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Roef!  
een dorpse club met 
stadse aspiraties
Roef! uit het BRaBantse MoeRgestel Bestaat inMiddels 61 jaaR en is daaRMee 
één van de oudste cluBs van nedeRland én de oudste cluB van BRaBant. in 2016, 
het jaaR dat de cluB haaR 60-jaRig juBileuM vieRde, pRoMoveeRde het eeRste 
softBalteaM van Roef! naaR de golden league. een BijzondeRe pRestatie vooR 
een doRpje dat slechts 6.000 inwoneRs telt. en dan te Bedenken dat het eeRste 
daMesteaM van Roef! in 2006 nog in de vieRde Regionale klasse speelde!
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Historie
Roef! is opgericht op 21 mei 1956. 
Destijds speelden 15 jongens en meis-
jes honk- en softbal. Het waren onder 
andere scholieren van het Odulphus 
lyceum in Tilburg, waar toen al softbal 
werd gespeeld. Zij kwamen bij elkaar en 
bespraken de mogelijkheden om iets, in 
het algemeen, te ondernemen. Een van 
de resultaten was het opstarten van een 
groep jongens en meisjes die gingen soft-
ballen. Vervolgens werd dit een serieuze 
groep en werd de softbalvereniging opge-
richt. Over de naam werd ook uitvoerig 
gediscussieerd en uiteindelijk werd dit 
sportvereniging roef of S.V. Roef! Als je 
een bal gooit, dan vliegt die ‘zoef ’ door 
de lucht en dat was het idee achter de 
naam, bedacht door één van de meisjes 
van Van Gils uit de Raadhuisstraat. De 
kleuren van het clubtenue veranderen 
vaak de eerste tien jaar. Van grijs/blauw 
en geel/zwart naar rood/wit/blauw tot 

uiteindelijk in 1966 de huidige combina-
tie groen/wit werd gekozen. 

De start van de club gaat niet van een 
leien dakje. In 1962 stopt het honkbal 
Herenteam en in 1966 gaat de club 
nagenoeg ter ziele. De club wordt gered 
in 1966 door de voorzitter van de plaat-
selijke voetbalvereniging Audacia, die 
besluit bestuursleden te zoeken. Succes is 
er destijds voor het softbalteam, dat tot 
1965 regelmatig rayonkampioen wordt. 

Ton Schouten
Van 1968 tot 1978 is Ton Schouten 
trainer van Roef! Hij is student licha-
melijke opvoeding in Tilburg en wordt 
later lid van de technische commissie 
van de KNBSB. Successen volgen: in 
1968 wordt Roef! zuidelijk kampioen, 
een titel die diverse keren werd geprolon-
geerd met promotie naar de inmiddels 

ingestelde landelijke eerste klasse tot 
gevolg. Deze resultaten wakkeren ook 
het enthousiasme aan van de voormalige 
honkballers. Enthousiasme dat na 4 à 5 
jaar weer slijtage vertoont, mede door ge-
brek aan kader. In 1977 gaat het honkbal 
opnieuw ter ziele. 

De jeugd heeft de toekomst
Na diverse pogingen in 1976 komt 
in 1983 het peanutbal - later Bee Ball 
genoemd - van de grond. Een belangrijke 
ontwikkeling, aangezien verschillende 
peanutbal-leden nu nog steeds spelen in 
de seniorenteams. Werving van leden in 
de leeftijd van 5 tot 10 jaar is cruciaal. 
Daarom worden er veel clinics gegeven 
tijdens de sporturen van basisscholen in 
Moergestel en Oisterwijk. Roef! neemt 

groepsaccommodaties
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ook deel aan projecten als sport4kids, 
Sjors sportief en andere gemeentelijke 
projecten.

175 leden
Na omzwervingen in het dorp krijgt 
Roef! in 1976 haar eigen veld bij voet-
balvereniging Audacia. In 1983 speelt er 
echter nog maar één team en gaat Roef! 
opnieuw bijna ter ziele. Dankzij Annie 
Hekker, nog steeds actief bij de jeugd, 
wordt een doorstart gemaakt. Dit blijkt 
achteraf de opmars naar de gezonde ver-
eniging die Roef! nu is. In 1984 worden 
er diverse teams ingeschreven, waaronder 
een honkbal Herenteam, dat veel vrij-
willigers voortbrengt. In 1986 verhuist 
Roef! naar de huidige locatie en wordt 
het honderdste lid verwelkomd. Roef! 
groeit uit naar een club van inmiddels 
175 leden.

Bekende namen
Vanaf dag 1 is Miss Roef! Riky Smet-
sers al lid en meer dan 30 jaar pitchte 
ze, tot zelfs in het Zuid- Nederlands 
team. Annemarie van Iersel en Christien  
Dennisen bereiken zelfs de Nederlandse 
selectie. Isa Los, nicht van Christien, 
speelt in 2017 bij Roef! en is ook geselec-
teerd voor het Nederlands team. Verder 
behaalden ook Martijn Meeuwis, Debby 
Barbé, Jeroen van de Wiel (video-ana-
list), Gini Ketelaars, Eva van Knegsel, 
Wies Ligtvoet en recentelijk Cindy van 
de Zanden, Kim Horsten en Sophie 
Verdaasdonk de voorselectie van het 
Nederlands team.

Brede basis
Roef! gelooft dat er een brede basis 
nodig is, die ervoor zorgt dat spelers van 
alle niveaus een uitdaging binnen de 
club kunnen vinden. In het bijzonder 
kan Roef! ook de ambitieuze en geta-
lenteerde spelers een uitdaging bieden, 
waardoor zij zich verder kunnen ont-
wikkelen. Een mooi gegeven is dat het 
Heren 2-team, spelend in de 5de klasse, 
o.a. bestaat uit de penningmeester, de 
webmaster, de coach van Heren 1 en de 
voorzitter. 

Samenwerking
Voor een relatief kleine sport als honk- 
en softbal is samenwerking essentieel, 
o.a. met de KNBSB en met andere 
verengingen. Het delen van ervaringen, 
samenwerking in ledenwerving en het 
organiseren van gezamenlijke events, 
maakt de club sterker en het enthousi-
asme voor de sport groter. Dat dit op 
breedtesportniveau al goed gaat, opent 
deuren om te kijken of er ook op top-

sportniveau mogelijkheden zijn. Weer 
een volgende stap in de ontwikkeling 
van de honk- en softbalsport in het alge-
meen en Roef! in het bijzonder.

Innoverende verenging
Roef! is door de jaren heen altijd een 
innoverende vereniging geweest. Zo wil 
Roef! altijd meedenken om het spelletje 
voor de kinderen leuker te maken. Roef! 
ontwikkelde de coach-pitch bal mee, de 
pilot voor het huidig Bee Ball, blies de 
softbalpupillen in Zuid weer mede leven 
in en denkt mee over de ontwikkelingen 
in het softbal. De Roef!-leden Annie 
Hekker, Bart van Knegsel en Jeroen van 
de Wiel hebben hiervoor de Nol Hout-
kamp Award ontvangen. Ook bij de 
club staan de ontwikkelingen niet stil. 
In 2014 werd het jeugdveld opnieuw 
aangelegd en in 2016 is het softbalveld 
gedraaid en kreeg de kantine een nieuwe 
look. Nieuwe plannen worden volop 
gemaakt bij Roef!, want stilstand is 
tenslotte achteruitgang.

Roef! is een club die 
graag vooruit kijkt

Heren 1 (1986)
Roef! kijkt gRaag naaR de toekomst. BelangRijk is 
de stip op de hoRizon; waaR wil Roef! staan oveR een 
aantal jaRen? een doRpse cluB met stadse amBities 
Roepen ze vaak. een cluB waaR vooR iedeReen plaats 
is,  van topspoRt tot BReedtespoRt, maaR waaR 
ook ondeRweRpen als elkaaR helpen, gezelligheid 
en liefde vooR de honk- en softBalspoRt centRaal 
staan. 
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De regionale kampioenschappen maak-
ten plaats voor Little League, waaraan 
vanaf 2003 door Roef! werd meegedaan. 
In 2006, 2007, 2008, 2010, 2015 en in 
2016 haalde Roef! diverse nationale titels 
bij zowel honk- als softbal. In 2007 en 
2008 zelfs ook Europese titels, wat leidde 
tot een nog nauwere samenwerking 
tussen de Brabantse clubs en de geboorte 
van organisaties, zoals Brabant United en 
Brabant Bandits. 

Kampioenschappen Little League 
Regio Europa & Afrika
Ontstaan vanuit enkele Roef!- en Jeka-
leden hebben beide clubs onder toezicht 
van Stichting BS4ALL in juli 2016, drie 
internationale toernooien georganiseerd. 
De Europese en Afrikaanse regionale 
kampioenschappen Little League; 15 
teams uit 7 verschillende landen strijden 
tijdens deze toernooien om één ticket 
naar het WK in de V.S. Roef! was de host 
voor het softbaltoernooi voor meiden 
van 14 - 16 jaar. Het is de ambitie van 
Stichting BS4all om een jaarlijks terug-

kerend evenement te maken van deze 
internationale toernooien. Het begin is 
gemaakt; van 20 t/m 23 juli vindt het 
Little League toernooi voor de Junior 
League voor de Regio Europa en Afrika 
plaats bij Roef! De Junior League is een 
leeftijdsklasse voor meiden van 12 - 14 
jaar.

Softbal-clinics
Buiten de toernooien om organiseert 
Roef! gratis softbal-clinics voor meiden 
van alle leeftijden en niveaus. Door de 
samenwerking met Little League Ameri-
ka, heeft Roef! de mogelijkheid om hoog 
aangeschreven Amerikaanse College 
coaches over te vliegen om zo expertise te 
delen en de regio nog meer te enthousi-
asmeren voor de softbalsport. Uiteraard 
ben je als lezer van harte uitgenodigd 

om te komen kijken of mee te doen aan 
de softbal-clinics van 20 t/m 23 juli in 
Moergestel.

Toernooien en activiteiten
Naast de competities en Little League 
organiseert Roef! jaarlijks veel toernooien 
en kampen. Zo wordt in het voorseizoen 
een drietal Pre Season Tournaments geor-
ganiseerd. Twee voor de jeugd (honkbal 
en softbal) en één voor het senioren soft-
bal. Deelnemers komen uit Duitsland, 
Tsjechië, België, Engeland, Amerika, 
Italië en Nederland. Daarnaast organise-
ren speelsters van het Nederlands team 
elk jaar het Dutch Camp. Regelmatig 
zijn er Amerikaanse collegeteams te gast 
die bij Roef! komen trainen en spelen. 
Andere activiteiten voor de jeugd zijn het 
jeugdkamp en Familie Softbal Toernooi. 

Little League en 
(internationale) toernooien
In de jaren ‘90 werden de rayonkampIoenschappen gehouden, waarvoor 
regelmatIg roef!-spelers werden uItgenodIgd. spelers dIe later en nog altIjd 
In de eerste teams van roef! spelen. 
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Overstap
Het niveau in de jaren ’80 zakte wat te-
rug, maar dankzij de doorstart van Roef! 
kwam er veel jeugd. Hierdoor leefde het 
softbal in de jaren ‘90 weer op en speelde 
de dames in de hoogste regionale klasse. 
Echter maakten veel speelster uit dit 
team de overstap naar ander Brabantse 
clubs, die op landelijk niveau acteerden. 
De dames van Roef! zakten terug naar de 
regionale 4e klasse. 

Rieke Dirks: 2006 t/m 2009
In 2006 werd Rieke Dirks uit Boxtel 
naar Roef! gehaald; een softbalmens pur 
sang, voormalig Jong Oranje-coach en 
voormalig bondscoach van het Zweeds 
nationaal team. Rieke coachte bij Ducks 
in Boxtel jarenlang in de landelijke 
overgangs- en hoofdklasse, tot de top 
softbalafdeling in 2005 daar stopte. Met 
Rieke in de gelederen was er meteen suc-
ces en wisten de meiden te promoveren 

naar de derde klasse en in 2007 naar de 
landelijke tweede klasse. In 2008 eindig-
de de dan nog steeds zeer jonge ploeg als 
laatste, maar hoefde niet te degraderen, 
omdat er een team was weggevallen. In 
2009 werd het kampioenschap van de 
2e klasse veroverd, in het laatste jaar 
dat Rieke het eerste coachte. Vanwege 
studieverplichtingen nam Rieke afscheid, 
maar bleef gelukkig behouden voor het 
opleiden van de Roef!-jeugd. 

Jeroen van de Wiel & Nicolas 
Vlyminckx: 2010 t/m 2014
In 2010 namen Jeroen en Nicolas Dames 
1 over. Jeroen was met de jeugd door-
gegroeid en had daarin de dochter van 
Nicolas, komend uit België, naar Roef! 
gehaald. In 2008 coachten Nicolas en 
Jeroen voor het eerst samen de Brabant 
Bandits. Ze werden de eerste topsport ca-
detten kampioen van Nederland. Samen 
met de jeugdspeelsters en een aantal oud 
speelsters die op het hoogste niveau had-
den gespeeld, werd een selectie gemaakt. 
In hun eerste jaar in de eerste klasse pro-
moveerde Roef! naar de Overgangsklasse, 
de latere Silver League. In het jaar erop 

Roef! Dames 1
In 10 jaar van regionaal team 
naar landelijke topsportclub
Wie de naam Roef! hooRt, denkt in eeRste instantie vaak aan softbal. een logische 
gedachte, dooR de Recente topspoRtsuccessen van dames 1 en de softbaljeugd. 
de histoRie van het softbal bij Roef! gaat teRug tot de jaRen ’60. in de jaRen ’60 en 
‘70 speelde het eeRste damesteam al eens op het één na hoogste landelijk niveau. 
daaRmee WaRen ze het eeRste bRabantse team op dit niveau. 
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wisten de dames zich ternauwernood te 
handhaven, daarna boekte het team veel 
vooruitgang. In 2013 werd zelfs een der-
de plaats gehaald, maar in 2014 was de 
rek eruit. Ze wisten net niet de beste vier 
te halen en Jeroen en Nicolas besloten 
het stokje over te dragen. Nicolas stopte 
en Jeroen is net als Rieke nog steeds 
actief bij de jeugd van Roef! 

Jeroen Swers: 2015 tot heden
Diverse meiden hadden in 2014 bij Bras-
schaat Braves meegespeeld in de Europa 
Cup, met Jeroen Swers als coach. Door 
de goede klik benaderde Roef! Jeroen 
om het stokje over te nemen in 2015. 
Hij reageerde positief en zo ontstond 
ook een samenwerking met de Belgische 
club. Later in het seizoen werd Jeroen 
door de heren softballers Marcel Swar-
touw en Nathan van de Reijdenbeide van 
Brasschaat bijgestaan. In zijn eerste jaar 

flirtte Jeroen al met promotie naar de 
hoogste klasse en eindigde op een histori-
sche tweede plaats, net niet genoeg voor 
promotie. 

Promotie Golden League
In de aanloop naar seizoen 2016 werden 
de regels aangepast en gaven zowel plek 
1 als 2 kans op promotie naar de Golden 
League. De coachstaf werd uitgebreid 
met Karen Mar, de Australische pit-
ching-coach van het Nederlands team. 
Omdat het veld na 30 jaar werd ver-
nieuwd, moesten de thuiswedstrijden 
voorlopig in Tilburg worden gespeeld. 
Toch plaatsten de dames zich eenvou-
dig als tweede bij de beste zes ploegen 
voor de kampioenspoule. Al snel werd 
duidelijk dat Roef!, UVV en Centrals in 
de race waren voor het kampioenschap 
én promotie. Op de laatste dag van de 
reguliere competitie liet Centrals een 

steek vallen. Er volgde een beslissings-
wedstrijd tussen Roef! en UVV. UVV 
won en plaatste zich voor de promo-
tiefinale. Roef! speelde een wedstrijd 
tegen de nummer laatst van de Golden 
League Twins uit Oosterhout; een heuse 
thriller, die werd gewonnen met 7-6. De 
promotiefinale was opnieuw tegen UVV. 
Door hevige regenval werd de wedstrijd 
een week uitgesteld, waardoor UVV 
haar Amerikaanse pitcher moest missen. 
De Roef!-meiden waren oppermachtig 
en wonnen met 7-0. Promotie naar de 
Golden League was een feit!

Overige Dames-teams
Naast het succesvolle Dames 1-team van 
Roef! zijn er nog vijf andere teams actief. 
Zo speelt Dames 2 onder leiding van 
Lucien Hekker en Ino vd Berg komend 
seizoen in de eerste klasse. Dames 3 is 
een erg jong team, boordevol talenten 
dat komend jaar in de 2e klasse gaat 
spelen. Het team wordt geleid door Jazzy 
Beer. Verder spelen er komend seizoen 
drie jeugdteams; Softbal U17 o.l.v. Rieke 
Dirks en Esther van Rijn, een softbal As-
pirinen-team o.l.v. Annie Hekker en tot 
slot een softbal Pupillen-team, getraind 
door Judith van de Berg en Jeroen van 
de Wiel.
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Trainersdiploma
Opleidingen hebben als doel betere en 
effectievere trainingen te geven door mo-
derne methodes te gebruiken. Motorisch 
leren met behulp van gedifferentieerd 
aanbod of dwangstellingen, waarbij de 
aandacht gericht is op de externe focus 
(resultaat en directe feedback) in plaats 
van de interne focus (denken). Roef! is 
er trots op dat al haar trainers binnen 
de honkbaltak een trainingsdiploma 
bezitten en alle trainers/coaches een 
VOG afgegeven hebben bij het bestuur. 
Competitieresultaten zijn nooit het doel, 

maar het spelen van verzorgd honkbal 
met gebruik van technisch goed ver-
zorgde fundamentals en het boeken van 
individuele progressie. Centraal staat het 
bieden van kwaliteit en continuïteit in 
training en individuele begeleiding om 
sporters persoonlijk en in teamverband 
beter te maken. 

Talenten
De Technische Commissie en trainers 
van Roef! streven ernaar alle spelers vol-
doende uitdaging te bieden. Bij Pupillen 
en Aspiranten staan succesbeleving en 

spelplezier voorop. Bijzondere honkbal-
talenten wil Roef! niet te lang binden aan 
hun leeftijdsklasse, maar kijken naar het 
spelniveau dat ze verantwoord aankun-
nen om ze zo de prikkel te geven, die 
nodig is voor de volgende ontwikkelstap. 
Daarbij wordt natuurlijk ook gekeken 
of de speler ook sociaal-emotioneel klaar 
is voor een volgende stap. De laatste vijf 
jaar zijn de teams ingedeeld in compe-
titieklassen, waar hard gewerkt moest 
worden om bovenin mee te kunnen 
draaien. Persoonlijke ontwikkeling, 
teamgeest en betrokkenheid zijn als 
kader de allerbelangrijkste kernwoorden 
vanaf Junioren. Het winterprogramma 
(indoor) begint in december en loopt 
door tot eind februari, met veel aandacht 
voor krachttraining, conditioning en 

Honkbal nu en in de nabije
toekomst bij Roef!
In haar 6o-jarIge geschIedenIs heeft roef! zIch gelukkIg mogen prIjzen met een 
goede vertegenwoordIgIng bIj jeugd en senIorenteams. teams dIe getraInd en 
begeleId worden door een technIsche staf, vaak doorgegroeId van enthousIaste 
ouders naar heuse hoekstenen van de club. roef! facIlIteert en stImuleert 
coaches om opleIdIngen zoals tc2, tc3 en/of bIjscholIngen bIj bIxIe of academIe 
voor sportkader van noc nsf te volgen. 
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fundamentals. Roef! mag zich gelukkig 
prijzen met een aangrenzende sporthal 
voor indoortrainingen. 

Pitchers
De pitchers van Roef! zijn dit jaar naast 
hun reguliere teamtraining begonnen 
aan een tweewekelijks pitcher-specifiek 
krachtprogramma. Aansluitend is begin 
maart gestart met het pitcherprogram-
ma voor alle Aspiranten, Junioren 
en Heren 1-pitchers o.l.v. Olaf Tates 
(pitching-coach Twins en coördinator 
van Hurricanes Baseball Academy). Om 
de enthousiaste jeugd extra te motive-
ren, komt er naast de slagkooi op korte 
termijn een bullpenn. Ambities voor de 
komende jaren zijn verder: het infield 
van het honkbalveld vernieuwen, nieuwe 
dug-outs, een mobiel homerunhek en uit-
breiding van de trainingsmogelijkheden. 

Senioren 1 team
Na 10 jaar in de 2e klasse vertegenwoor-
digd te zijn, leek een doemscenario te 

verschijnen door een tekort aan poten-
tiële spelers voor het HB1-team. Enkele 
Heren 1-spelers besloten om vanaf 2013 
intensief aan de slag te gaan met de 
Aspiranten. Hylke Hooghiemstra (fysio), 
Fabian Therou (docent) en ex-Over-
gangsklassespeler Stijn de Wiel (Twins) 
en broer Luuk stopten de nodig energie 
in de eigen kweek. In 2015 ontstond een 
spelersschaarste voor het eerste team en 
moest helaas worden besloten terug te 
trekken uit de competitie. In datzelfde 
jaar werd hard gewerkt aan doorstroming 
vanuit de Junioren, die uitkwamen in 
de 1e klasse onder leiding van Coach 
Wilco Heessels. Ze deden de broodno-
dige ervaring op tegen gerenommeerde 
tegenstanders als Blue Birds, Storks, 
Neptunus en PSV. Hierdoor kon met vijf 
doorgestroomde spelers in 2016 opnieuw 
gestart worden met het Senioren 1 team. 
Het Heren 2-team speelt al jaren 5e 
klasse met een grote groep honkballers, 
bestaande uit ervaren rotten aangevuld 

met nieuwe leden onder leiding van 
Sander Klaassen.

Tweede klasse
Na een consolidatiejaar in de 3e klasse 
heeft Roef! voor 2017 ingeschreven in de 
2e klasse. “Het zit aanvallend wel goed 
met het team; een mooie mix van jeugd 
en ervaren spelers, in leeftijd variërend 
van 16 tot 40 jaar. De grootste uitdaging 
ligt bij de pitching,” aldus Wilco Heessels. 
“Maar daar wordt binnen de club hard 
aan gewerkt. Wij moeten het voorname-
lijk hebben van de opleiding van eigen 
jeugd. Soms komen echter spelers aan-
waaien uit de regio, die op zoek zijn naar 
een andere of nieuwe uitdaging. Deze spe-
lers geven we graag de kans als ze er klaar 
voor zijn. Daarnaast komt het uitgebreide 
pitching-programma jaarlijks terug.”

Jeugdspelers
Door de komst van enkele jeugdspelers 
naar Roef! zijn er in 2017 twee junioren-
teams, waarvan Junioren 1 uitkomt in 
de 1e klasse o.l.v. van de coaches Jochem 
Schooneveld en Patrick van Caulil. Het 
Junioren 2-team bestaat uit eerstejaars 
Junioren en komt uit in de 3e klasse o.l.v. 
de coaches Natascha de Wilde, Johan van 
Cuyck en assistent coach Earl Royer. Het 
Aspirantenteam voor 2017 is eveneens 
een zeer jeugdig team, dat in de 2e klasse 
speelt o.l.v. Vivian Kaptein en Patrick 
Beer. Bij de allerjongste jeugd spelen in 
2017 twee Bee Ball-teams; de Rookies 
en de Majors, geleid door Sander Boon, 
Evert en Martijn Stuart.

   ★fastball★
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