NIEUWS
Sponsoravond, voetbalquiz, ladies night,
marathon en ook nog voetbal!
Hoewel de meeste teams in de laatste fase van de competitie terecht zijn gekomen, zijn deze pagina’s vooral gevuld met
nieuws. Want behalve voetballen gebeurt er bij RKDEO nog veel meer.

Twan Greeve en Karel Kuipers winnen voetbalquiz
Op vrijdag 15 maart kwam zoals elk jaar gebruikelijk Hans-Jörgen Nicolaï weer bij RKDEO langs om
de liefhebbers een flink aantal pittige voetbalvragen
voor te leggen. Ondersteund door foto’s en filmpjes
kregen de 22 duo’s maar liefst vijftig vragen lang
de kans om zich voor de finale te plaatsen. Nieuw
in de quiz waren dit jaar enkele RKDEO-vragen en
zelfs die bleken nog moeilijk genoeg. Uiteindelijk
plaatsten zes koppels zich voor de finale, waarin
tien vragen gesteld werden. Twan Greeve en Karel
Kuipers kwamen als besten uit de bus en mogen
zich een jaar lang de voetbalkenners van RKDEO
noemen. En Hans-Jörgen Nicolaï zien we in 2020
ongetwijfeld weer.

Delft drie punten en bij SVV zelfs zes punten. Zover
is het nog niet, maar er kunnen ook buiten de groene
velden nog interessante ontwikkelingen volgen.

Ladies Night
De dartende dames hebben hun laatste ladies night
weer achter de rug. De eerste drie competitieprijzen waren voor Anita Engels, Elly van der Meer en
Angela Blokland. Bij de koppels vielen Jos van Leeuwen, Anita Engels en Gerda Haagen in de prijzen. De
hoogste score was van Angela Blokland met 174; de
hoogste finish werd genoteerd door Hanny Goeman
met 107. In oktober gaan de dames weer van start
en nieuwe leden zijn van harte welkom!
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RKDEO beloften in finale
Het RKDEO-team dat meespeelt in de Delftse
Beloftencompetitie kan ook terugzien op geslaagde
weken. Door een 4-2 zege op de leeftijdgenoten van
SEP plaatste het team zich voor de finale tegen Laakkwartier. RKDEO mag dat duel in het thuistenue
spelen. De finale vindt plaats bij DSVP en de exacte
datum wordt nog bekend gemaakt.
Vrouwen 1 halve finale Haaglanden Voetbaltoernooi
In het Haaglanden Voetbaltoernooi om de ASTA
Casino Cup wisten de vrouwen van RKDEO 1 de
halve finale te bereiken. In de kwartfinale werd Die
Haghe met 2-0 geklopt. De RKDEO-vrouwen spelen
in de volgende ronde (op woensdag 15 mei) tegen de
winnaar van Lyra-ADO Den Haag Beloftes. Dit duel
is op dinsdag 16 april gespeeld en ten tijde van het
schrijven van deze woorden was de uitslag nog niet
bekend. Ook in de competitie zijn de vrouwen aan
een opmerkelijke reeks bezig. Na de winterstop werden er van de acht gespeelde duels zes gewonnen en
Vrouwen 1 neemt inmiddels een mooie derde plaats
op de ranglijst van de tweede klasse F in.

Vallen en opstaan

Tekst: Dick den Hollander

				

Alle RKDEO-sponsors zijn op dinsdag 23 april in de
gelegenheid om tijdens de jaarlijkse sponsoravond
Hélène Hendriks en Mattijs Manders te ontmoeten.
Manders is de algemeen directeur van ADO Den
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Beeld: Sander de Hollander

Haag en Hendriks geniet veel bekendheid als sportverslaggever bij Fox Sport en de Champions League-wedstrijden bij Veronica. De avond begint om
20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur, waarna

er nog gelegenheid is voor een drankje en een hapje.
Aanmelden voor deze avond (bij voorkeur wel even
doen) kan via sponsorcom@rkdeo.nl.

Voor de mannen van RKDEO 1 is het een seizoen
van vallen en opstaan. In de vorige Nootdorp NU
werd er nog een serie van drie overwinningen op rij
gemeld en de mooie reeks werd ruw gestopt door
een 0-1 nederlaag tegen dorpsgenoot Oliveo en een
7-0 verlies op bezoek bij Wippolder. Daarna werden
er weer punten gepakt: 2-3 winst tegen VVIJ, maar
dat succes kreeg geen navolging. Thuis tegen VFC
werd opnieuw verloren, nu met 1-2. TOGB mocht
op zondag 14 april, vier duels voor het einde van de
competitie, al de kampioensvlag hijsen.
Of RKDEO zich nog voor de nacompetitie om
promotie gaat plaatsen, is niet alleen van de eigen
resultaten afhankelijk. Zo is het nog maar de vraag
of Delft en SVV het seizoen gaan uitspelen. Beide
clubs zijn al een keer niet op komen dagen en bij een
tweede dergelijke gelegenheid wordt een team door
de KNVB uit de competitie genomen. Dan vervallen
alle uitslagen en dat kost RKDEO in het geval van

IN DE
SPOTLIGHT
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Marathon biljart, darts, voetbal,
badminton, klaverjassen
Marathon nadert met rasse schreden
Last, but zeker not least de laatste ontwikkelingen
rondom de sportmarathon die in het laatste weekeinde van juni gaat plaatsvinden. Inmiddels is er het
nodige nieuws voor eenieder die deel wil nemen aan
de sportmarathon. De aftrap is op vrijdag 28 juni
om 18.00 uur. Vanaf dat moment is er vijftig uur
achtereen voetballen, darten, vissen, klaverjassen,
badminton en biljarten. Deelname staat uiteraard
open voor RKDEO-leden, maar ook niet-leden zijn
welkom om mee te doen met darten (met een lid van
de dartvereniging) en biljarten. Er wordt bovendien
met name nog gezocht naar enthousiaste klaverjassers. In estafettevorm wordt zo de vijftig uur volgemaakt, waarbij iedere deelnemer dus een aantal
uur voor zijn of haar rekening neemt. Er is uiteraard
vijftig uur EHBO aanwezig en vijftig uur lang zullen
verschillende DJ’s de marathon van muziek voorzien. Via het emailadres marathon@rkdeo.nl kunnen
deelnemers zich aanmelden. Voornaam, achternaam
en de tak van sport waaraan deelgenomen wordt,
moeten in die mail vermeld worden. Voor meer
informatie en voor vragen kan hetzelfde mailadres
gebruikt worden.

En nog iets verder weg in de agenda staat het
weekeinde van vrijdag 28 tot en met zondag
30 juni. Dan wordt met de inmiddels traditionele sportmarathon het 85-jarig bestaan van
RKDEO gevierd. Er zijn inmiddels vijf takken
van sport, die vijftig uur achtereen beoefend worden, bekend: biljart, darts, voetbal, badminton
en klaverjassen. Mogelijk sluiten hier nog meer
sporten bij aan. De bedoeling is om vanaf vrijdag
28 juni 18.00 uur tot zondagavond 20.00 uur
onafgebroken met telkens verschillende teams te
blijven spelen. De snelle rekenaar heeft al gezien
dat dat een periode van vijftig uur is en het is
dan ook vast geen verrassing dat de eerste sportmarathon plaatsvond in 1984, bij de viering van
het, inderdaad, vijftigjarig jubileum van RKDEO.

Eerste marathon in 1984
De sportmarathon wordt elke vijf jaar georganiseerd
en de eerste vond plaats in 1984, bij de viering van
het vijftigjarig bestaan van RKDEO. Op de foto hiernaast van die allereerste marathon staan dj Sjaak de
Vreede, de toenmalige burgemeester van Nootdorp
Jos Waals en de inmiddels helaas overleden organisator Cor Uphus.

Van links naar rechts Sjaak de Vreede, burgemeester
Jos Waals en Cor Uphus.
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