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Jaarverslag Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
seizoen 2021-2022 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur was gedurende het seizoen 2021-2022 als volgt samengesteld: 
Jasper Ottens Voorzitter  
Hessel Altenburg Secretaris  
Peter Deenen Penningmeester  
Martin Sipma Wedstrijdsecretaris  
Gerben Smit Jeugdzaken  
Johan Emmens Kantinezaken, vicevoorzitter  
Bertus Dekker Park- en Materiaalzaken  
Bert Dijkstra Seniorenzaken en sponsoring  
 
Ontwikkeling ledenaantallen (5 jaar) 
Peildatum Jeugdleden Senioren spelend Senioren 7x7 Niet-spelend Totaal 
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 
1 juli 2022 147 108 52 (incl. 15 x G) 151 458 
Daarnaast speelden er 32 jeugdspelers van SGO en SVDB via het Samenwerkingsverband Jeugdvoetbal voormalige 
gemeente Rolde [SJR] onder de vlag van Rolder Boys hun wedstrijden (vorig seizoen: 21 jeugdspelers). 
 
Weer een normaal seizoen? 
Het seizoen 2021-2022 leek goed te beginnen. Corona leverde weinig beperkingen op voor het trainen en het spelen van 
wedstrijden. Het was mooi om te zien dat de leden, sponsoren en supporters Rolder Boys weer wisten te vinden. Nadat 
aan het begin van de zomervakantie de meeste coronamaatregelen afgeschaft waren, werden deze nog tijdens de zomer 
geleidelijk ook weer ingevoerd. Het jaarlijkse Naobertoernooi kon daarom helaas voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. 
Wel ging in augustus het voetbalseizoen weer langzaam van start met een aantal oefen- en bekerwedstrijden. De kantine 
was als gevolg van maatregelen – die tot ver in het seizoen zouden gelden – niet volledig te gebruiken. Ook dit seizoen 
vroeg corona weer veel bestuurlijke aandacht en overleg. 
 
Tijdens de eerste seizoenshelft werden de coronamaatregelen geregeld gewijzigd en steeds verder aangescherpt. Eerst 
mocht de kantine alleen als afhaallocatie open (met mondkapjes), enige tijd later mocht de kantine wel weer gebruikt 
worden maar alleen met een controle op het coronatoegangsbewijs (een QR-code), toen moest de kantine dicht, toen 
mocht er geen publiek meer bij wedstrijden en uiteindelijk ging Nederland half december in een volledige lockdown. 
Daardoor konden de jaarlijkse activiteiten tijdens de kerstvakantie ook geen doorgang vinden. Wederom was er sprake van 
onzekerheid over hoe lang de maatregelen zouden gelden. Na een zonnige seizoenstart leek het dus opnieuw geen 
normaal seizoen te worden, voor het derde seizoen op rij. Gelukkig kwam er in de tweede seizoenshelft meer ruimte en 
eind februari werden de meeste maatregelen afgeschaft. Sindsdien was er weer iets van het ‘oude’ normaal zichtbaar. 
 
Uit het jaarverslag zal blijken dat corona ook in het seizoen 2021-2022 een behoorlijke impact op Rolder Boys gehad heeft. 
Toch hebben we deze periode goed doorstaan, met name doordat de leden en sponsoren de vereniging trouw gebleven 
zijn. Dat we een weerbare vereniging hebben is iets om trots op te zijn, net als op de vele activiteiten die ondanks de 
beperkingen wel georganiseerd konden worden. Vele vrijwilligers hebben zich hiervoor ingezet. Dank daarvoor! 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 4 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Normaal gesproken doen we dat in de eerste 
seizoenshelft, maar vanwege de geldende coronamaatregelen was dat deze keer niet mogelijk. Omdat er een sterke 
voorkeur voor een fysieke vergadering bestond, restte er geen andere keuze dan de vergadering uit te stellen naar het 
voorjaar. De vergadering werd als vertrouwd weer gehouden bij Grand Café Hofsteenge aan de Hoofdstraat. 
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Aan het begin van de vergadering werd stilgestaan bij het overlijden van twee Rolder Boys mensen die veel voor de 
vereniging betekend hebben: oud-jeugdcommissielid Robert Koenen en oud-hoofdsponsor en Vriend van Rolder Boys 
Leendert Erkelens. Aansluitend werden de jaarverslagen vastgesteld. De penningmeester kon ondanks de lange 
coronaperiode zwarte cijfers presenteren. Doordat leden en sponsoren de vereniging trouw zijn gebleven, er sterk op de 
uitgaven gelet is en de gemiste marge op de kantineverkopen door steunpakketten vanuit de overheid werd 
gecompenseerd, zijn we als vereniging deze lastige periode goed doorgekomen. Wel werd een ‘winstwaarschuwing’ 
afgegeven voor het aankomende seizoen, ingegeven door de sterke en onvoorspelbare stijging van de energieprijzen. 
 
Na de pauze werd de nieuwe Rolder Boys promotiefilm aan de aanwezigen getoond en met applaus ontvangen. Ook werd 
toegelicht waar we staan met het realiseren van de doelen uit het meerjarenbeleidsplan. De certificering van de 
jeugdopleiding, damesvoetbal, de overgang van de jeugd naar de senioren, de modernisering van de kleedkamers, 
verduurzaming en een veilig sportklimaat zijn zaken die het afgelopen seizoen veel aandacht hebben gekregen en waar 
nog steeds aan gewerkt wordt. Er werd ook stilgestaan bij het stoppen van twee commissieleden: Rieks Hoenderken 
(Businessclub) en Ria Katerberg (Supportersvereniging) werden bedankt voor hun inzet. De zilveren speld ter gelegenheid 
van het 25-jarig lidmaatschap werd toegekend aan John Brandsma en Anton Brinkman. Daarnaast kreeg Lambertus 
Emmens een onderscheiding voor 65 jaar lidmaatschap. Martin Sipma en Bertus Dekker werden herbenoemd als 
bestuurslid. 
 
Al met al een geslaagde avond waarbij veel verschillende onderwerpen de revue passeerden, maar die toch rond de klok 
van 22.00 uur kon worden afgesloten. Alle aanwezigen werden bedankt voor hun inbreng en de getoonde betrokkenheid. 
 
Eigen promotiefilm voor Rolder Boys 
Voorafgaand aan en tijdens de coronaperiode is er door onze sponsoren Bedrijfsbeeld en HP&I (het bedrijf van Wim 
Hoitzing) hard gewerkt aan een promotiefilm voor Rolder Boys. In deze film komt de breedte van de vereniging goed naar 
voren. Zo is er aandacht voor het jeugd- en seniorenvoetbal, het dames- en G-voetbal en ook voor onze accommodatie en 
kantine. Het doel van de film is om de vereniging voor te stellen aan potentiële leden en sponsoren. Op de Algemene 
Ledenvergadering werd de film voor het eerst aan de leden vertoond. De sponsoren zagen hem tijdens de sponsoravond in 
juni voor het eerst en in de week voorafgaand aan de oefenwedstrijd FC Groningen – FC Emmen werd de film publiek 
gemaakt. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een uitgebreide versie die specifiek inzoomt op onze faciliteiten en 
ervaring met het organiseren van betaald voetbalwedstrijden. Op deze manier willen we de naamsbekendheid van onze 
vereniging richting betaald voetbalclubs vergroten. We zijn trots op waar we momenteel staan en willen Bedrijfsbeeld en 
HP&I hartelijk danken voor hun bijdrage! 
 
Felicitaties voor leden met (meer dan) 65 jaar lidmaatschap! 
Voorafgaand aan de spectaculaire laatste thuiswedstrijd tegen Gruno (14 – 0) is een viertal leden in het zonnetje gezet 
vanwege hun langjarige lidmaatschap van de vereniging. Tot voor kort kende Rolder Boys alleen onderscheidingen voor 
het 25- en 50-jarig lidmaatschap, maar met een ouder wordend ledenbestand en steeds meer leden die de club nog langer 
trouw blijven ontstond er de behoefte aan een nieuwe onderscheiding. Op de Algemene Ledenvergadering werd daarom 
ook een onderscheiding ter gelegenheid van het 65-jarig lidmaatschap ingesteld. Vijf leden kwamen daar op dat moment 
voor in aanmerking. Lambertus Emmens (65 jaar lid) ontving de onderscheiding in de vorm van een beeldje diezelfde 
vergadering, bij de laatste thuiswedstrijd werd deze uitgereikt aan Jan Deenen (71 jaar lid), Bote Boelens en Feije Takens 
(beide 69 jaar lid). De vijfde jubilaris, Tonny Pots, die eveneens 69 jaar lid was overleed helaas voorafgaand aan de 
uitreiking. Zijn onderscheiding is aan zijn familie aangeboden. 
 
Met het instellen van een nieuwe onderscheiding voor leden die 65 jaar lid zijn wil Rolder Boys haar waardering uitspreken 
richting de leden die al zo lang zo betrokken zijn, ook na hun eigen voetbalcarrière. Uiteraard werd daarop nog 
teruggeblikt en deelden de heren mooie verhalen van weleer. De uitreiking van de onderscheidingen was daarmee het 
eerste hoogtepunt van de middag. Een tweede hoogtepunt volgde een kleine twee uur later, toen Rolder Boys met een 
klinkende 14 – 0 overwinning op Gruno van het veld stapte en daarmee een clubrecord vestigde. 
 
Acties voor verbouwing van de kleedkamers 
Om de clubkas te spekken zijn er in het afgelopen seizoen weer diverse acties ondernomen. Zo werd in oktober de 
aardappelactie weer een succes. Maar liefst 40 vrijwilligers uit diverse teams gingen de deuren langs in Rolde en 
omstreken om aardappelen te verkopen. De opbrengst gaat voor een belangrijk deel naar de verduurzaming van de 
kleedkamers, waarvoor het bestuur diverse plannen maakt en opties aan het bekijken is. Maar ook de massale deelname 
aan de Rabobank Clubsupport heeft de nodige extra financiën voor de vereniging opgebracht. Dank aan alle vrijwilligers en 
betrokken dorpsgenoten voor jullie bijdrage hierin! 
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Jeugdvoetbal 
Binnen onze jeugdafdeling kunnen we ondanks een aantal uitdagingen toch terugkijken op een geslaagd seizoen 2021-
2022. Tijdens het seizoen werden we nog geconfronteerd met verschillende coronamaatregelen. Mede door de inzet van 
trainers, leiders, de jeugdcommissie en vele vrijwilligers zijn hier steeds adequate oplossingen voor gevonden. Uiteindelijk 
heeft dit ertoe geleid dat de meeste trainingen en wedstrijden gewoon door konden gaan. 
 
In de tweede helft van het seizoen kon de focus binnen onze jeugdafdeling weer meer op het voetbal worden gelegd en 
ook zeker op het voetbalplezier. Alle teams hebben deelgenomen aan één of meerdere toernooien en daarnaast hebben de 
meeste teams een leuke teamactiviteit georganiseerd. 
 
Jeugdbeleid  
Binnen de jeugdafdeling van Rolder Boys werken we met een jeugdbeleidsplan en een voetbaltechnisch plan. Het 
jeugdbeleidsplan is een document met informatie over praktische en organisatorische zaken. Het voetbaltechnisch plan 
richt zich op de begeleiding en ontwikkeling van trainers en spelers. Halverwege dit seizoen is er binnen onze club een 
begin gemaakt met het project ten aanzien van de certificering van onze jeugdopleiding. Dit project moet uiteindelijk 
leiden tot een nieuw jeugdbeleidsplan met daarin zowel het organisatorische aspect als het voetbaltechnische gedeelte. 
 
Organisatie  
De jeugdafdeling van Rolder Boys wordt aangestuurd door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en heeft daarnaast veel organisatorische taken. 
 
Hieronder de samenstelling van de Jeugdcommissie in het seizoen 2021-2022: 
§ Gerben Smit, voorzitter Jeugdcommissie en 

bestuurslid Jeugdzaken 
§ Esther Warringa-Floor, secretaris Jeugdcommissie 
§ Anne Veenstra, wedstrijdsecretaris jeugd 
§ Max de Vries, Hoofd Jeugdopleiding 
§ Jan Korte, Adviseur Jeugdafdeling 
§ 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/JO12 
§ Alex Suichies, aanspreekpunt JO7/JO8/JO9 en 

Kabouters 

 
Jos Wolfkamp ondersteunde Anne Veenstra bij de taken met betrekking tot het wedstrijdsecretariaat van de jeugd. 
  
Jeugdtrainers en jeugdleiders 
Onze jeugdtrainers en jeugdleiders hebben ook dit seizoen weer een belangrijke bijdrage geleverd in het begeleiden van 
de verschillende jeugdteams. Onder andere door de verschillende coronamaatregelen moest er dit seizoen veel 
gecommuniceerd worden met alle betrokkenen en werd er steeds weer veel flexibiliteit gevraagd. 
 
Dit seizoen zijn er verschillende trainersbijeenkomsten en leidersbijeenkomsten geweest. Tijdens de trainersbijeenkomsten 
heeft Max de Vries (Hoofd Jeugdopleiding) onze trainers geïnformeerd over de opleidingsvisie van Rolder Boys. Daarnaast 
is hier veel praktische informatie doorgenomen ten aanzien van trainingen en hebben de trainers onderling informatie 
uitgewisseld. Tijdens de leidersbijeenkomsten heeft de jeugdcommissie alle leiders geïnformeerd ten aanzien van alle 
taken als jeugdleider. Ook zijn hier de laatste ontwikkelingen doorgenomen die binnen onze club speelden en die er vanuit 
de KNVB waren. 
 
Aantal jeugdteams  
Onderstaand een overzicht van de jeugdteams van het seizoen 2021-2022: 
 
Bovenbouw 
Team Trainer(s) Leider(s) 
JO19-1   Marnick Ottens  Marcel Ernens  
JO19-2  Marco Wiechers  Peter Smit en Pieter Gils  
JO17-1   Franky Klunder  Jeroen Prummel  
JO17-2 Jan Bos en Jasper Dieden Henk Nieuwenhuis 
JO15-1   Rutger Sipma Rutger Sipma 
JO14-1   Marc Boerma  Johan Ottens 
JO13-1  Thomas Dieden  Jeroen Nijmeijer en Tjarco de Jong  
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Onderbouw 
Team Trainer(s) Leider(s) 
JO12-1   Dean Dissel Stefan Kuipers 
JO11-1   Stijn Wolfkamp  Gertjan Boelens en Gerben Smit  
JO11-2   Sander Stel  Johan Weersing en Cas Franke 
JO10-1   David Nieuwenhuis en Tiemen de Bos  Roeland Haar 
JO10-2  Roy Boer Twan Danen 
JO9-1  Roy Boer en Ruben Smit   Alex Suichies en Anton Brinkman  
JO9-2  Roy Boer en Ruben Smit   Arjan Radix 
JO9-3 Oscar Nieuwenhuis en Gijs Hingstman Hiltjo Wildeboer 
JO8-1  Just de Bos en Rens Wiechers  Gert-Jan Warringa  
JO7-1   Tijn van Yperen en Mark Stoffers  Karim Benmoussa en Erwin Dekker 
 
Certificering jeugdopleiding   
Binnen onze jeugdopleiding zijn we eind 2021 begonnen met het project ten aanzien van de certificering van onze 
jeugdopleiding. De certificering van de jeugdopleiding valt onder het Kwaliteit en Performance Programma van de KNVB. 
Dit is een keurmerk voor jeugdopleidingen dat door de KNVB is geïntroduceerd. Rolder Boys gaat daarbij voor een lokale 
certificering, het eerste niveau binnen de voetbalpiramide van de KNVB Jeugdopleidingen. De niveaus daarboven zijn 
regionaal, nationaal en internationaal. 
 
Het uiteindelijke certificaat is uiteraard geen doel op zich maar belangrijker nog is dat dit alles leidt tot een duidelijke en 
herkenbare opleidingsvisie. Naast deze opleidingsvisie is er ook veel aandacht voor de organisatie en de structuur van de 
jeugdopleiding. Het streven is om dit project eind 2022 succesvol te kunnen afronden. 
 
Stijn Wolfkamp gestart als Coördinator Onderbouw 
Aan het eind van het seizoen is Stijn Wolfkamp gestart als coördinator onderbouw. Stijn is samen met Max de Vries 
begonnen met de verdere doorontwikkeling van het jeugdbeleidsplan en de nadere uitwerking van een duidelijke en 
herkenbare opleidingsvisie. Binnen de functie als coördinator richt hij zich uiteraard ook op de ontwikkeling van onze 
jeugdspelers en jeugdtrainers binnen de onderbouw. Een belangrijk onderdeel hierbij is het ondersteunen van de trainers 
bij de voorbereiding en uitvoering van de trainingen. 
 
Keepertraining   
De trainingen voor de keepers vanaf JO7 t/m JO15 werden dit seizoen verzorgd door Marco Wiechers. Robin Geertsma was 
verantwoordelijk voor de keepers van de JO19 en JO17. 
 
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 32 jeugdleden van SGO en SVDB via 
deze samenwerking bij Rolder Boys. Een seizoen eerder waren dit nog 21 jeugdleden. 
 
Kaboutervoetbal 
Ook dit seizoen was er weer kaboutervoetbal voor alle kinderen van 3 t/m 5 jaar. Een perfecte manier om kinderen al jong 
in contact te laten komen met voetballen. Meedoen is de eerste paar trainingen geheel vrijblijvend. Lisan Dijkstra, Amber 
Buring en Marloes Ratering hebben dit seizoen meerdere trainingen verzorgd. Iedere training was er een grote opkomst en 
de ouders en kinderen hebben zichtbaar genoten van de trainingen. Aan het einde van het seizoen is Lisan gestopt als 
trainster van de kabouters. Amber en Marloes gaan in het nieuwe seizoen met zijn tweeën verder. 
 
Zaalvoetbal 
Vanaf begin december hebben alle teams van de onderbouw (JO7 t/m JO12) weer getraind in de zaal. In de periode van 
begin december tot halverwege februari was er één keer in de week een veldtraining en één keer een zaaltraining.  
Verschillende teams hebben eind december nog meegedaan aan de KNVB-winterzaalvoetbalcompetitie. Door 
coronamaatregelen kon deze competitie na het eerste weekend niet meer worden hervat. 
 
Pupil van de Week 
Bij elke thuiswedstrijd van ons eerste elftal waren er weer twee pupillen van de week. De pupillen mochten meedoen met 
de warming-up, de aftrap verrichten en tijdens de wedstrijd bij de wisselspelers in de dug-out zitten. Na afloop was er 
uiteraard iets te drinken en een patatje. Ook kregen de pupillen een door de spelers gesigneerde bal. De begeleiding op de 
wedstrijddag was in handen van Harry Ottens, wederom dank daarvoor. 
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Penaltybokaal 
Ook was er voor de JO13-teams weer de Rolder Boys Penaltybokaal. Hierbij streden alle JO13-spelers gedurende het 
seizoen onderling om wie de meeste penalty’s raak wist te schieten. De penalty’s werden genomen in de rust van de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal op de reservekeeper. Tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Gruno werd de finale 
gespeeld. Na een spannende penaltyserie was het Keano Jansen die de Penaltybokaal mee naar huis mocht nemen. 
 
Activiteiten Jeugd  
Aan het eind van het seizoen hebben bijna alle teams deelgenomen aan verschillende toernooien en hebben de teams een 
eigen activiteit georganiseerd. Deze activiteit konden de teams organiseren met behulp van het eigen teambudget. 
Daarnaast zijn er nog een aantal activiteiten georganiseerd door de Jeugdcommissie. 
 
Hieronder een overzicht van de verschillende toernooien en activiteiten: 
§ FC Emmen voetbalclinic herfstvakantie 2021 
§ Rabobanktoernooi Zuidlaren (JO8 t/m JO14) 
§ Boardingtoernooi v.v. Sweel (JO9 en JO11) 
§ Sportdag Jan Thiesschool 
§ Olympische Sportdag Gemeente Aa en Hunze in Gieten 
§ Pinkstertoernooi in Oostende (JO15, JO17 en JO19) 
§ Schoen zetten en Pietentraining (Kabouters en JO7 t/m JO9) 
§ Seizoensafsluiting (JO7 t/m JO11) 
§ Busvervoer kampioenswedstrijd 
§ Bubbelvoetbal 
§ Fortnite toernooi 
§ Footgolf 
 
Sportdag Jan Thiesschool 
Samen met andere sportverenigingen was ook Rolder Boys aanwezig in mei bij de sportdag van de Jan Thiesschool. Onder 
prima weersomstandigheden kregen de groepen 1 tot en met 4 een aantal voetbaloefeningen aangeboden. Ook was er 
een wedstrijdvorm in de pannakooi. Het was voor de kinderen een leuke kennismaking met voetbal. We zien de kinderen 
graag op ons sportpark in actie! 
 
Geslaagd Pinkstertoernooi voor JO15, JO17 en JO19 
De jeugd van JO15-1, JO17-1 en JO19-1 hebben tijdens het Pinksterweekeinde een geslaagd toernooi gespeeld in het 
Belgische Oostende. Dit groots opgezette internationale toernooi telde in totaal maar liefst 110 deelnemende teams. Op 
Sportpark “de Schorre” (28 voetbalvelden) mochten de Boys op zaterdag en zondag aantreden tegen verschillende teams 
uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 
 
Met uiteindelijk een vijftiende plek voor JO15, een achtste plek voor JO17 en een tiende plek voor JO19 kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagd, sportief en gezellig weekeinde aan de Vlaamse kust. Mede namens de spelers en 
begeleiders willen we alle sponsoren enorm bedanken voor het mogelijk maken van deze onvergetelijke trip. 
 
 
Seniorenvoetbal 
Rolder Boys beschikte in het seizoen 2021-2022 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. 
 
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, het hoogste niveau voor 
reserve-elftallen. De begeleidingsstaf bestond uit hoofdtrainer Rick Slor, assistent-trainers Franky Klunder en Bert Stuut, 
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 Johan Doornbosch, Lennart Gruppen (eerste elftal) 
en Gerrit Dekker (tweede elftal). Geert van der Velde was actief als analist van tegenstanders. 
 
In de winterstop ging de eerste selectie samen met een aantal sponsoren weer op trainingskamp naar het Spaanse 
Marbella. Daar werd een belangrijke basis gelegd voor een uitstekende tweede seizoenshelft van beide teams. 
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Rolder Boys 1: 
Begin juli werd de competitie-indeling van de eerste selectie voor het seizoen 2021-2022 bekend. Het eerste elftal werd 
ingedeeld in de tweede klasse L. Tegenstanders waren Annen, ASVB, FC Lewenborg, Gruno, GVAV-Rapiditas, Helpman, 
Nieuw-Buinen, Peize, Stadskanaal, Valthermond, Veendam 1894 en WKE'16. 
 
Nadat de competities in de voorbij twee jaar vanwege corona werden afgebroken, mag het eerste volledige seizoen 2021-
2022 voor wat betreft de eerste selectie als buitengewoon succesvol worden beschouwd. Het eerste elftal eindigde met 53 
punten uit 24 wedstrijden als derde in de competitie, twee punten achter Valthermond en zes punten achter kampioen 
GVAV-Rapiditas. Rolder Boys had met afstand de meest productieve voorhoede van de competitie: er werd ruim 83 keer 
gescoord (runner-up GVAV-Rapiditas scoorde 72 keer). Per Kirchhoff werd met 23 doelpunten topscorer van de tweede 
klasse L. Siemen Krikke (19 doelpunten) en Sander Jansen (17 doelpunten) eindigden op de tweede en vierde plaats. 
Rolder Boys incasseerde 26 tegentreffers, alleen GVAV-Rapiditas kreeg minder tegendoelpunten. 
 
Via de nacompetitie is het door overwinningen op SC Stadspark (1 – 2) en Valthermond (2 – 3) gelukt om promotie naar 
de eerste klasse te bewerkstelligen. Met name de finalewedstrijd tegen klassegenoot van Valthermond, die op neutraal 
terrein in Beilen werd gespeeld, was buitengewoon spannend. Onder toeziend oog van bijna 1.000 toeschouwers wist 
Rolder Boys na verlenging met een 2 – 3 overwinning promotie naar de eerste klasse af te dwingen. Na vier seizoenen in 
de tweede klasse mag Rolder Boys weer een stap omhoog zetten. Een afsluiting van een mooi seizoen waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn! De wedstrijd tegen Valthermond was ware reclame voor het amateurvoetbal. Een zinderende 
wedstrijd met twee ploegen die elkaar tot het uiterste dreven en waarin vrijwel alle ingrediënten voor een topwedstrijd 
aanwezig waren. Veel goals, hoog tempo, goede aanvallen, misverstanden, veel emotie, een winnend doelpunt vlak voor 
tijd en niet te vergeten veel meelevende supporters! Na ruim 120 minuten barstte het feest los voor alle Rolder Boys 
spelers en supporters. Het bestuur had een rondrit door het dorp in een open bus geregeld en een feest in Grand Café 
Hofsteenge voor spelers, staf en supporters. Het bleef nog lang onrustig in Rolde! Alle supporters worden hartelijk bedankt 
voor hun trouwe steun tijdens de finalewedstrijd en gedurende het seizoen. We hopen ook in het nieuwe seizoen weer op 
jullie te kunnen rekenen. Met de promotie naar de eerste klasse is een eerste stap gezet. Nu nog een stabiele eersteklasser 
worden, want dat is de doelstelling die we al een aantal jaren koesteren. Met een talentvolle (en relatief jonge) 
spelersgroep, een goede staf, betrokken sponsoren én met onze faciliteiten en organisatie zou dat zeker moeten kunnen. 
Dat horen we vaak, maar laten we nu graag zien. Tot in het nieuwe seizoen, in de eerste klasse! 
 
Rolder Boys 2: 
Het tweede elftal kwam uit in de reserve hoofdklasse A en trof daarin Dalen 2, Gomos 2, GRC Groningen 2, GVAV-
Rapiditas 2, LSC 1890 2, Peize 2, Raptim 2, SC Emmeloord 2, VKW 2 en WVV 2. Rolder Boys 2 eindigde net als het eerste 
elftal als derde in de competitie en moest enkel VKW en Gomos voor zich dulden. In 18 wedstrijden werden 34 punten 
behaald, werd er 59 keer gescoord en kreeg het tweede 29 tegendoelpunten. Daarmee speelt Rolder Boys 2 in het seizoen 
2022-2023 in het bekertoernooi tegen standaardteams. In het seizoen 2021-2022 werden alle vier bekerwedstrijden 
gewonnen en kreeg het tweede geen enkel doelpunt tegen. Helaas werd het bekertoernooi vanwege coronamaatregelen 
afgebroken en niet meer hervat. 
 
Derde elftal 
Als vereniging is Rolder Boys erin geslaagd om een grote groep junioren voor de club te behouden. De individuele 
gesprekken met de voetballers werpen duidelijk hun vruchten af. Rolder Boys 3 is een jong seniorenteam dat speelde in de 
reserve derde klasse, één klasse hoger dan het seizoen ervoor.  
 
In de eerste seizoenshelft kwam het team uit in de reserve 3e klasse 03. Daarin eindigde Rolder Boys met zes punten uit 
acht wedstrijden op de negende plaats (doelsaldo: 21 doelpunten voor en 33 doelpunten tegen). Niet alle wedstrijden 
konden worden gespeeld. Na de winterstop kwam Rolder Boys 3 uit in de reserve 3e klasse 7, een competitie bestaande 
uit 8 ploegen. Daarvan eindigde Rolder Boys op een keurige derde plaats. In de 14 gespeelde wedstrijden werden er 26 
punten behaald, werd er 58 keer gescoord en kreeg het team 34 tegendoelpunten. 
 
Rolder Boys 3 werd getraind en begeleid door Johan Huls. 
 
Vierde elftal 
Rolder Boys 4 werd getraind door Marco Wiechers en begeleid door Jordi Katerberg. Het team kwam uit in de reserve 4e 
klasse 07. Daarin is Rolder Boys derde geworden met 45 punten uit 20 wedstrijden. Er werd ruim 95 keer gescoord, maar 
Rolder Boys kreeg ook 55 doelpunten tegen. Het was met 750 doelpunten door elf verschillende teams sowieso een 
bijzonder doelpuntrijke competitie met gemiddeld 6,8 doelpunten per wedstrijd. 
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Vijfde elftal 
Rolder Boys 5 kwam uit in de reserve 5e klasse 23 en werd begeleid door Gerhard Sipma en Patrick Pots. In de competitie 
eindigde het vijfde op de zesde plaats met 34 punten uit 22 wedstrijden, 73 doelpunten voor en 85 doelpunten tegen. Voor 
uitwedstrijden beschikt het team over een eigen spelersbus met chauffeur, waarbij steeds een wisselende reiziger de 
catering verzorgt. Soms worden er uitwedstrijden van het eerste elftal bezocht of doen jeugdteams een beroep op de bus. 
 
Een afvaardiging van het vijfde elftal houdt zich ook bezig met de organisatie van het Naobertoernooi aan het begin van 
het seizoen. Hieraan nemen normaliter zo’n 20 heren- en damesteams deel. Ondanks dat de voorbereidingen al ver 
gevorderd waren, kon het toernooi in 2021 geen doorgang vinden vanwege de geldende coronamaatregelen.  
 
Zaterdagteam 
Het zaterdagteam van Rolder Boys kwam uit in de reserve 6e klasse 17 en eindigde daarin op de tiende plaats. In 18 
wedstrijden werden er 8 punten verzameld. Er werd 36 keer gescoord en het team kreeg 87 tegendoelpunten. Het 
zaterdagteam trainde samen met het derde elftal onder leiding van Johan Huls. De begeleiding op wedstrijddagen was in 
handen van Jaap Hadders en Henk-Jan Takens. 
 
Damesteam 
Het dameselftal kende een moeizaam seizoen dat helaas uiteindelijk leidde tot een terugtrekking uit de competitie. De 
dames speelden op groot veld en kwamen uit in de 5e klasse 08. Met name vanwege werk was het lastig om wekelijks een 
volledig dameselftal op de been te krijgen. Dit speelde ook andere verenigingen parten: van de 11 teams in de competitie 
waarin het damesteam van Rolder Boys uitkwam haalden er slechts 7 de eindstreep. 
 
Na de winterstop zijn er in Assen nog een aantal gezamenlijke trainingen met de dames van Achilles 1894 geweest om een 
mogelijke samenwerking voor het nieuwe seizoen te verkennen. Ondanks de gastvrijheid vanuit Achilles 1894, waarvoor 
we hen dankbaar zijn, is er in goed overleg met de eigen speelsters besloten om in het nieuwe seizoen als zevental verder 
te gaan. 
 
Het afgelopen seizoen speelden de dames ook al 7-tegen-7 op de vrijdagavond. Voor de winterstop eindigde Rolder Boys 
als tweede in een poule met Glimmen, FC Zuidlaren en Annen. Na de winterstop eindigde Rolder Boys als derde in een 
poule met HHCombi, Beilen/Fit Boys en wederom FC Zuidlaren. 
 
De begeleiding van het damesteam was dit seizoen wederom in handen van Rick Buring en Marieke Blaak. 
 
7-tegen-7-voetbal 
In het seizoen 2021-2022 had Rolder Boys wederom twee herenteams die 7-tegen-7-wedstrijden speelden. 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. 
 
Voor de winterstop kwam Rolder Boys 35+1 uit in een poule met Annen, FC Zuidlaren (2 teams) en Zuidlaarderveen. 
Daarin eindigde Rolder Boys op de tweede plaats. Na de winterstop werd er tegen Beilen, EEC en VKW gespeeld. In die 
poule eindigde Rolder Boys als derde. 
 
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. Een goede begeleiding van de voetballers 
is daarom van groot belang. Gelukkig kunnen we dit bieden. Net als het seizoen ervoor werd het G-team getraind door 
Niek Dubbelboer en Thomas Keun en was de begeleiding in handen van Marieke Blaak en Alieda Klaassens. Zij werden 
daarbij ondersteund door een pool van vrijwilligers met een zorgaffiniteit, deels ook afkomstig van buiten Rolder Boys. 
Voor deze groep werd een lunch georganiseerd om hen met elkaar en met Rolder Boys kennis te laten maken. 
 
Na twee coronajaren werden er dit seizoen weer competitiewedstrijden gespeeld en was er weer meer ruimte om te 
trainen. Voor de winterstop waren de mogelijkheden nog beperkt, maar na de winterstop kwam het team los. Daar waren 
de spelers ook hard aan toe. Doordat veel G-voetballers in een zorginstelling wonen en er geen risico kon worden 
genomen, kon er lange tijd in het geheel niet gevoetbald worden. Daarmee zijn de G-spelers nog meer getroffen door alle 
corona-beperkingen dan de spelers van de andere teams bij Rolder Boys. In de voorjaarscompetitie eindigde Rolder Boys 
als tweede van de acht teams met vijftien punten uit zes wedstrijden. Kampioen Heerenveense Boys had eveneens vijftien 
punten, maar een iets beter doelsaldo. Dat mocht de pret echter niet drukken, want de spelers waren zeer blij weer meer 
te kunnen voetballen. Ook voor Rolder Boys was het fijn om de G-voetballers weer aan het werk te zien. 
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Personeel en vrijwilligers 
In december hebben het bestuur en Rick Slor overeenstemming bereikt over de verlenging van de samenwerking. Het 
contract van Rick als hoofdtrainer van Rolder Boys werd met één seizoen verlengd. Rick verbindt zich daarmee voor een 
derde seizoen aan Rolder Boys, nadat hij als assistent-trainer bij de club gekomenen en afgelopen seizoen voor het eerst 
als hoofdtrainer aan het roer stond. Zowel Rick, het bestuur als de spelersgroep zijn tevreden met hoe de samenwerking 
tot nu toe verloopt en gaan dan ook graag nog een seizoen met elkaar verder.  
 
Harm Hovenkamp zal worden aangesteld als opvolger van Sacha Thies als keepertrainer van Rolder Boys. Na negen 
seizoenen gaf Sacha aan om aan het einde van het seizoen te willen stoppen als keepertrainer van de eerste selectie. Hij 
heeft dit een groot aantal jaren gecombineerd met de rol van keepertrainer van de oudste jeugdteams. In Harm 
Hovenkamp denkt Rolder Boys een zeer goede trainer voor de keepers in huis te hebben. 
 
De verzorgingsstaf van Rolder Boys bestond in het seizoen 2021-2022 uit Sanne Scheltes, Monique van der Struik en John 
Brandsma (elk voor één dag per week). Aan het einde van het seizoen stopten zij met hun werkzaamheden. In april werd 
Wout Geerlings aangesteld als hun opvolger voor 2022-2023. 
 
 
Kantinezaken 
De kantine van Rolder Boys is van groot belang voor de vereniging, zowel vanwege de verbindende functie richting de 
leden en supporters alsook vanwege de bijdrage aan de inkomsten. Daardoor kunnen we de contributie zo laag mogelijk 
houden en daarmee de voetbalsport toegankelijk voor zo veel mogelijk mensen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
het gezellig is in de kantine. Het geregeld livemuziek aanbieden draagt hieraan bij en zorgt ook voor veel extra omzet. 
 
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. 
 
Opnieuw grote invloed corona op kantine-omzet 
In het seizoen 2021-2022 heeft de kantine naar zijn mogelijkheden gedraaid. Sinds de oplevering van de verbouwde 
kantine in oktober 2019 hebben we door de coronamaatregelen nog lang niet alle mogelijkheden kunnen benutten. 
 
Ook het seizoen 2021-2022 begon moeizaam. Zo waren er voor langere tijd beperkingen op het aantal zitplaatsen en 
werden we als vereniging eind september geïnformeerd dat ook sportkantines onder de regeling voor het toen ingestelde 
coronatoegangsbewijs vielen. Dit betekende dat we verplicht waren om vanaf dan van iedere kantinebezoeker van 13 jaar 
en ouder het legitimatiebewijs en zijn/haar QR-code te controleren. Deze QR-code werd verstrekt aan iedereen die 
gevaccineerd is tegen het coronavirus, aan iedereen die in het halfjaar ervoor corona had gehad en daarvan genezen is en 
aan iedereen die op de dag van het kantinebezoek negatief getest is. 
 
Het bestuur heeft toen de afweging gemaakt om de kantine uitsluitend als afhaalkantine open te stellen omdat op die 
wijze geen onderscheid tussen de leden zou worden gemaakt en om te voorkomen dat leden elkaar zouden moeten gaan 
controleren als handhavers. Helaas konden we dat niet lang volhouden, omdat de maatregelen kort erop ook van 
toepassing werden verklaard op het terras. Als vereniging hebben we twee grote tenten aangeschaft om buiten een 
horecagelegenheid aan te kunnen bieden, maar uiteindelijk besloot de regering om in het geheel geen bezoekers bij 
sportwedstrijden meer toe te staan. Pas op 25 februari 2022 werden de laatste coronamaatregelen afgeschaft. 
 
In de tweede seizoenshelft verbeterde de situatie zich en kon de kantine weer open. Met alle inspanningen is het mogelijk 
geweest om de kantineomzet en -marge in de tweede seizoenshelft uiteindelijk boven de begrote bedragen te brengen. De 
verloren gegane omzet in de eerste seizoenshelft werd voor een belangrijk deel gecompenseerd vanuit steunpakketten van 
de overheid. 
 
De steeds veranderende regelgeving vroeg de nodige flexibiliteit van de kantinecommissie en de vaste vrijwilligers. Zij 
hebben onder moeilijke omstandigheden evengoed voor een perfect resultaat gezorgd. Een groot compliment! 
 
Invoering statiegeld op plastic flesjes 
Een andere noemenswaardige wijziging ten opzichte van eerdere jaren is nog dat de overheid met ingang van 1 juli 2021 
statiegeld op kleine plastic flesjes invoerde, onder andere op AA Drink en flesjes water. In de kantine staat sindsdien een 
speciale bak voor de lege plastic flesjes. 
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Park- en Materiaalzaken 
Sportpark Boerbos staat er goed op in de regio: het aanzien met een rietgedekt clubgebouw, de tribune (die dit seizoen 
zelfs genomineerd werd als mooiste van Drenthe) en de ligging in het bos zijn tot in de wijde omtrek bekend. Van 
bezoekende verenigingen krijgen we daarnaast geregeld complimenten over de uitstekende kwaliteit van de speelvelden. 
 
Een vaste groep vrijwilligers houdt zich wekelijks met het onderhoud van de velden en gebouwen bezig. De gemeente is 
verantwoordelijk voor het maaien van de velden en voor het groot onderhoud, maar verder worden allerlei voorkomende 
werkzaamheden door de vrijwilligers opgepakt. Er zit veel tijd in het wekelijks herstellen van de speelschade, het bladvrij 
maken van de velden en het zorgen voor belijning. Indien nodig worden de velden gesleept of gerold om deze goed te 
krijgen. Ondertussen bekommeren de andere vrijwilligers zich om het schoonmaken van de kantine en kleedkamers. 
 
Het resultaat van de inspanningen van de vrijwilligersploeg is duidelijk zichtbaar en het is mooi om daarvoor de 
complimenten te mogen ontvangen. Als vereniging zijn we dan ook zeer trots op deze onmisbare groep mensen! 
 
FC Groningen verslaat SC Heerenveen in Rolde 
De accommodatie staat ook bij betaald voetbalclubs goed op het netvlies. Eind juli 2021 mochten we als vereniging de 
Derby van het Noorden ontvangen: FC Groningen – SC Heerenveen. Beide ploegen speelden de wedstrijd met een 
uitgebreide selectie en zodoende werd er vier keer een half uur gevoetbald. FC Groningen trok uiteindelijk aan het langste 
eind en wist de Friezen met 2 – 1 te verslaan. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was er bij deze editie van 
de Derby van het Noorden helaas geen publiek toegestaan. Wel was er een dertigtal vrijwilligers present om de wedstrijd 
mogelijk te maken, onder andere door het gereedmaken van de accommodatie, het in goede banen leiden van het 
parkeren en het verzorgen van de catering. Een tiental spelers uit de JO14- en JO15-teams had een mooie avond en 
mocht als ballenjongen actief zijn. Als dank voor de organisatie ontving Rolder Boys een gesigneerd shirt van FC 
Groningen. Dat de vrijwilligers er weer voor hadden gezorgd dat de accommodatie er perfect bij lag was ook Voetbal 
International opgevallen. Opgetekend uit het magazine: “Je hebt sportparken, je hebt mooie sportparken en dan heb je 
Sportpark Boerbos. Een handvol voetbalvelden gesitueerd in een open ruimte in het bos, de kleedkamers en de kantine 
zijn voorzien van rieten daken. Wát een plaatje.” Daar zijn we trots op, en ook via deze weg willen we de vrijwilligers die 
dit mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken! 
 
Uitdagende planning groot onderhoud 
Op 16 mei begon het jaarlijkse groot onderhoud aan het hoofdveld. Het doel was om eind juli voor de wedstrijd FC 
Groningen – FC Emmen (waarvan Rolder Boys in seizoen 2022-2023 opnieuw gastheer is) weer een optimaal veld te 
hebben dat we aansluitend zelf konden gaan gebruiken in de voorbereiding op het seizoen 2022-2023. Het groot 
onderhoud duurde ongeveer acht weken. Als gevolg van de coronastop liep de competitie dit jaar langer door dan in 
eerdere jaren het geval was en dat gaf uitdagingen met de planning. Om die reden bleven het B-veld en Jeugdstadion 
langere tijd beschikbaar voor trainingen en wedstrijden en gingen deze velden op een later moment in onderhoud. Het 
kunstgrasveld bleef sowieso beschikbaar. 
 
 
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. 
 
Nieuw hoofdsponsorduo voor Rolder Boys 
Met ingang van seizoen 2021-2022 zijn Wendeling Tuinen en Dries Rolde de nieuwe hoofdsponsoren van Rolder Boys. De 
vereniging en de sponsoren hebben overeenstemming bereikt over een contract voor de duur van drie jaar, met een optie 
op verlenging met nog eens twee jaar. Dries Rolde was ook de afgelopen zes jaar hoofdsponsor. Wendeling Tuinen neemt 
het stokje over van de andere hoofdsponsor Allure Energie, dat wel als sponsor aan Rolder Boys verbonden blijft. 
 
Rolder Boys is zeer content met het nieuwe hoofdsponsorduo. Het is mooi te zien dat twee mensen die al lang bij de club 
betrokken zijn bereid zijn zich voor langere tijd als hoofdsponsor aan de club te verbinden. Er is goed overleg over gevoerd 
en het onderlinge vertrouwen is groot. Dat geeft de club de komende jaren een stabiele basis om verder te werken aan 
het realiseren van de doelstellingen uit het meerjarenbeleid. We zien zeer uit naar de samenwerking met beide. 
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Uitvaartzorg BijZonder nieuwe hoofdsponsor jeugdafdeling 
Tijdens een sponsor- en vriendenavond in juni 2022 werd Uitvaartzorg BijZonder uit Rolde gepresenteerd als nieuwe 
hoofdsponsor van de jeugdafdeling voor de komende zes jaar. Zij volgen daarmee de Rabobank op, die de afgelopen zes 
jaar hoofdsponsor van de jeugdafdeling was. Rolder Boys is vanzelfsprekend erg blij met deze nieuwe hoofdsponsor.  
 
Eigenaar Peter Hendriks was al een aantal jaren sponsor van de Jeugd Onder 13 en lichtte op de bijeenkomst toe wat hem 
ertoe bracht de stap naar het hoofdsponsorschap te zetten. Naast dat hij graag een bijdrage wil leveren aan de Rolder 
gemeenschap, dragen bewegen en en zo lang mogelijk gezond blijven eraan bij dat hij voornamelijk ouderen in zijn 
praktijk tegenkomt. Sport is zodoende heel belangrijk en daarom steunt hij Rolder Boys graag. 
 
Activiteiten Businessclub 
Vanwege de coronasituatie was het voor de Businessclub beperkt mogelijk om activiteiten te organiseren. In januari zijn er 
diverse sponsoren mee geweest met het trainingskamp van de selectie naar Marbella. In juni werd er samen met de 
Vrienden van Rolder Boys een grote sponsoravond georganiseerd met een uitstekende opkomst. Ondanks de beperkte 
mogelijkheid om activiteiten te organiseren blijft de betrokkenheid groot en ook de financiële bijdragen liepen goed door. 
 
Rabo ClubSupport actie succesvol verlopen 
Ook in 2021 heeft Rolder Boys weer meegedaan aan Rabo ClubSupport, een actie van de Rabobank ter ondersteuning van 
het verenigingsleven in de regio. In oktober hebben alle leden van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe drie stemmen 
mogen verdelen over de verenigingen in de regio, waarbij elke stem geld waard was voor de vereniging. Er kon op ruim 
448 verenigingen gestemd worden en voor Rolder Boys is dit bijzonder succesvol verlopen. Van deze verenigingen zijn we 
namelijk op de derde plaats geëindigd en binnen de categorie sportverenigingen op de tweede plaats. Dat betekent dat we 
als vereniging een bedrag van € 2.175,- in ontvangst mochten nemen, wat vernieuwing van de kleedkamers weer een stap 
dichterbij brengt. Hartelijk dank aan alle stemmers voor jullie steun aan de club en dank aan de Rabobank voor het 
organiseren van deze mooie actie! 
 
Diverse teams trainen bij Daoud Rahimi 
Dat voetbaltraining meer is dan alleen een balletje trappen en rondjes lopen liet JO19 zien toen ze samen in een 
voetballoos weekend gingen trainen bij sportschool van sponsor Daoud Rahimi in Rolde. Ook de dames van Rolder Boys 
wisten de weg naar Daoud goed te vinden. Het is mooi dat er ook buiten het veld aan teamactiviteiten wordt gedaan. 
 
 
Supportersvereniging en Activiteiten 
Rolder Boys heeft een zeer betrokken en actieve Supportersvereniging die ook het afgelopen seizoen last had van 
beperkende coronamaatregelen. Zo was er lange tijd geen publiek toegestaan bij wedstrijden van het eerste elftal en 
konden ook de jaarlijks terugkerende activiteiten in de kerstvakantie (de jaarlijkse sportquiz, het zaalvoetbal van de eerste 
selectie en de Snertwandeltocht) geen doorgang vinden. 
 
In de tweede seizoenshelft was er meer mogelijk en was de Supportersvereniging weer als vanouds druk in de weer met 
de programmaverkoop en het Rad van Fortuin. Bij de nacompetitiewedstrijden tegen SC Stadspark en Valthermond had de 
Supportersvereniging busvervoer geregeld. In elk geval is er alles aan gedaan om mensen bij de club betrokken te houden. 
 
Terugblik op een succesvolle sponsor- en vriendenavond 
Na twee jaar corona-uitstel organiseerden de Businessclub en Vrienden van Rolder Boys begin juni in de kantine een 
gezamenlijke activiteit voor sponsoren en vrienden van Rolder Boys. De avond stond in het teken van creativiteit, topsport 
en ondernemerschap en mag met ruim 80 deelnemers zeer succesvol worden genoemd. Aniek Geerdink 
(producer/redacteur van het tv-programma Wie is de Mol?) en Gerard Kemkers (voormalig schaatser en schaatscoach, 
tegenwoordig directeur van TalentNED) gaven elk een mooie inkijk in hun loopbaan en huidige werkzaamheden. Beide 
sprekers hadden een inspirerend verhaal en kwamen met een waardevolle inzichten, niet alleen voor de aanwezige 
ondernemers, maar ook voor sporters en de vereniging. Daarnaast werd Uitvaartzorg BijZonder gepresenteerd als nieuwe 
hoofdsponsor van de jeugdafdeling. 
 
Aniek Geerdink 
Aniek Geerdink groeide op in Rolde en is tegenwoordig werkzaam als freelance tv-producer en redacteur. Eén van de 
programma’s die ze maakt is het populaire ‘Wie is de Mol?’, met zo’n 3 – 3,5 miljoen kijkers per aflevering één van de best 
bekeken programma’s van de Nederlandse televisie. Aniek blikte met videobeelden en foto’s terug op een aantal 
hoogtepunten en gaf een mooi inkijkje in wat voor logistieke operatie het produceren van zo’n programma met zich 
meebrengt. Op het hoogtepunt startten de deelnemers in vijf verschillende landen en tijdzones en voerden zij tegelijkertijd 
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dezelfde opdracht uit. Er gingen bijna 200 koffers mee en er werden vele vliegtickets geboekt. Alles onder de grootste 
geheimhouding (van plaats, van deelnemers en natuurlijk van De Mol). Van die zaken die je als kijker niet ziet, maar die 
wel zeer belangrijk zijn. De aanwezigen waren hiervan zichtbaar onder de indruk. Net als met ondernemerschap is de 
grootste uitdaging de creativiteit, het steeds weer vernieuwend willen zijn en het vorige succes weer willen overtreffen. 
 
Gerard Kemkers 
Gerard Kemkers is oud-schaatser en schaatscoach en was daarin zeer succesvol. Als schaatser zilveren medailles op het EK 
en WK Allround en behaalde hij olympisch succes met een bronzen medaille op de Spelen van Calgary (in 1988). Als 
schaatscoach is hij vooral bekend als de coach van Ireen Wüst, Sven Kramer en Jochem Uytdehaage, die elk meerdere 
gouden olympische medailles wisten te veroveren. Daarna was hij Manager Topsport en Talentontwikkeling bij FC 
Groningen. Tegenwoordig is directeur van TalentNED, dat zich richt op het ontwikkelen van talent bij jonge sporters, 
specifiek in het schaatsen, mountainbiken en wegwielrennen. In zijn presentatie bracht hij een duidelijk onderscheid aan 
tussen presteren door ontwikkeling en ontwikkelen door te presteren. Daarnaast gaf hij zijn visie op de samenstelling van 
een goed team, de rol van individuele sporters binnen een team en omgaan met teleurstellingen. Ook blikte hij terug op de 
hoogtepunten uit zijn carrière. Het publiek kon zijn duidelijke en bevlogen verhaal zeer waarderen. 
 
Digitale Voetbalquiz tijdens de lockdown 
Om mensen ook tijdens de decemberlockdown bij Rolder Boys betrokken te houden, namen Alex Suichies en Gertjan 
Boelens het initiatief om een digitale voetbalquiz op te zetten. De quiz was tot het einde toe spannend en er waren zelfs 
extra ronden noodzakelijk om tot een uitslag te komen. Lotte Takens ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor. 
Hartelijk gefeliciteerd en dank aan de organisatie voor het vele werk. 
 
Finale Conference League in de kantine 
Op 25 mei werd de voetbalwedstrijd AS Roma – Feyenoord gespeeld, de finale van de Conference League. Een grote groep 
spelers en supporters van Rolder Boys toog naar het sportpark om deze wedstrijd samen in de kantine te kijken. 
 
 
Tot slot 
Hoewel het normaal weer terug leek te keren in het seizoen 2021-2022 werd het allesbehalve een normaal seizoen. De 
coronamaatregelen hebben toch voor flinke beperkingen gezorgd in met name de eerste seizoenshelft. Desondanks 
hebben we als vereniging ook dit jaar goede dingen kunnen realiseren en kunnen we terugkijken op een geslaagd seizoen. 
Er zijn stappen gemaakt in de kwaliteit van het geboden voetbalaanbod, Sportpark Boerbos ligt er prachtig bij, het eerste 
elftal is gepromoveerd en ook financieel is het allemaal goed gegaan. Met elkaar hebben we het beste ervan gemaakt. 
 
Leden van Rolder Boys, maar ook de sponsoren en supporters, zijn de vereniging trouw gebleven. Dat betekent dat we als 
vereniging belangrijk voor mensen zijn. Een grote groep van vrijwilligers probeert hier zo goed mogelijk invulling aan te 
geven. Daar hebben we veel waardering voor. 
 
Met ons meerjarenbeleidsplan hebben we een duidelijke koers uitgezet voor de komende jaren. Er zijn nog volop ideeën 
hoe we de vereniging verder kunnen verbeteren. Daar gaan we graag verder mee aan de slag, zonder onderbrekingen. 
 
Hopelijk kunnen we volgend seizoen schrijven: het is weer een normaal seizoen geweest. 
 
 
Bestuur Voetbalvereniging “Rolder Boys” 
December 2022 


