
VAN RIJKENBARGSE BOS TOT ‘T RIKKELDER 

OPRICHTING VV RUURLO 
Ondanks dat het een moeilijke tijd was om een vereniging op te bouwen bleef 
er bij de echte l(i)efhebbers van de voetbal sport in Ruurlo iets kriebelen.  
Zelfs na de ondergang van RFC Ruurlo, Excelsior Ruurlo, Vitesse Ruurlo en 
Roderlo. Men werd meer gedreven door enthousiasme voor de sport dan door 
gezond verstand.  
De fundamenten voor de voetbal vereniging Ruurlo werden gelegd in 1932. 
Het historische gebeuren vond plaats op 15 maart 1932 in café "Arfman", 
 gelegen aan de Stationsstraat. Het lag natuurlijk voor de hand dat ook dit café 
ons eerste clublokaal en omkleedgelegenheid zou worden. Ruurlo, dat nog 
speelde in het rood zwarte Roderlo tenue, kwam in zijn eerste seizoen uit in de 
derde klasse F. Hier wist Ruurlo, na het eindigen op de tweede plaats, middels 
een promotie wedstrijd tegen Eibergse Boys direct te promoveren.  

 

VOETBAL IN RUURLO 
Een tijdperk vóór dat van het huidige VV Ruurlo. Nu moeilijk voor te stellen, 
maar het was er echt. Een tijd waarin niet iedereen geld had voor een 
voetbaltenue en dit oploste d.m.v. het verven van een oude blouse. Een tijd 
waarin voetbalschoenen een luxe waren en al snel 4,75 gulden kosten. De links 
buiten werd voorzien van een linkerschoen en de rechtsbuiten van een rechter, 
bij gebrek aan voldoende schoenen. 
Een tijd waarin de afstanden naar de tegenstanders in de omliggende plaatsen 
doorgaans nog te voet werden afgelegd, dwars door de weilanden en velden, 
over sloten en heggen.  
Een tijd waar in de contributie ongeveer 9 cent in de maand bedroeg. 
Voor de oprichting van VV Ruurlo in 1932 was het de RFC (Ruurlose Football 
Club) die de fundamenten legde voor voetbal in het dorp. 
De club begon met ongeveer 22 leden. Baron Willem van Heeckeren van Kell 
zorgde voor het veld, en burgemeester E.C. Scholten schonk de bal. RFC's 
eerste veld, de open plek in het Rijkenbargse bos, ligt er nog steeds. 

 
 
 
 
 



Het veld in het Rijkenbargse bos. 
Daar was  het eerste veld van V.V.Ruurlo. Het lag ongeveer op 15 minuten 
afstand van het dorp.  Het kleed lokaal was bij café Arfman. Het was een 
zandveld. Het voorste gedeelte had aan de linkerkant wat sporadische 
grassprietjes, de rechterhelft lag wat later en bij een klein beetje regen kon je 
daar een modder ballet worden opgevoerd. De achterste helft bestond uit mul 
zand, waar je bijna tot aan je enkels in verdween. 

Naar de Binneman. 

Dit was een weiland van  de familie Wolsink op de Binneman. Dit was in ieder 
geval een groen grasmat. Je moest langs de boerderij lopen om het veld te 
bereiken. Men had hier toen al een ‘kippenhok” om zich om te kleden 

Tijdelijk naar Bekenschot 

In de oorlog 40/45 werd de eigenaar Wolsink( Binneman) verplicht door de 
Duitsers zijn grond om te ploegen en  zorgen voor graan verbouw. 

De bollenvelden in de Meene 

V.V. Ruurlo zat zonder veld. Gelukkig vindt men Baron Van Heeckeren van Kell 
bereidt om iets verder op als De Binneman, bij ingang van de Meene dat als 
voetbalveld kan dienen. Als kleedkamer gaat het bekende kippenhok mee. 

Sportpark ’t Rikkelder 

Op 30 Augustus 1973 wordt dit sportpark officieel in gebruik genomen.  

2 Velden en een gravel oefenhoek. Voor het eerst hadden wij een eigen club 
gebouw kleedkamers. Er zijn daarna vele verbeteringen doorgevoerd. 

Aanbouw nieuwe kleedkamers. Uitbreidingen velden. 4 Voetbalvelden en een 
groot trainingsveld. Verbouwing kantine. Dan wordt er een school gebouwd. 
Als resultaat 1 kunst grasveld, 2 velden ,groot trainingsveld en de oefenhoek 
wordt ook kunstgras 

En wat staat er in de toekomst te gebeuren. 

DE NIEUWE SPORTHAL 


