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Algemeen Jaarverslag 
seizoen 2015-2016 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2015-2016 als volgt samengesteld: 
Wim Hoitzing Voorzitter  
Jasper Ottens Vicevoorzitter, wedstrijdsecretaris 

Vicevoorzitter, penningmeester 
tot 16 november 2015 
vanaf 16 november 2015 

Martin Sipma Secretaris 
Wedstrijdsecretaris 

tot 16 november 2015 
vanaf 16 november 2015 

Marjan Lutjes Secretaris vanaf 16 november 2015 
Bert Albring Penningmeester 

Algemene Zaken 
tot 16 november 2015 
vanaf 16 november 2015 

Dino Kubat Jeugdzaken  
Johan Emmens Kantinezaken  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Jannes Dekker Sponsoraangelegenheden  
Jan Henk Hommes Voetbaltechnische Zaken 1 juli 2015 tot 16 november 2015 a.i. 

benoemd 16 november 2015 
 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
1 juli 2012 175 97 n.v.t. 133 405 
1 juli 2013 196 78 20 160 454 
1 juli 2014 213 78 24 167 482 
1 juli 2015 235 91 49 151 526 
1 juli 2016 213 84 60 (incl. 11 x G) 147 515 
 
Daarnaast spelen er diverse jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde [SJR] onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden. 
 
De ledenontwikkeling over een periode van vijf jaar laat zien dat het aantal leden licht gedaald is ten opzichte van het 
record van vorig jaar. Daar staat tegenover dat het aantal leden nog steeds flink hoger ligt dan in de voorafgaande jaren. 
Dit valt met name toe te schrijven aan de groei van het 7-tegen-7 voetbal en een nieuwe doelgroep die lid geworden is 
van Rolder Boys: de G-voetballers. Het G-voetbal is voetbal bedoeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking. In samenwerking met Stichting De Trans en een groep betrokken vrijwilligers met voldoende expertise is het G-
voetbal afgelopen seizoen succesvol van start gegaan. We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkeling, omdat de 
bereikbaarheid van de voetbalsport hierdoor nog weer een stukje groter geworden is en wij het G-voetbal in zichzelf al als 
een meerwaarde voor de vereniging zien. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 16 november 2015 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Gestart werd met de bespreking van de 
jaarverslagen van de secretaris, de jeugdcommissie en het financieel jaarverslag. Verder werd er gesproken over de 
privatisering van de clubgebouwen (formeel afgerond in april 2015) en de stand van zaken met betrekking tot de capaciteit 
van de velden op ons sportpark. Door de grote groei van de leden zit er spanning op het trainingsveld. Het noodzakelijke 
trainen op wedstrijdvelden doet af aan de kwaliteit van die velden. Met de gemeente is overleg gevoerd over een oplossing 
en de uitkomst daarvan is dat er wordt gekeken naar de aanleg van een kunstgras trainings- en wedstrijdveld op Boerbos. 
Daarnaast is het Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. Het vorige 
Meerjarenbeleidsplan liep af in 2015 en heeft de vereniging veel moois gebracht, onder andere de komst van dames-, 
meisjes- en 7-tegen-7-voetbal alsook een tribune. De vereniging is daar erg trots op. 
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Uit het financieel jaarverslag blijkt dat de vereniging fors in omvang gegroeid is (hogere personeels- en wedstrijdkosten, 
maar eveneens hogere contributie-inkomsten). Door het toegenomen aantal leden en stijgende kosten (bijvoorbeeld 
wedstrijdkosten, verzekeringen en personeelskosten) gaat de begroting omhoog. Dit wordt gedekt door extra 
sponsorinkomsten, meer kantineomzet en indexatie van de contributie. Daarnaast wordt van de spelende leden gevraagd 
om een bijdrage te leveren in de vorm van acties die geld voor de vereniging genereren. Deze bijdrage wordt gevraagd 
over de gehele breedte van de vereniging: senioren- en jeugdteams. De gedachte is dat als elk team één of meerdere 
acties per seizoen organiseert, de contributie lager kan worden gehouden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. 
 
Jeugdzaken 
NB De jeugdafdeling van de vereniging heeft tevens een eigen jaarverslag. Een aantal hoogtepunten uitgelicht: 
 
Coop Barelds Voetbaldag groot succes 
In de herfstvakantie konden vele kinderen in de C t/m de F-leeftijd genieten van een prachtige Coop Barelds Voetbaldag 
op Sportpark Boerbos. Door de inzet van de eerste selectie, jeugdtrainers en andere vrijwilligers kan er teruggekeken 
worden op een zeer geslaagde herfstactiviteit. 
 
Kaboutervoetbal op het veld en in de winterstop 
Onder leiding van Gertjan Boelens trainden de kabouters in de leeftijd van 3 t/m 5 jaar dit seizoen zowel op het veld als in 
de zaal. Op het veld werden zelfs een aantal wedstrijdjes gespeeld in de minipupillencompetitie. In de zaal is er getraind in 
circuitvorm: dribbelen en kaatsen wordt, oefeningen met de bal aan de voet, kaatsen met de muur en aannemen. Ook 
werd er getraind op afwerken en vangen en altijd werd er afgesloten met een grote partij. 
 
Opbrengst Grote Clubactie 15% hoger dan in 2014 
Zoals elk jaar heeft Rolder Boys ook in 2015 weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. Jeugdspelers van de vereniging 
hebben de deuren in Rolde aangedaan en het was ook mogelijk om online loten te kopen. Rolder Boys mocht uiteindelijk 
een cheque van € 1.280,88 in ontvangst nemen. Een mooi resultaat, gezien het een ruime 15% hoger is dan een jaar 
eerder. Dit is essentieel om alle voetballers ook in de toekomst de faciliteiten te kunnen bieden die zij nu krijgen en te 
streven naar verbetering hiervan. Alle jeugdleden en lotenkopers worden bedankt voor hun bijdrage in het resultaat. 
 
Winteractiviteiten 
Diverse C- en D-teams ontdekten tijdens de winter het Indoor Speedsoccer: het spelen op (kleine) kunstgrasvelden in 
overdekte hallen. C1 nam zelfs deel aan een heus toernooi in Duitsland. Zo bleven de teams die niet deelnamen aan de 
zaalcompetitie lekker in beweging. 
 
Impuls voor het jeugdscheidsrechtersbeleid 
Drie jaar geleden is er bij Rolder Boys in het beleid extra aandacht gekomen voor sportiviteit en respect. Een van de 
dingen die daar in staat is het inzetten van oudere jeugdspelers als scheidsrechter bij de jongere jeugd. Daarvoor hebben 
we verschillende redenen. Een reden is bijvoorbeeld dat de spelregelkennis toeneemt door het voorbereiden op het fluiten 
van een wedstrijd. Ten tweede leren de spelers door zelf een wedstrijd te fluiten dat scheidsrechter zijn best moeilijk is en 
dat scheidsrechters ook mensen zijn die niet alles (kunnen) zien. Ten derde leidt het vervullen van de rol van 
scheidsrechter tot meer betrokkenheid bij Rolder Boys en doen ook jeugdspelers iets 'terug' voor de mensen die jou het 
voetballen ook mogelijk maken. Zonder scheidsrechter immers geen wedstrijd. Tijdens de winterstop de C-junioren en 
eerstejaars B-junioren uitleg gekregen over de spelregels en de rol van de scheidsrechter. Direct na de winterstop werden 
zij ingezet voor het fluiten van wedstrijden van E- en F-pupillen. De georganiseerde trainingsavonden staan in het teken 
van de rol van de scheidsrechter. Daar horen natuurlijk spelregels bij zoals buitenspel en hands (handig voor spelers die 
een spelregelbewijs moesten halen), maar de avonden waren in de praktijk een stuk breder: Hoe stel je je op in het veld, 
wat je rol als spelleider is en hoe ga je om met ouders langs de lijn, zijn bijvoorbeeld vraagstukken die aan de orde zijn 
geweest. Er was veel ruimte voor vragen, discussie naar aanleiding van videobeelden en eigen inbreng. De sfeer was 
positief en biedt perspectief om met een aantal vrijwilligers het scheidsrechtersbeleid en de begeleiding van jonge 
scheidsrechters vorm te gaan geven. 
 
Voetbalmiddag voor E- en F-pupillen 
Op woensdag 20 april jl. heeft de jongste jeugd genoten van een lekkere voetbalmiddag. De zon scheen volop en op 
Boerbos was het een drukte van belang. Samen met ACV hadden de jeugdcoördinatoren Marnick Ottens en John de Jong 
een leuk voetbalprogramma samengesteld. 
 
Kampioenen 
Afgelopen seizoen waren er verschillende kampioensfeesten te vieren. Rolder Boys F1, F2 en D2 (veld D3) werd kampioen 
in de zaal; Rolder Boys F2, E2, MC1 en A1 werden kampioen in de voorjaars-/ hele competitie.  
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Rolder Boys A1: het kampioenschap en de reis naar Polen 
Rolder Boys A1 werd kampioen in de eerste klasse en bewerkstelligde promotie naar de hoofdklasse. In mei is het team 
met elkaar naar Krakau (Polen) geweest. Daar werden onder andere de beroemde Wieliczka zoutmijn en concentratiekamp 
Auschwitz bezocht. Een zeer indrukwekkend gebeuren. Natuurlijk werd er ook gevoetbald, en niet tegen de eerste de 
beste ploeg. Talenten onder leiding van oud-prof Arek Radomski waren de tegenstander. Voor de jeugd die overgaat 
richting de senioren een mooie afsluiting van de jeugdopleiding: de meeste spelers voetbalden al meer dan 8 jaar samen. 
Rolder Boys heeft de intentie om van de Polenreis voor de A-junioren een jaarlijks terugkerend iets te maken. 
 
Kantinezaken 
Ook in het afgelopen seizoen was de kantine weer vaste uitvalsbasis voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Er 
werden rondom de gewone wedstrijden diverse activisten georganiseerd, zoals livemuziek na wedstrijden van het eerste 
elftal en de kantine werd van een beamer met groot scherm voorzien waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. 
 
Ook financieel was het een goed jaar. De omzet was door alle activiteiten hoger dan ooit en ook het brutowinstpercentage 
van de kantine is na een aantal jaren van stagnatie weer behoorlijk toegenomen. De controle op de contante geldstroom is 
versterkt en sinds de winterstop wordt er gebruik gemaakt van een kassa. Dat geeft veel meer inzicht. Daarnaast is het 
fantastisch om te zien hoe de betrokkenheid van de leden en ouders van jeugdleden bij de vereniging toegenomen is. Voor 
de nieuwe begroting is er rekening mee gehouden dat de vereniging per dit seizoen btw-plichtig is voor de leveringen (de 
kantine-ontvangsten en merchandising). 
 
Daarnaast is verder gewerkt aan de planvorming voor het upgraden en moderniseren van de kantine en ontvangstruimten. 
Er zijn tekeningen gemaakt voor de verbouw, aannemers hebben offertes uitgebracht en een speciale commissie heeft zich 
met de inrichting beziggehouden. Het vervolg zal zijn dat er naar financiering voor de plannen gezocht gaat worden. 
 
Park- en Materiaalzaken 
Waar velen het sportpark een of een paar keer per week bezoeken om te trainen of een wedstrijd te spelen staan de 
vrijwilligers van Park en Materiaal dagelijks klaar om de accommodatie in goede staat te houden. Daarvoor verdienen zij 
een compliment en onze waardering. We hopen dat zij hun werkzaamheden nog lang zullen voortzetten! Veel bezoekende 
verenigingen waren verrast door de kwaliteit en uitstraling van onze accommodatie. 
 
Desondanks begon het seizoen 2015-2016 moeizaam. De drie wedstrijdvelden bleken aangedaan door engerlingen en de 
wortels van het gras op het trainingsveld waren onvoldoende sterk. Als gevolg daarvan hadden alle velden naast 
behandeling rust nodig, waardoor alle teams moesten uitwijken naar alternatieve locaties binnen en buiten Rolde. 
Ondanks deze tegenslagen is dit door iedereen zeer goed opgepakt. Met de inzet van verschillende mensen en bedrijven 
die Rolder Boys een warm hart toedragen is het mogelijk geweest gewoon door te kunnen trainen. Dat is een groot 
compliment waard. 
 
In het afgelopen seizoen werden de stobben tussen het hoofdveld en de kantine en tussen het hoofd- en bijveld gerooid. 
Aansluitend werd de grond door vrijwilligers geëgaliseerd. Tussen de kantine en het hoofdveld is een nieuwe beukenhaag 
geplaatst die geschonken is door sponsor Wim Wendeling Tuinontwerp en Beplanting. Een geweldig mooi gebaar waarvoor 
de vereniging Wim Wendeling zeer dankbaar is. 
 
Een andere sponsor die meedacht met de vrijwilligers is De Lange Natuursteen. Rolder Boys krijgt vaak veel complimenten 
van bezoekende verenigingen over het mooie sportpark. Dat ons sportpark er zo mooi uitziet is met name het werk van 
vele vrijwilligers. Zo stoppen de mensen van de commissie Park & Materiaal heel veel tijd in het onderhoud van ons mooie 
sportpark. Onder andere Henk Sipma is gemiddeld rond de 25 uur per week bezig met snoeiwerk, onkruid verwijderen en 
vooral ook maaien van gras. Dat hoorde Gerko de Lange, eigenaar van De Lange Natuursteen en sponsor van Rolder Boys. 
Hij stelde Henk Sipma een zitmaaier ter beschikking wat Henk veel tijd scheelt bij zijn vrijwilligerswerkzaamheden. Rolder 
Boys is blij met een sponsor die oog heeft voor de inzet van onze vrijwilligers en op deze wijze waardering toont aan deze 
vrijwilliger(s).  
 
 
Sponsoraangelegenheden 
 
Algemeen beeld 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. Sponsoren kunnen bij Rolder Boys kiezen uit een pakket: het stersponsorschap of pakket 1/2/3. In het 
meerjarenbeleidsplan zijn twee doelstellingen opgenomen op het gebied van sponsoring, namelijk herziening van de 
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pakkettenstructuur zoals die sinds 1998 geldt en oprichting van een Rolder Boys Businessclub om sponsoren veel beter te 
kunnen bedienen en uiteindelijk meer sponsorinkomsten te kunnen genereren. 
 
Wisseling van het hoofdsponsorschap 
Voorafgaand aan de wedstrijd Rolder Boys – FC Emmen in juli werd er aandacht besteed aan de wisseling van het 
hoofdsponsorschap: Gert Oostra van OostraWevers administraties en belastingadvies werd bedankt voor de steun en de 
prettige samenwerking in de afgelopen drie jaren. OostraWevers blijft stersponsor van Rolder Boys. De nieuwe 
hoofdsponsoren zijn Dries Rolde en Zeker Groen. Dries Rolde is al lang sponsor van de vereniging en heeft samen met 
Zeker Groen een innovatief energieconcept ontwikkelt. De laatste kreeg daarvoor in het afgelopen seizoen de Nationale 
Business Succes Award 2016 in de branche 'Duurzame Energie'. Rolder Boys is blij met het aantrekken van twee nieuwe 
hoofdsponsoren die de vereniging weer een stap verder kunnen brengen in het realiseren van de ambities uit het 
Meerjarenbeleidsplan. Eén van de eerste zaken die de sponsoren op zich hebben genomen is het verstrekken van een 
nieuw en uitgebreid kledingpakket aan de selectie (eerste en tweede elftal). Ook deed een nieuw uitshirt haar intrede. 
 
Rabobank Assen en Noord-Drenthe hoofdsponsor jeugdopleiding Rolder Boys 
De Rabobank Assen en Noord-Drenthe gaat de komende jaren extra investeren in de amateursport, in het bijzonder in het 
jeugdvoetbal. Voor ons als vereniging betekent dit een hele mooie kans. Het bestuur en de sponsorcommissie waren al 
enige tijd in gesprek met de Rabobank over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De vereniging is verheugd te kunnen 
melden dat er overeenstemming is bereikt over een driejarige sponsorovereenkomst en specifiek gericht is op het 
jeugdvoetbal. Als onderdeel van de overeenkomst wordt de wedstrijdkleding van de E- en F-pupillen vervangen en worden 
alle jeugdleiders voorzien van representatieve kleding. Daarnaast krijgt de vereniging extra sponsorinkomsten die gebruikt 
kunnen worden om de kwaliteit van de jeugdopleiding verder te verbeteren. Dat de Rabobank een bijdrage levert aan de 
jeugdopleiding is Rolder Boys hen zeer erkentelijk voor. Met veel genoegen wordt dan ook uitgezien naar de 
samenwerking. 
 
HOEMAT.NL Hoenderken Rolde biedt Rolder Boys inloopmatten 
HOEMAT.NL Hoenderken Rolde, een toonaangevend bedrijf voor heel Nederland op het gebied van 
Inloopmatten, heeft deze aangeboden aan Rolder Boys voor zowel de kantine-ingang alsook voor de ingang van de 
kleedkamers. Voor elke deur zijn oprolbare borstelmatten geplaatst die een perfecte entree vormen en definitief een eind 
aan vuilinloop maken. Rolder Boys is Rieks Hoenderken, directeur-eigenaar van HOEMAT hiervoor zeer dankbaar. 
 
Uitstekende resultaten Rolder Boys in Rabobank Clubkas 
Naast het hoofdsponsorschap bij de jeugd is de Rabobank ook gestart met een zogeheten Clubkas Campagne. Via de 
website van de bank konden leden van de bank stemmen op verenigingen die zij een warm hart toedragen. De vereniging 
ontvangt vervolgens naar rato een geldbedrag van de Rabobank. Maandagavond 9 november 2015 vond de finaleavond 
van de Clubkas Campagne plaats in De Nieuwe Kolk in Assen. In totaal hebben er binnen de regio Assen en Noord-Drenthe 
169 clubs deelgenomen aan de actie. Rolder Boys heeft met steun van vele mensen (182 stemmen) de zevende plaats 
weten te bereiken. Daar hangt een prijs van ruim € 1.030 aan vast! Bestuurslid Jannes Dekker nam de cheque in 
ontvangst. Rolder Boys bedankt de Rabobank voor haar gulle donatie en wil daarnaast iedereen die op Rolder Boys 
gestemd heeft hartelijk dankzeggen. De vereniging kan deze bijdrage goed gebruiken voor vernieuwen van de kleding van 
onze jeugdelftallen, het verbeteren van het jeugdstadion en het opknappen van de kantine. Hoe we dat gaan doen wordt 
de komende tijd verder uitgedacht. 
 
Tandtechnisch Laboratorium sponsort ballen 
Damestrainer Rolf Holtrop, tevens eigenaar van het Tandtechnisch Laboratorium Noord-Nederland, heeft voor het 
damesteam ballen gesponsord. De dames en Rolder Boys zijn daar erg blij mee en willen Rolf en zijn bedrijf hartelijk 
bedanken voor dit mooie gebaar! 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
 
Klaverjassen 
Zo lang onze vereniging bestaat wordt er bij Rolder Boys al geklaverjast. Kennelijk past dit spel echt bij een 
voetbalvereniging als de onze, want op gezette tijden en traditiegetrouw op de vrijdagavonden wordt er al decennialang 
een toernooitje georganiseerd en wordt er nog steeds één keer per maand op de vrijdag gekaart. De vaste aanvangstijd is 
20.00 uur (kantine open vanaf 19.30 uur). Iedere avond zijn er leuke prijzen te verdelen. Daarnaast worden over het hele 
seizoen de 5 beste scores van iedere deelnemer bij elkaar opgeteld, waarna de 10 beste spelers ook nog eens met een 
leuk prijsje naar huis gaan. Belangrijker nog dan al dit prijzengeweld is dat het vooral voor alle aanwezigen een gezellige, 
ontspannen en leuke bezigheid is. Dit seizoen werd er op acht avonden gekaart onder organisatie van de 
Supportersvereniging. 
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Afsluiting eerste seizoenshelft met sportquiz in de kantine 
Als afsluiting van de eerste seizoenshelft organiseerde de Supportersvereniging in samenwerking met de Eerste Selectie 
een leuke Voetbalquiz. Traditiegetrouw werd deze op de laatste trainingsavond van de senioren (donderdag 17 december 
a.s.) in de kantine van Sportpark Boerbos gehouden. Tien ronden met honderd vragen, foto’s, video en geluidsfragmenten 
over lokaal, nationaal en internationaal voetbal. Het geheel werd ondersteund door een groot scherm. Er werd gespeeld in 
teams van 5 personen (door loting op de avond zelf bepaald). 
 
25e Snertwandeltocht 
Op zondag 10 januari 2016 vond de jaarlijkse Snertwandeltocht plaats. Ondanks dat het slechts één dag na de finale van 
een lang en succesvol verlopen Protos Weering zaalvoetbaltoernooi was, trok een grote groep supporters er in de vroege 
morgen op uit voor een wandeling. Ook de eerste selectie was uitstekend vertegenwoordigd. Zoals ieder jaar hadden Jaap 
en Riek Dekker, die de tocht voor de vijfentwintigste keer hadden uitgezet, er weer een mooie route van gemaakt. De 
weersomstandigheden waren uitstekend en de Supportersvereniging had de organisatie prima voor elkaar. Na een tocht 
van bijna twee uur langs allerlei natuurschoon en mooie plekjes was het aanschuiven in de kantine, waar Fokko en Ria 
Katerberg weer voor heerlijke snert hadden gezorgd. De organisatie werd tot slot bedankt voor een mooie wandeling en 
prima verzorging van de catering. 
 
Succesvol darttoernooi in kantine 
De Supportersvereniging organiseerde dit seizoen voor het eerst een darttoernooi op Sportpark Boerbos. Er werd deze 
avond gespeeld in een herenklasse, een damesklasse en een mixklasse. Er werd op 8 professionele wedstrijdbanen 
gespeeld volgens het 301 puntensysteem in de poulewedstrijden, in de finales volgens het 501 puntensysteem. De 
indelingen van de poules werd door loting bepaald. De avond werd goedbezocht en is voor herhaling vatbaar. 
 
Bijdrage Rolder Boys aan opening vernieuwde zandverstuiving 
Naast ons sportpark Boerbos ligt al sinds jaar en dag een bijzondere plek van Rolde. Ook wel bekend als de 
Zandverstuiving. In de loop der jaren groeide deze open plek in het bos steeds verder dicht door achterstallig onderhoud. 
Afgelopen maanden is de verstuiving gezamenlijk door de Boermarke Rolde, Rolder Historisch Gezelschap en 
Dorpsbelangen opgeknapt. Het resultaat is duidelijk zichtbaar. Op vrijdag 27 mei 2016 werd de vernieuwde 
zandverstuiving door wethouder Henk Heijerman heropend. Na de openingswoorden van diverse genodigden was het tijd 
om de zandverstuiving ook daadwerkelijk te gebruiken. Naast vertegenwoordiging vanuit de handbal- en 
volleybalvereniging en de Fietstoerclub Rolde, was Rolder Boys ook aanwezig. Onze D-jeugd speelde een mini 
beachsoccertoernooi. De Boys genoten hier zichtbaar van. De trainer werd na afloop direct door de jongens aangesproken: 
"Trainer, wanneer trainen we weer in de zandverstuiving, dit is leuk!". 
 
Rolder Boys dag 
Zaterdag 18 juni 2016 was de jaarlijkse traditionele familiedag op Sportpark Boerbos. Op het programma stond voor elk 
wat wils. Zo was er een voetbalinstuif voor minipupillen (kabouters), F-, E- en D-pupillen; de C-, B-, A-junioren, senioren 
en dames speelden 7x7 in diverse varianten. Binnenshuis werden er een dart- en klaverjastoernooi georganiseerd en voor 
dames was er een Ladies Quiz. De dag werd gezellig afgesloten met een barbecue en livemuziek. 
 
Voetbaltechnische Zaken 
 
Prestaties van het eerste elftal 
Al op 8 juli 2015 werd onder toeziend oog van bijna 500 betalende toeschouwers de oefenwedstrijd Rolder Boys - FC 
Emmen gespeeld. Voor Rolder Boys, dat voor het eerst onder leiding van nieuwe de nieuwe hoofdtrainer Jan Korte 
speelde, was dit het eerste duel in de voorbereiding op het seizoen 2015-2016. Onder goede omstandigheden wist betaald 
voetbalclub FC Emmen de wedstrijd met 0 - 7 in haar voordeel te beslissen. Al met al was het, ondanks het resultaat, een 
geweldige voetbalavond die als succesvolle aftrap voor het nieuwe seizoen beschouwd mag worden. 
 
Rolder Boys speelde een verder prachtige voorbereiding met thuiswedstrijden tegen Asser Boys, ACV en Achilles 1894. 
 
De 0 – 3 nederlaag in de eerste competitiewedstrijd tegen v.v. Emmen bleek een voorbode voor een moeizaam seizoen. 
Rolder Boys eindigde als elfde in de competitie (29 punten uit 26 wedstrijden, 44 doelpunten voor en 64 doelpunten 
tegen). Daarmee was de ploeg veroordeeld tot de nacompetitie, waarin VKW de tegenstander was. Nadat Rolder Boys het 
eerste treffen in Westerbork met 0 – 2 winnend afgesloten had, liep de return in Rolde op een ware deceptie uit. Met een 
1 – 7 nederlaag eindigde het verblijf van Rolder Boys in de eerste klasse: Rolder Boys degradeerde. 
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Invulling technische staf 
In november bereikten hoofdtrainer Jan Korte en Rolder Boys overeenstemming over het verlengen van de samenwerking 
naar het seizoen 2016-2017. Korte is bezig aan zijn eerste seizoen bij Rolder Boys en de samenwerking verloopt geheel 
naar wens. Geroemd worden zijn zeer goede relatie met de technische staf, sociale betrokkenheid bij de vereniging en 
haar activiteiten en zijn aandacht voor sponsoren. Daarnaast worden Korte, zijn trainingen en begeleiding door de 
spelersgroep gewaardeerd. Al met al is verlengen van beide kanten een logische keuze en zien beide partijen vol 
vertrouwen uit naar het verdere verloop van de samenwerking. Ook de samenwerking met assistent-trainer Colin Beugels 
en keepertrainer Sacha Thies wordt een jaar voortgezet. Aan het eind van het seizoen wordt na elf seizoenen afscheid 
genomen van verzorger Hans van der Bij. Hans wordt bedankt voor de jarenlange samenwerking en zijn inzet voor de 
vereniging. 
 
Deelname selectie aan zaalvoetbaltoernooien 
Evenals voorgaande jaren nam de selectie van Rolder Boys weer deel aan twee zaalvoetbaltoernooien: het Jan Bralten 
futsaltoernooi in Meppel en het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. In Meppel eindigde Rolder Boys als derde, een prima 
prestatie, zeker gelet op het sterke deelnemersveld. Er was ook individueel succes. Erik Bonder werd keeper van het 
toernooi, Tim van Huffelen maakte het mooiste doelpunt en Ferdi Hidding werd topscorer en werd aangemerkt als beste 
speler van het toernooi. 
 
Ook op het Protos Weering zaalvoetbaltoernooi ging het Rolder Boys voor de wind. Op de 39e finaledag in Sporthal 
Angelslo in Emmen eindigde Rolder Boys uiteindelijk op de tweede plaats. Er waren ruim 200 supporters meegereisd om 
Rolder Boys aan te moedigen. Tweede worden in een toernooi met 100 deelnemende teams is een knappe prestatie en 
één waar op voorhand niet direct rekening mee gehouden werd. De supporters hebben een fantastische periode gehad 
met een geweldig eindresultaat. De spelers werden na afloop dan ook uitgebreid gefeliciteerd en bedankt. Een groot 
woord van dank is ook op zijn plaats voor de supporters die elke ronde trouw en fanatiek voor aanmoediging hebben 
gezorgd, de Supportersvereniging die het vervoer en de sfeeracties uitstekend coördineerde en de verschillende bedrijven 
die een bijdrage hebben geleverd (Drenthe Tours voor het gratis ter beschikking stellen van een VIP-bus aan de spelers, 
Dries Rolde voor de aankleding en fanartikelen, Echte Bakker Pots voor lunchpakketten en Groentespecialist Wessel Hagels 
voor het fruit). Ook de organisatie van het toernooi verdient een compliment. Het Protos Weering toernooi was dit jaar een 
groot voetbalfestijn en eentje die Rolder Boys de gelegenheid heeft gegeven zich als vereniging heel positief voor het 
voetlicht te brengen. 
 
Prestaties overige seniorenteams groot veld 
• Rolder Boys 2 eindigt als zevende in de reserve 1e klasse A, twee plaatsen hoger dan een jaar eerder. Het team, 

begeleid door Hendrik Jansen, behaalt in 22 wedstrijden 26 punten (51 doelpunten voor en 57 doelpunten tegen). 
• Rolder Boys 3 kwam uit in de reserve 5e klasse 13 en eindigde daarin als negende met 17 punten uit 20 wedstrijden 

(33 doelpunten voor en 65 doelpunten tegen). 
• Rolder Boys 4 werd kampioen in de 6e klasse 21. Van de 22 gespeelde wedstrijden werden er maar liefst 19 

gewonnen. In totaal behaalde de ploeg onder leiding van Gerhard Sipma 58 punten uit 22 wedstrijden, scoorden zij 
maar liefst 117 keer en kregen zij slechts 33 tegendoelpunten. Voor de heren was het alweer de vijfde keer in huidige 
samenstelling dat men kampioen werd. Reden voor het toevoegen van een vijfde ster aan het tenue. 

 
Naobertoernooi 2015 
Op zondag 23 augustus 2015 vond op Sportpark Boerbos in Rolde het jaarlijkse Naobertoernooi weer plaats. Een toernooi 
dat in het teken staat van gezelligheid en sportiviteit. De deelnemende teams waren Asser Boys 5, L.E.O. 3, Annen 4, 
Rolder Boys 3 en 4. Daarnaast werd voor het eerst een dames (7 tegen 7) toernooi georganiseerd. De deelnemende 
ploegen aan dit toernooi waren Asser Boys, LEO, SVZ, KSC, SGO en Rolder Boys. Onder goede weersomstandigheden en 
met veel gezelligheid beleefden de heren en dames een mooie (en langdurige) aftrap van het voetbalseizoen. De 
organisatie was perfect voor elkaar en was in handen van Martin Ratering, Paul Tahalele en Marieke Blaak. 
 
7-tegen-7-voetbal 
Het gehele seizoen trainde een vaste groep op woensdagavond onder leiding van Harry de Lange en Marcus Tuin. Er 
werden op acht avonden (vier in het voorjaar en vier in het najaar) wedstrijden tegen andere clubs gespeeld. Rolder Boys 
nam daar met één 45+ team en twee 35+ teams aan deel. De groei van het aantal 35+ voetballers heeft zich verder 
doorgezet. Het zeven-tegen-zeven-voetbal is in een aantal jaar tijd uitgegroeid tot een bloeiende tak van sport binnen de 
vereniging. Om dit mogelijk te maken werd er intensief samengewerkt tussen het derde elftal en de 35+ teams. Spelers 
van beide teams worden bij toerbeurt uitgewisseld, zodat het mogelijk is vier seniorenteams te handhaven en toch het 
zeven-tegen-zeven voetbal verder uit te bouwen. Om de samenwerking te versterken zal het tweede 35+ team ook samen 
trainen met het derde en vierde elftal. Rolder Boys is zeer blij met deze oplossing. 
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Aan het begin van het seizoen (zaterdag 29 augustus 2015) speelde het All Stars team van HSV Zuidvogels een wedstrijd 
tegen een 7x7 team van Rolder Boys. Een en ander wordt georganiseerd door oud-dorpsgenote Janneke Bakker, die nog 
steeds heimwee heeft naar onze mooie sportaccommodatie in het Rolder Boerbos. Onze gasten maakten er een gezellig 
weekendje weg van, inclusief vrouwen en kinderen. Tevens werd er voor en door de gasten een barbecue verzorgd en kon 
de jeugd zich op het springkussen vermaken. Al met al een gezellige voetbalmiddag, die vanaf de barbecue op het 
jeugdstadion ook uitzicht bood op het bekertreffen tussen Rolder Boys 1 en Achilles 1894 1. 
 
Ook de dames van Rolder Boys namen weer deel aan de competitie. In de najaarscompetitie eindigde Rolder Boys als 
tweede met 16 punten uit 8 wedstrijden (18 doelpunten voor en 12 doelpunten tegen). In de voorjaarscompetitie werden 
de dames derde met 22 punten uit 17 wedstrijden (16 doelpunten voor en 29 doelpunten tegen). In de winterstop werd er 
weer deelgenomen aan het Wiltink Zaalvoetbaltoernooi in Ruinen. 
 
Midden in de maatschappij: Rolder Boys en Stichting De Trans starten G-voetbal in Rolde! 
Met ingang van maart is Rolder Boys in samenwerking met Stichting De Trans gestart met het aanbieden van voetbal voor 
mensen met een verstandelijke beperking op Sportpark Boerbos. Een aantal jaren geleden is al eens geprobeerd om het G-
voetbal in Rolde en omstreken van de grond te krijgen, maar dat is toen helaas niet gelukt. Nu, door de samenwerking 
met Stichting De Trans, ligt er een stevige basis om het G-voetbal succesvol van de grond te krijgen. Vanuit Rolder Boys 
worden de G-voetballers op verschillende manieren gefaciliteerd. Zo verzorgen spelers van het eerste elftal de trainingen 
en zorgt het damesteam voor het vervoer tussen Sportpark Boerbos en De Trans. Daaruit blijkt de maatschappelijke 
betrokkenheid van de vereniging. Het uitgangspunt is dat de G-voetballers bij Rolder Boys horen en de vereniging hen op 
deze manier helpt midden in de maatschappij te staan. 
 
In de week na de eerste training liepen de G-voetballers mee in de line-up met de spelers van het eerste elftal 
voorafgaand aan de wedstrijd Rolder Boys – SVBO.  
 
Er is begonnen met een keer per week te trainen onder leiding van diverse trainers van Rolder Boys die bekend zijn met de 
doelgroep. Het bleek echter zo goed te gaan, dat er is besloten om ook wedstrijden te gaan spelen. Op vrijdagavond, 20 
mei, speelde het G-team van Rolder Boys een wedstrijd tegen het G-team van HS'88 uit Hoogezand. Het was de eerste 
wedstrijd en daarom extra speciaal. Deze wedstrijd werd gespeeld op Sportpark Boerbos en de ploegen bleken zeer aan 
elkaar gewaagd: het eerste duel eindigde in een 6 – 6 gelijkspel. 
 
Rolder Boys investeert in jeugdtrainers 
Dit seizoen hebben een aantal jeugdtrainers van onze vereniging zich ingezet om een diploma te halen voor het trainen 
van pupillenteams. De cursus richtte zich op het ontwikkelen van de competenties van een pupillentrainer, waaronder het 
coachen tijdens wedstrijden, geven van trainingen en het begeleiden van pupillen. Ook werd er aandacht besteed aan de 
positie van de trainer-coach binnen de vereniging. Voor sommige was dit geen makkelijke opgave om naast school, 
training geven, zelf voetballen ook nog te studeren voor deze cursus. Na 8 lessen op de maandagavond met theorie en 
praktijk onder leiding van een KNVB-docent mochten Ward Alblas, Bram Brugman, Raimo Bruinsma, Jasper Dieden, 
Thomas Dieden, Thijs Dubbelboer, Rik Holtrop, Sander Jansen en Rutger Sipma op maandag 23 mei 2016 het diploma in 
ontvangst nemen. De vereniging wil hen hier van harte mee feliciteren! Het bestuur is er blij mee dat de trainers zich 
verder hebben ontwikkeld en op die manier een goede bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het jeugdvoetbal in Rolde 
en de vereniging in het algemeen. Alle jeugdtrainers van Rolder Boys zijn daarmee in het bezit van een passend diploma. 
 
We zijn trots op onze club: op onze spelers, begeleiders, vrijwilligers en supporters. Met elkaar en in grote 
saamhorigheid bereiken we hele mooie dingen en dan mág je trots zijn. 
 
 


