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Jaarverslag Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
seizoen 2020-2021 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2020-2021 als volgt samengesteld: 
Jasper Ottens Voorzitter  
Hessel Altenburg Secretaris  
Peter Deenen Penningmeester  
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Gerben Smit Jeugdzaken benoemd 7 december 2020 (vanaf 15 juli 2020 a.i.) 
Johan Emmens Kantinezaken, vicevoorzitter  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Bert Dijkstra Seniorenzaken vanaf 17 december 2020 (a.i.) 
Jannes Dekker Sponsoraangelegenheden  
 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
1 juli 2017 203 69 59 (incl. 14 x G) 157 488 
1 juli 2018 206 71 58 (incl. 15 x G) 154 489 
1 juli 2019 187 82 60 (incl. 16 x G) 147 476 
1 juli 2020 167 98 45 (incl. 15 x G) 165 475 
1 juli 2021 154 93 44 (incl. 15 x G) 164 455 
 
Daarnaast speelden er 21 jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde (SJR) onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden. 
 
Corona-impact bij Rolder Boys 
Wederom speelde corona in het seizoen 2020-2021 weer een grote rol. De kantine is nagenoeg het hele seizoen gesloten 
geweest, supporters en ouders waren niet welkom en ook op het veld golden er allerlei beperkingen (wel/niet mogen 
trainen afhankelijk van leeftijd, maximale groepsgroottes en tot aan juni geen wedstrijden tegen andere clubs). 
 
Toen het seizoen begon had het voetbal sinds half maart 2020 stilgelegen. Er konden weer officiële (beker-)wedstijden 
gespeeld worden en ook trainingen waren eindelijk weer mogelijk. Echter, alleen mogelijk onder strenge coronarestricties. 
Hetzelfde gold voor de kantine en kleedkamers. De coronabasisregels van de overheid bleven ook gelden op het sportpark, 
aangevuld met een aantal andere eisen. Zo mochten er op het sportpark maximaal 250 toeschouwers worden toegelaten 
en moesten er afzettingen en looproutes worden gemaakt. Ook gold dat er een gezondheidscheck moest worden gedaan 
bij gebruik van terras en kantine. Voor het gebruik van kleedkamers en douches waren er eveneens speciale vereisten en 
ook werd het dragen van mondkapjes tijdens het vervoer naar uitwedstijden geadviseerd. 
 
Als vereniging hebben we dit zo goed mogelijk willen regelen met de vrijwilligers. Binnen de regels is er door Rolder Boys 
naar gestreefd om sport voor iedereen toegankelijk te houden. Er is voor dit alles veel begrip en medewerking is geweest 
van sporters, leden en bezoekers. We hebben de gezondheid van de leden altijd voorop gesteld. Daarom hebben we zo 
veel mogelijk de adviezen vanuit het RIVM, de GGD en de gemeente opgevolgd en bij twijfel of onduidelijkheid hebben we 
ons aangesloten bij de interpretatie van de KNVB. Ook hebben we geregeld afstemming gehad met de gemeente en de 
KNVB en hebben we ervaringen met andere verenigingen in de regio gedeeld. 
 
Na een wat vrijere zomerperiode kregen we in september echter weer te maken met verscherpte maatregelen. De kantine 
en kleedkamers moesten worden gesloten en er mocht ook geen publiek meer bij de wedstrijden en trainingen zijn. Ook 
ouders van kinderen mochten niet bij de trainingen en wedstrijden kijken. Al met al een hele impact op trainingen en 
wedstrijden maar ook op het sociale gebeuren. De Algemene Ledenvergadering, die voor 21 september gepland stond, 
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werd uitgesteld tot in december. Ook bij Rolder Boys kregen we te maken met meerdere besmettingen en moesten er 
trainingen en wedstrijden worden afgelast. Samen met de trainers en leiders werd de situatie zo goed mogelijk gevolgd. 
 
In oktober kreeg de geplande aardappelactie een andere opzet: er werd een drive-through georganiseerd. Vanwege de 
coronaveiligheid kon men de aardappelen bij de molen komen ophalen met de auto. In oktober kregen we in Nederland, 
en dus ook bij Rolder Boys, te maken met een gedeeltelijke lockdown. Alle wedstrijden kwamen voor vier weken te 
vervallen, evenals de trainingen van de senioren. De jeugdteams en de leden tot 18 jaar mochten wel trainen. Helaas 
bleven de beperkingen geruime tijd van kracht. Niet voor niets schreef het bestuur het volgende op de website: 
 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een bijzonder jaar, waarin het coronavirus grote invloed had op onze samenleving en ook 
onze vereniging. 
 
Een groot deel van het jaar, tot op de dag van vandaag, hebben we te maken gehad met allerhande beperkingen en was 
‘gewoon’ voetballen er niet bij. Bij ‘gewoon’ hoort immers niet alleen het spelen van twee elftallen tegen elkaar, maar ook 
de supporters, het sociale contact en de gezelligheid. Talloze activiteiten konden geen doorgang vinden en voor het eerst 
in jaren moeten we het in deze kerstperiode stellen zonder de kerstquiz in de kantine, het zaalvoetbal en de traditionele 
Snertwandeltocht op de eerste zondag van het nieuwe jaar. Waar de kerstperiode in de afgelopen jaren een periode was 
waarin we elkaar vaak tegenkwamen, is dat dit jaar anders. 
 
In het afgelopen jaar hebben we echter ook hele mooie dingen gezien. De saamhorigheid en de wil om er met elkaar het 
beste van te maken. Het besef dat we om elkaar moeten denken en rekening moeten houden met elkaar. De creativiteit 
en inspiratie van onze commissies en trainers om binnen de regels toch steeds wisselende activiteiten te organiseren. Het 
enthousiasme en de grote opkomst van onze jeugdleden bij deze activiteiten. De vrijwilligers die zich steeds bleven 
inzetten om de vereniging door te laten draaien en onze accommodatie in goede staat te houden. De sponsoren en leden 
die de vereniging ook in deze lastige periode trouw bleven steunen, waardoor we er financieel goed voor staan. 
 
Het geeft maar weer aan wat voor krachtige en mooie vereniging we hebben, al 93 jaar lang! 
 
In januari kregen we te maken met een avondklok. Daardoor kon er ’s avonds niet meer getraind worden en waren 
verschillende teams aangewezen op het weekend. Al met al steeds meer moeilijkheden voor Rolder Boys om te plannen en 
om de vereniging draaiende te houden. Digitale overleggen en de website bleken hierbij van grote waarde. 
 
In februari werd het bekend dat er weer versoepelingen in de coronamaatregelen kwamen. De avondklok bleef echter nog 
wel even van kracht. Trainen in teamverband tot en met 26 jaar was (met de nodige beperkingen) weer mogelijk, dus voor 
het derde elftal, het zaterdagteam en de dames. Een deel van het eerste en tweede elftal hoefde toen ook niet meer in 
tweetallen te trainen. Intussen had de KNVB besloten om de competities waarin onder andere het eerste en tweede elftal 
in uitkwamen niet meer te hervatten. Er vond geen promotie/degradatie plaats en in het volgende seizoen zouden deze 
teams op hetzelfde niveau worden ingedeeld. Daar de competities niet meer werden hervat is er gekeken of er binnen de 
club en met verenigingen uit de buurt onderlinge competities gespeeld konden worden. Het spelen van wedstrijden bleef 
voor senioren echter lange tijd niet toegestaan. Daarom is er ook gekeken naar alternatieve activiteiten. Zo hebben een 
aantal seniorenteams bijvoorbeeld een mountainbiketocht in de buurt gereden. 
 
In april kwam er zicht op het verruimen/afschaffen van de coronamaatregelen en de avondklok. Tussen mei en juli 
kwamen er versoepelingen voor de buitensport. 
  
Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd gestoken in het managen van de gevolgen van het coronavirus voor Rolder 
Boys. Dit begon uiteraard bij de regels die er vanuit de overheid werden gesteld. Na elke persconferentie hebben we met 
elkaar gekeken welke regels er zouden gaan gelden, welke daarvan relevant waren voor Rolder Boys en hoe we hier zo 
duidelijk mogelijk over konden communiceren. Dit hebben we gedaan in de vorm van mailings naar leden, publicaties op 
de website en social media (Facebook en Twitter) en in een aantal gevallen ook via informatieverstrekking aan specifieke 
teams, bijvoorbeeld met adviezen hoe te handelen naar aanleiding van een besmetting binnen het team. We hadden 
hiervoor scenario’s besproken en uitgewerkt: hoe gaan we om met ‘verdachte’ gevallen, wat moeten we doen zodra er een 
besmetting is vastgesteld, wat doen we als er meerdere gevallen in één team worden vastgesteld, etc. Zo waren we steeds 
goed voorbereid en konden we consistent blijven handelen. 
 
Meerdere leden zijn het afgelopen seizoen met het coronavirus besmet geraakt. Met name gelijk na de zomer, in 
september en oktober, zijn we geconfronteerd met meerdere gevallen tegelijkertijd. Kort daarop werden ook de 
voetbalcompetities stilgelegd en werd het trainen voor seniorenteams teruggebracht tot viertallen (en later zelfs 
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tweetallen). Na de winterstop was het aantal besmettingen onder leden zeer beperkt en in de afgelopen maanden hebben 
we gelukkig geen bericht van nieuwe gevallen meer gehad. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn is het ook onze 
hoop dat dat zo blijft. Gelukkig is het aantal zieken en besmettingen binnen Rolder Boys gedurende de hele periode 
beperkt gebleven. 
 
Ook financiëel heeft corona een behoorlijke impact gehad. Er is veel tijd gestoken in het in kaart brengen en opvangen van 
de financiële gevolgen. Met het verplicht sluiten van de kantine viel een belangrijke inkomstenstroom weg, maar via de 
verschillende steunpakketten vanuit de overheid hebben we dit goed kunnen opvangen. Daarnaast heeft ook de gemeente 
ons goed geholpen door bijvoorbeeld geen huur voor het gebruik van de velden in rekening te brengen. Daarnaast hebben 
we vanuit het bestuur goed op de kosten gelet en niet-noodzakelijke uitgaven zo veel mogelijk uitgesteld. Waar we echter 
het meest trots op zijn is dat de leden en sponsoren pal achter de club zijn blijven staan, ondanks dat onduidelijk was hoe 
lang er beperkende maatregelen zouden gelden. Al met al heeft dit ertoe geleid dat we het seizoen met een ruim positief 
resultaat hebben kunnen afsluiten. Dat geeft ons een goede uitgangspositie voor een ‘herstart’ in het nieuwe seizoen. 
 
Algemene Ledenvergaderingen 
In september 2020 zou er een Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Als gevolg van een oplopend aantal 
coronabesmettingen moest deze worden uitgesteld. Omdat er geen uitzicht was op een mogelijkheid om de vergadering 
fysiek te houden, werd er in december 2020 voor het eerst in de clubgeschiedenis een digitale Algemene 
Ledenvergadering georganiseerd. Hierop werden alleen de hoogstnoodzakelijke punten besproken, zoals het vaststellen 
van de jaarverslagen, de begroting en de contributie. Een aantal onderwerpen, zoals de behandeling van het nieuwe 
meerjarenbeleidsplan en het huldigen van de jubilarissen lenen zich meer voor een fysieke bijeenkomst en werden daarom 
niet digitaal behandeld. Wel werd er een toelichting gegeven op de coronasituatie en de plannen van de KNVB voor 
hervatting van de competities. Daartoe kwam het helaas niet meer. 
 
Op de digitale vegadering werd aangekondigd dat we als dat weer mogelijk zou worden een ‘normale’ vergadering zouden 
houden. Op 5 juli 2021, net buiten het voetbalseizoen, kon dit eindelijk. Aan het begin van deze vergadering werd eerst 
stilgestaan bij het overlijden van de clubmensen die ons sinds de vorige Algemene Ledenvergadering zijn ontvallen. Er 
werd een minuut stilte in acht genomen voor oud-voorzitter Evert de Vries, onze leden Geert Dijkstra en Willem Takens, 
Vriend van Rolder Boys en bestuurslid van de tribune Albert Bakker en seizoenkaarthouder Jan Mensies. 
 
Bert Hofsteenge en Henk Huisman ontvingen tijdens de vergadering bloemen en de gouden speld voor het 50-jarig 
lidmaatschap van Rolder Boys. Daarnaast waren Marco Albring, Eisse Jan Blaauw, Hans Hagting, Ferdi Hidding, Danny 
Hingstman, Jordi Katerberg, Henk Mulder, Geert Nijboer, Harmen Reinders en Sander Tuin elk 25 jaar lid. Zij ontvingen 
bloemen en een zilveren speld. Allen hartelijk gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog lang lid van onze mooie vereniging 
blijven! 
 
Tevens was er aandacht voor het stoppen van Jannes Dekker (bestuurslid Sponsorzaken) en Jan Henk Hommes 
(bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en Jeugd) en drie commissieleden die hun taken neergelegd hebben: Henk Mulder 
als voorzitter van de Businessclub, Marnick Ottens als jeugdcoördinator en Peter Zuidberg als inkoper van de kantine. Zij 
werden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren en kregen bloemen en een Rolder Boys pen overhandigd. 
 
 
Jeugdvoetbal 
Na het voorgaande seizoen is het seizoen 2020-2021 ook grotendeels onderbroken geweest door het coronavirus. Het 
seizoen is nog wel voor alle jeugdteams van start gegaan in de maand augustus. De onderbouw heeft de eerste fase van 
het vierfasenvoetbal kunnen afronden. Deze eerste fase had betrekking op de periode tot aan de herfstvakantie. 
Halverwege de maand oktober kwamen toch in verband met de coronamaatregelen alle jeugdwedstrijden te vervallen. 
Vanaf dat moment hebben we als club de jeugd veel alternatieve activiteiten aangeboden. Uiteindelijk is het seizoen in mei 
nog hervat met de KNVB Regiocup. Op deze manier hebben de jeugdteams het seizoen toch in competitieverband kunnen 
afsluiten. 
 
Jeugdbeleid  
Binnen de jeugdafdeling van Rolder Boys werken we met een jeugdbeleidsplan en een voetbaltechnisch plan. Het 
jeugdbeleidsplan is een document met informatie omtrent praktische en organisatorische zaken. Het voetbaltechnische 
plan richt zich puur op de begeleiding en ontwikkeling van trainers en spelers. Beide plannen krijgen halverwege 2022 een 
update. De documenten ondersteunen onze vereniging in het creëren van nog meer voetbalplezier bij onze jeugdleden en 
het verhogen van het niveau van de jeugdopleiding.  
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Organisatie  
De jeugdafdeling van Rolder Boys wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en heeft daarnaast nog verschillende andere taken.  
  
Hieronder de samenstelling van de Jeugdcommissie in het seizoen 2020-2021:  
§ Gerben Smit, bestuurslid Voetbaltechnische Zaken en voorzitter  
§ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie  
§ Anne Veenstra, wedstrijdsecretaris (jeugd)  
§ Marnick Ottens, jeugdcoördinator  
§ Geert van de Velde, Voetbalschool 
§ Pieter Suurd, aanspreekpunt kleding/materiaal 
§ Marco Wiechers, aanspreekpunt JO19 
§ Pieter Jan de Bos, aanspreekpunt JO15/JO17 
§ Jeroen Nijmeijer, aanspreekpunt JO13/JO14  
§ Gertjan Boelens, aanspreekpunt JO10/JO11 
§ Alex Suichies, aanspreekpunt JO7 t/m JO9 en Kabouters  
  
Jeugdtrainers  
Ondanks een seizoen met coronamaatregelen heeft de jeugd van Rolder Boys toch veel kunnen trainen en zijn er 
alternatieve activiteiten aangeboden. Dit is vooral te danken aan onze betrokken en enthousiaste jeugdtrainers. Doordat er 
weinig tot geen wedstrijden werden gespeeld is het moeilijk om eenieder gemotiveerd te houden. Desondanks hebben de 
jeugdtrainers ervoor gezorgd dat er een hoge trainingsopkomst was en dat onze jeugdleden konden blijven sporten. De 
jeugdcommissie en de club zijn de jeugdtrainers daar erg dankbaar voor. 
 
Jeugdleiders  
Ook dit seizoen hebben de jeugdleiders weer een belangrijke bijdrage geleverd in het begeleiden van de jeugdteams. Deze 
groep is essentieel voor het voetbalplezier en de ontwikkeling van onze jeugdspelers. Een belangrijke taak voor de 
jeugdcommissie is het informeren van de jeugdleiders middels bijeenkomsten en via andere informatiekanalen. Daarnaast 
ondersteunt de jeugdcommissie de jeugdleiders bij allerlei andere praktische zaken. 
 
Voor elke leeftijdscategorie is één lid van de jeugdcommissie aanspreekpunt voor de leiders.  
  
Aantal jeugdteams  
Onderstaand een overzicht van de jeugdteams van het seizoen 2020-2021: 
 
Bovenbouw 
Team Trainer Leider(s) 
JO19-1  Marnick Ottens Marcel Ernens 
JO19-2 Marco Wiechers Peter Smit en Pieter Gils 
JO17-1  Franky Klunder Jeroen Prummel 
JO15-1 Rutger Sipma Roulatie 
JO15-2 Jan Bos en Jasper Dieden Jeroen Nijmeijer 
JO14-1  Jasper Dieden Gert-Jan Hingstman en Henk Nieuwenhuis 
JO13-1 Thomas Dieden Martin Klinkhamer en Arjen Tigelaar 
JO13-2 Marc Boerma Marcel Benjamins en Cas Franke 
 
Onderbouw 
Team Trainer(s) Leider(s) 
JO11-1  Jorn Kuik Johan Lingbeek 
JO11-2  Rick Slor (als vervanger) Roulatie 
JO10-1  Stijn Wolfkamp Gertjan Boelens en Gerben Smit 
JO10-2 Sander Stel Johan Weersing 
JO9-1 Wessel Zwart Tjalling Jansma 
JO9-2 David Nieuwenhuis en Tiemen de Bos Roulatie 
JO8-1 Roy Boer en Ruben Smit  Alex Suichies en Anton Brinkman 
JO8-2 Roy Boer en Ruben Smit  Arjan Radix 
JO7-1  Just de Bos en Rens Wiechers Gert-Jan Warringa 
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Gezien het feit dat de competities niet zijn uitgespeeld is er geen overzicht van het aantal gespeelde wedstrijden, punten 
enzovoort. 
 
Max de Vries opvolger van Marnick Ottens als Hoofd Jeugdopleiding 
Na zes jaar is Marnick Ottens aan het einde van het seizoen gestopt als hoofd jeugdopleiding van Rolder Boys. Het werd 
voor hem steeds lastiger om zijn werk te combineren met zijn andere functies bij Rolder Boys. Naast jeugdcoördinator was 
hij in dit seizoen ook actief als trainer van de Jeugd Onder 19 en natuurlijk als speler van ons eerste elftal. 
 
Vanaf volgend seizoen is Max de Vries de nieuwe Hoofd Jeugdopleiding en daarmee de opvolger van Marnick. Max is een 
bekend gezicht binnen de jeugdafdeling van Rolder Boys. Zo is hij een aantal jaren trainer geweest en is hij sinds twee 
seizoenen samen met Geert van der Velde verantwoordelijk voor de organisatie van de Voetbalschool voor de jongste 
jeugdteams. In zijn nieuwe rol blijft Max de Voetbalschool coördineren, maar daarnaast zal hij zich onder andere bezig 
gaan houden met het voetbaltechnisch beleid en het begeleiden van de jeugdtrainers, met name in de onderbouw. 
 
Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige gemeente Rolde [SJR]  
Dit seizoen werd er weer samengewerkt met SGO en SVDB binnen het samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde (SJR). Binnen deze samenwerking speelden over het hele seizoen 21 jeugdleden van SVDB (14) en  
SGO (7) via deze samenwerking met Rolder Boys.  
  
Kaboutervoetbal  
Het kaboutervoetbal is voor alle kinderen van 3 t/m 5 jaar. De afgelopen jaren was Pieter Suurd de trainer van het 
Kaboutervoetbal. Pieter heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Lisan Dijkstra en Amber Buring. Tijdens de laatste 
trainingen van het seizoen hebben Lisan en Amber meegelopen met Pieter. Met gemiddeld 10 deelnemers per 
kaboutertraining mag dit als zeer succesvol worden gezien en is dit mooie manier voor kinderen om kennis te maken met 
Rolder Boys. 
  
Keepertraining  
De trainingen voor de keepers werden grotendeels verzorgd door Marco Wiechers. Voor de keepers van de JO19 was er 
ook ondersteuning van Sacha Thies. 
  
Pupil van de Week / Rabobank Penaltybokaal  
Gezien het feit dat er nauwelijks wedstrijden zijn gespeeld in verband met de coronamaatregelen zijn er geen pupillen 
ingedeeld en is er geen penaltybokaal gehouden. De planning schuift door naar volgend seizoen zodat iedere jeugdspeler 
de kans krijgt om deel te nemen aan de penaltybokaal of als pupil van de week aanwezig te zijn bij een thuiswedstrijd van 
Rolder Boys 1. 
 
Alternatieve activiteiten Jeugd  
Nadat de competities werden stilgelegd zijn er alternatieve activiteiten georganiseerd in de weekenden. In oktober is er 
gestart met de Rolder Boys Jeugdcup. Dit was een toernooi verspreid over drie weekenden waarbij er onderlinge 
wedstrijden werden gespeeld. Per wedstrijd werden de teams opnieuw verdeeld en was er uiteindelijk een individuele 
winnaar per jeugdcategorie.  
  
Na deze jeugdcup zijn er onderlinge wedstrijden gespeeld. In december hebben alle jeugdleden deelgenomen aan de 
Gebr. Dijkstra Bokaal. Dit waren twee weekenden waarbij er een voetbalcircuit afgewerkt moest worden. Het voetbalcircuit 
was op zowel Boerbos als in de Boerhoorn en bestond o.a. uit een pannakooi, een snelheidsmeter, dribbelen en 
hooghouden.  
  
Begin 2021 is er weer gestart met een onderling toernooi. Dit was verspreid over meerdere weekenden met uiteindelijk 
een individuele winnaar per JO-categorie. Eind maart hebben alle jeugdleden deelgenomen aan het zogenaamde ‘Voetbal 
klootschieten’. Bij deze activiteit werden er verschillende teams gevormd en moest de groep een parcours afleggen door 
het bos. Per groep was er één bal en het was de bedoeling om met zo weinig mogelijk balcontacten de bal in het doel op 
het kunstgrasveld te krijgen. 
 
Op vrijdagavond 27 november was er onverwacht bezoek van enkele pieten tijdens de jeugdtraining op ons sportpark. 
Deze hadden ondanks de drukke dagen nog even tijd. Tijdens de training hebben de pieten ook nog even meegevoetbald 
en natuurlijk pepernoten gestrooid. Daarna hebben ze samen met de kinderen op de tribune een aantal liedjes gezongen 
en zijn de schoenen gezet. De volgende ochtend konden de kinderen de schoenen met een lekkere verrassing erin weer 
ophalen. 
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Seniorenvoetbal 
Rolder Boys beschikte in het seizoen 2020-2021 over zes seniorenelftallen (waarvan één op de zaterdag), 7-tegen-7 
voetbal voor 35- en 45-plussers (twee teams) en een damesteam dat eveneens 7-tegen-7 voetbalt. Daarnaast had Rolder 
Boys een G-team voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. 
 
De coronamaatregelen hebben vooral veel impact gehad op het al dan niet kunnen trainen en spelen voor de 
seniorencompetities. Als vereniging heeft Rolder Boys zo goed en zo kwaad als maar kon getracht om alternatieven voor 
hen aan te bieden. Tevens is er hard gewerkt aan de voorbereidingen van het komende seizoen omdat het huidige seizoen 
(2020-2021) competitietechnisch eigenlijk als verloren moest worden beschouwd. 
 
Vanwege het coronavirus werden de competities halverwege het seizoen beëindigd. In het jaarverslag is daarom geen 
informatie opgenomen over de prestaties van de verschillende teams. 
 
Trainerswisselingen 
Voor het seizoen 2020-2021 is Rick Slor aangesteld als assistent van de Eerste Selectie. In die rol assisteert hij hoofdtrainer 
Kenny Koning bij de trainingen en wedstrijden en volgt hij Colin Beugels op die acht jaar assistent-trainer was. Hij zal zich 
in die rol ook bezig gaan houden met de begeleiding en ontwikkeling van de jeugdtrainers tijdens het geven van trainingen 
aan de jeugd onder 13 jaar en jonger. Rolder Boys denkt mede hierdoor de kwaliteit van de jeugdtrainers verder te 
verbeteren, en ook het voetbalplezier. Later in het seizoen wordt in goed overleg besloten om niet met Kenny Koning als 
hoofdtrainer verder te gaan in het seizoen 2021-2022. Rick Slor zal hem opvolgen. In goed overleg met v.v. Valthermond 
gaat Kenny al eerder beginnen bij deze club en neemt Rick Slor zijn werkzaamheden al eerder dan gepland over. 
 
Eerste selectie 
De eerste selectie van Rolder Boys bestaat uit de spelers van het eerste en tweede elftal. Het eerste elftal van Rolder Boys 
kwam dit seizoen uit in de tweede klasse L, het tweede elftal speelde reserve hoofdklasse. 
 
De begeleidingsstaf bestond uit hoofdtrainer Kenny Koning, assistent-trainers Rick Slor en Franky Klunder, keepertrainer 
Sacha Thies, leiders Colin Beugels en Arno Zuidberg, teammanager Harry Ottens, verzorgers Sanne Scheltes, Monique van 
der Struik en John Brandsma en assistent-scheidsrechters Albert Zeqiri (eerste elftal) en Gerrit Dekker (tweede elftal). 
Geert van der Velde was actief als analist van tegenstanders. 
 
Derde elftal 
Rolder Boys 3 is een nieuw seniorenteam dat speelt in de reserve 4e klasse. Als vereniging is Rolder Boys erin geslaagd om 
een grote groep junioren voor de club te behouden en in dit seizoen onder te brengen in dit nieuwe derde seniorenteam. 
Voormalig BV Veendam speler Bert Stuut, die onlangs in Rolde is komen wonen en kort daarop bij Rolder Boys is 
binnengehaald door Jan Korte (coördinator bovenbouw jeugd) heeft deze versbakken senioren als trainer/coach begeleid.  
 
Vierde elftal 
Rolder Boys 4 speelde in de reserve 4e klasse. Zij werden getraind door Marco Wiechers en begeleid door Jordi Katerberg. 
 
Vijfde elftal 
Rolder Boys 5 kwam uit in de reserve 6e klasse en werd begeleid door Gerhard Sipma en Patrick Pots. 
 
Zaterdagteam 
Het zaterdagteam van Rolder Boys kwam uit in de reserve 6e klasse en werd begeleid door Jaap Hadders en Henk-Jan 
Takens. 
 
Damesteam 
Voor het eerst in jaren had Rolder Boys weer een dameselftal, dat overkwam uit de Meisjes Onder 19. Voor de vereniging 
en de dames zelf erg mooi. Helaas konden zij in hun eerste seizoen bij de senioren als gevolg van de coronasituatie weinig 
wedstrijden spelen. Wel werd er bijvoorbeeld een keer gezamenlijk gemountainbiket. De begeleiding van het damesteam 
was in handen van Rick Buring en Marieke Blaak. 
 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2020-2021 speelden er twee herenteams 7-tegen-7-wedstrijden, maar door corona slechts heel beperkt. 
Eén 35+-team trainde op donderdagavond en kwam uit in een door de KNVB georganiseerde competitie, het andere 35+- 
trainde op de woensdagavond en nam geregeld deel aan regionale toernooitjes. De 45+-heren speelden geen wedstrijden 
meer, maar een aantal fanatiekelingen trainde mee met het 35+-team. 
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G-voetbal 
Sinds een aantal jaar biedt Rolder Boys G-voetbal aan, een voetbalvorm bedoeld voor sporters met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking, of een aandoening als PDD-NOS, ADHD of autisme. Helaas zijn er voor de G-voetballers in 
het seizoen 2020-2021 nauwelijks activiteiten geweest. Zij hebben Rolder Boys door de corona erg moeten missen, maar 
ook andersom is dat het geval. Als trainers van het G-team zijn Niek Dubbelboer en Thomas Keun aangesteld, de 
begeleiding was in handen van Marieke Blaak en Alieda Klaassens.  
 
 
Kantinezaken 
De kantine blijft voor Rolder Boys van groot belang. Dit vanwege de grote bijdrage aan het clubgevoel, maar daarnaast is 
ook de financiële bijdrage aan de vereniging onmisbaar. Een vaste groep vrijwilligers verzorgt de kantinediensten op 
donderdagen en zondagmiddagen bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Voor de ‘weekenddiensten’ wordt elke week 
een beroep op een ander team gedaan, waaruit de leden (senioren) of ouders (jeugd) de diensten in dat weekend 
oppakken. Dit gaat erg goed en zorgt voor een grotere betrokkenheid van de leden en ouders van de jeugdleden bij Rolder 
Boys. Daar zijn we als vereniging trots op. 
 
Gezien de situatie met de corona heeft Rolder Boys nog nauwelijks gebruik kunnen maken van de vernieuwde kantine. Het 
nieuwe buitenterras blijkt echter van grote waarde omdat het nog wel lang gebruikt kon worden voor het verkopen van 
consumpties voor buitengebruik omdat gebruik van de binnenruimte van de kantine aan diverse beperkingen en 
voorwaarden moest voldoen. Toen zelfs de kantine geheel gesloten moest worden is er door Rolder Boys nog wel koffie en 
thee aangeboden voor rijdende ouders, begeleiders en bezoekers gedurende trainingen en wedstrijden. Deze koffie stond 
dan gereed in thermoskannen op een tafel op het buitenterras en werd vanuit gastvrijheid gratis aangeboden. 
 
 
Park- en Materiaalzaken 
Niet alleen sportief scoort Rolder Boys. In juli 2020 wordt Rolder Boys winnaar van de Aron Winterbokaal voor de beste 
dug-outs van Noord-Nederland. Als vereniging zijn we dan ook trots op onze accommodatie. Wat we hebben is niet 
vanzelfsprekend en we krijgen veel complimenten voor het aanzien en de staat van het sportpark. De velden van Rolder 
Boys zijn van uitstekende kwaliteit en staan hier in de regio en bij betaald voetbalorganisaties om bekend. 
 
Hieraan leveren onze vrijwilligers een grote en onmisbare bijdrage. Wekelijks is de commissie Park- en Materiaalzaken druk 
met het op orde houden van het sportpark, het goed houden van de velden (herstellen van de speelschade) en het 
plaatsen en vervangen van reclameborden. We zijn hen zeer dankbaar voor hun grote inzet voor de club. 
 
Om de velden en accommodatie van goede kwaliteit te houden vindt er constructief overleg plaats met de gemeente over 
de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden en de wensen vanuit de vereniging. 
 
Het is goed te zien dat ondanks het mooie sportpark dat we hebben, bij de commissie nog verschillende ideeën leven over 
wat verder zouden kunnen verbeteren. Zo blijven we als vereniging groeien! 
 
 
Sponsoraangelegenheden 
Rolder Boys heeft een trouwe groep van sponsoren die de vereniging financieel ondersteunen. Daar is de vereniging hen 
zeer dankbaar voor. De Businessclub van Rolder Boys regelt alle sponsoraangelegenheden. 
 
Doel van de Businessclub van Rolder Boys is sponsoren te binden aan onze club en daarmee sponsorinkomsten te 
genereren voor onze vereniging. Sponsorinkomsten vormen, naast contributies en de kantine, een steeds belangrijkere 
bron van inkomsten voor onze vereniging. Gedurende het seizoen had de club ongeveer 130 sponsoren, vergelijkbaar met 
vorig jaar. We zijn er trots op dat de sponsoren de club trouw gebleven zijn in deze ook voor ondernemers moeilijke tijd. 
 
Net als vorig seizoen vormden Dries Rolde en Allure Energie het hoofdsponsorduo van Rolder Boys. De Rabobank was 
hoofdsponsor van de jeugdafdeling. 
 
Activiteiten Businessclub 
Vanwege de coronasituatie stonden de activiteiten van de Businessclub op een laag pitje. Het is evenals de rest van de 
maatschappij nauwelijks mogelijk iets te organiseren of om bij elkaar te komen. De betrokkenheid blijft echter groot en 
ook de financiële bijdragen bleven goed doorgaan. 
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FC Groningen O21 trainer Sander van Gessel leidt training selectie Rolder Boys 
Op aanbod van de hoofdsponsoren heeft de selectie van Rolder Boys in augustus een training afgewerkt onder leiding van 
FC Groningen "Onder 21" trainer Sander van Gessel. Sander van Gessel is oud profvoetballer van onder meer FC 
Groningen en Heerenveen en is momenteel trainer van FC Groningen onder 21. Na een uitgebreide briefing van datgene 
wat de selectie te wachten zou staan is er die avond fanatiek getraind. 
 
Rolder Boys winnaar van Rabo ClubSupport 
Op 5 november werd bekend dat Rolder Boys in onze regio de meeste stemmen heeft gekregen in de ClubSupport actie 
van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe, waaraan in totaal 453 verenigingen deelnamen. Als Rolder Boys deden we voor 
het zesde jaar mee aan de actie en het is steeds geweldig om te zien hoeveel draagvlak onze vereniging in de omgeving 
heeft. De top-3 kreeg daarom bezoek van bankdirecteur Ludo Mennes die de cheque persoonlijk kwam overhandigen. 
Namens Rolder Boys mochten Jasper Ottens en Johan Emmens een bedrag van ruim € 2.375,- in ontvangst nemen om te 
investeren in onze jeugdopleiding. 
 
Bedrijfsbezoek “The Chesterfield Brand” 
In juni bezochten de leden van de Businessclub Rolder Boys op uitnodiging van Koos Hoving het nieuwe pand van “The 
Chesterfield Brand” in Assen. De aanwezigen kregen een uitgebreide rondleiding binnen het pand, bij het bedrijf zijn naast 
Koos ook zijn twee zoons Rick en Martijn werkzaam. Laatstgenoemde is binnen Rolder Boys uiteraard bekend als oud 
eerste elftalspeler. De Businessclub heeft als dank een mand met streekproducten van Goense aangeboden. 
 
Allure Energie stopt als hoofdsponsor, maar blijft verbonden aan Rolder Boys 
Na zes seizoenen samen met Dries Rolde hoofdsponsor van Rolder Boys te zijn geweest stopt Allure Energie aan het einde 
van dit seizoen als hoofdsponsor. Wel blijft Allure als sponsor aan Rolder Boys verbonden. In de afgelopen jaren heeft 
Allure zich ontwikkeld tot een bekende energieleverancier in het Noorden en daarbuiten. Daar heeft het shirtsponsorschap 
van FC Groningen zeker aan bijgedragen, maar tegenwoordig draagt Allure ook haar steentje bij aan andere takken van 
sport. Dat dit de afgelopen jaren gecombineerd is met het hoofdsponsorschap van Rolder Boys zijn we dan ook dankbaar 
voor. Ook via deze weg willen we Peter Herder bedanken voor zijn steun en bijdrage aan de club in de afgelopen jaren. 
Allure Energie heeft zich een betrouwbare partner getoond en is de afspraken met Rolder Boys altijd nagekomen. We 
wensen Peter veel succes toe met zijn onderneming en zullen op een later moment, zodra dat binnen de 
coronamaatregelen weer past, stilstaan bij het afscheid van Allure Energie als hoofdsponsor. 
 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
Rolder Boys prijst zich gelukkig met haar zeer betrokken en actieve supportersvereniging. Er konden het afgelopen seizoen 
helaas geen fysieke activiteiten worden georganiseerd, wel heeft de supportersvereniging zich actief opgesteld voor het 
organiseren van activiteiten om het sociale verband binnen de vereniging in stand te houden. Een voorbeeld daarvan is het 
organiseren van een online voetbalquiz, die werd gewonnen door Pieter Suurd. 
 
De Vrienden van Rolder Boys mogen zich verheugen over een gestaag groeiend aantal deelnemers. Zij gaven de financiële 
ruimte voor verschillende alternatieve trainingsvormen, zoals een mountainbiketocht voor de selectie, het derde en vierde 
elftal en het damesteam waarbij het parcours van de afgelopen Superprestige in het niet viel! Dit initiatief, om de conditie 
ondanks de coronabeperkingen op peil te houden is mogelijk gemaakt door Vrienden van Rolder Boys.  
 
 
Tot slot 
Corona maakte het jaar 2020-2021 tot een bijzonder jaar. Als Rolder Boys hebben we niet dát kunnen bieden, wat we 
normaal zouden hebben kunnen doen. Toch blijven we trots en dankbaar. Want er is ondanks alles, best wel heel veel 
goeds gerealiseerd onder moeilijke en ongewone omstandigheden. Zo is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om 
alternatieve activiteiten te organiseren, is er gewerkt aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan, ligt Sportpark Boerbos er 
prachtig bij, hebben we een fanatieke supportersvereniging, een grote groep betrokken trainers en begeleiders en een 
mooie Businessclub met loyale sponsoren. 
 
Leden van Rolder Boys, maar ook de sponsoren, hebben elkaar niet losgelaten en zijn de club massaal trouw gebleven. 
Dat geeft moed en vertrouwen voor de toekomst. 
 
Bestuur Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
Maart 2022 


