RCH: Voetbal zoals voetbal bedoeld is
RCH is nog een echte sfeervolle voetbalclub waar jong en oud al meer dan honderd jaar sporten,
spelen en samenkomen. RCH wil een toegankelijke, ontspannen en persoonlijke omgeving bieden
waar iedereen zich welkom, thuis en veilig voelt. Plezier, gastvrijheid en sportiviteit staan centraal. De
cultuur is vrij, maar niet vrijblijvend. De leden maken de club. Samen uit, samen thuis, samen RCH.
Onze passie:
Voetbal om het voetbal
Bij RCH draait alles gewoon om voetbal. Om het plezier van samen spelen, samen winnen en
verliezen, het genieten van een snelle passeerbeweging, splijtende pass en schitterende goal – aan
welke kant van het veld die ook valt. Om de training, de wedstrijd en de derde helft. Om de
tegenstander, die bij ons nog gewoon gast is en geen vijand.
Onze visie:
Jong geleerd, oud gedaan
Wij geloven dat sport belangrijk is voor mens en maatschappij. Voetbal leert onze kinderen bewegen,
gezond leven, met anderen samenwerken, op een gezonde manier competitief zijn, het beste uit
zichzelf halen en iets voor elkaar overhebben. Daar hebben zij een leven lang plezier van – en bij
RCH voetballen we ons leven lang. In onze eigen teams, met de kinderen tegen de ouders of alles
door elkaar. Voetballers van vroeger trainen de talentjes van de toekomst. En de kleintjes komen
weer kijken hoe de groten het doen, in het eerste of bij de veteranen.
Onze waarden:
Met elkaar (goed) voor elkaar
RCH staat voor sportieve ambitie: beter willen worden, als voetballer en als mens. Beschaafd op en
om het veld, betrokken bij elkaar en de club, trots op onze historie en toegankelijk voor nieuwe leden,
sportief, actief en gastvrij. Wij houden elkaar scherp, maar geven elkaar ook de ruimte. RCH is een
club die zijn leden tot niets verplicht, maar verwacht dat iedereen mee verantwoordelijkheid neemt
voor onze omgang met elkaar en onze club.
Onze club:
Groot genoeg om van alles te doen, klein genoeg om iedereen te kennen
RCH heeft een compleet aanbod. Een goede voetbalopleiding staat centraal: vanaf de jongste jeugd
(vanaf 4 jaar) en in een veilige omgeving (plezier, fouten mogen maken en uitstekende begeleiding –
tot blessuretraining toe). Met elftallen in (vrijwel) elke leeftijdsklasse, 7x7-, meiden-, zaal- en
borrelvoetbal, het Thymo Rovers toernooi, RCH Mix voor families en vrienden, het Jeugdweekend en
tal van kleinere activiteiten is de kalender goed gevuld. RCH wil groot genoeg zijn om dit allemaal te
blijven doen, maar niet zo groot dat de leden elkaar niet meer kennen. De club mikt op ca. 500 leden
die allemaal, in meer of mindere mate, actief zijn.
Onze afkomst (en toekomst):
Generaties goede voetballers
RCH bestaat al meer dan 100 jaar en is een echte, sfeervolle voetbalclub. Bij RCH ruik je het gras en
mag je nog met je voetbalschoenen het prachtige clubhuis in (ook al heeft dat monumentenstatus).
De club koestert de locatie, het traditievolle shirt en iconen als Loek Biesbrouck, Johan Neeskens en
Barry van Galen. Zoals zij zijn er velen: goede voetballers die ooit zelf voor RCH speelden en hun
ervaring doorgeven aan nieuwe generaties voetballers, onder wie vaak ook hun kinderen en
kleinkinderen. Het was en is onze ambitie om met zoveel mogelijk eigen kweek in het eerste elftal te
spelen op een zo hoog mogelijk niveau. Bij RCH is het nog steeds ‘gewoon’ het voetbal dat oude en
nieuwe vrienden bij elkaar brengt en verbindt.
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