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Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren
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Secretaris:
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Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum

Tel 0317 314 305

Wedstrijdsecr. jun:
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Wedstr.secr. pup.:

Nico Heijkamp, Vendelier 1, Heelsum

Tel 0317 313 566

Comm. activ. pup:

Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum

Tel 0317 313 595

Comm. activ. jun:

Jan Dorland, Reijmerweg 51, Renkum

Tel 0317 315 424

Ereleden:
J. Aalbers †
G. Krol †

J. v. Almenkerk
W. v.d. Spreng

T.v.d. Bovenkamp
G. Visser †

VAN DE REDACTIE
Het eerste nummer van de 35e jaargang van het clubblad ligt voor u, het
zevende lustrum. Als het goed valt dit boekje in de week voorafgaand
aan het grootste vijftigjarig jubileumfeest bij u in de bus.
Veel aandacht dus alvast voor dit jubileum. Er is door een grote groep
mensen lang aan gewerkt en het belooft een prachtige dag te worden.
Het is altijd moeilijk om een eerste nummer te vullen. Immers, op het
moment van schrijven is er wat getraind en slechts een enkele
oefenwedstrijd gespeeld, maar veel is er nog niet te melden. Heel veel
mensen, zeker in onze regio, zijn ook nog op vakantie.
Toch is het een aardig gevulde editie geworden, met verslagen van het
pupillenweekend en de oefenwedstrijd tegen Jong Vitesse. Goed
nieuws van de sponsorcommissie en meer.
Maar de inhoud van de komende nummers baart enige zorgen. Van
enkele rubrieken – Op de korrel, de MVV'er – is het nog onzeker of we
ze kunnen voortzetten. De redactie heeft behoefte aan versterking. Het
hoeft niet veel tijd te vergen, het clubblad verschijnt tien maal per jaar.
Denk er eens over na. Bijdragen voor het volgende nummer van deze
jaargang zijn welkom: redactie@redichem.nl.
We wensen iedereen een mooi en sportief seizoen zonder blessures
toe, en natuurlijk een prachtig jubileumfeest.
De redactie
CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)
Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:
SENIOREN

€

14,50

+ bijdrage tenueverzorging

€

4,50

JUNIOREN
PUPILLEN
NIET-SPELENDE LEDEN

€
€
€

10,00
7,50
4,00

Rekeningnummer 35.50.13.770 t.n.v. CVV Redichem, Renkum.
Lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor 1
juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

VAN DE VOORZITTER
Bijna is het dan zover. We hebben er een kleine twee jaar naar
toegewerkt. Diverse enthousiaste mensen hebben in de diverse
commissies ieder hun verantwoordelijkheid genomen. Met als resultaat
dat er een programma staat wat er wezen mag. Voor zover ik het kan
bekijken wordt het een erg leuke en gevarieerde dag, waarbij alle leden
en ook oud-leden worden betrokken! Het zou een compliment zijn naar
de ca. 15 koppige jubileumcommissie als u massaal deel neemt aan ons
50-jarige jubileum op zaterdag 29 augustus!
Ik wil nog graag even een aantal zaken aanstippen c.q. wat
onduidelijkheden wegnemen.

Het ontbijt begint ’s morgens om 8.30 uur en is bestemd
voor alle leden van onze voetbalvereniging; d.w.z. voetballende, maar
ook niet-voetballende leden en alle vrijwilligers. Ouders die meekomen
met de jeugdleden krijgen een kop koffie geserveerd.
Ouders van jeugdleden zijn zeer zeker welkom op de feestavond! Voor
vrijwilligers van onze vereniging geldt hetzelfde. De tent is open om
20.00 uur en het feest vangt aan om 20.30 uur.
Meldt u zich zoveel mogelijk aan via de web-site - er is een speciaal
blok jubileum - dat geeft ons tevoren meer inzicht in de te verwachten
aantallen, en u een legitimatie bij aankomst op het feestterrein. Alle oudleden zijn vanaf 10.00 uur welkom en dus ook op de feestavond.
Daarvoor geldt hetzelfde als hierboven omschreven
Verder is het zo dat in een soort dwarsdoorsnede van het 3e , 4e en 5e
elftal , er een recreantenelftal wordt gesmeed. Dat betekent dat niet
iedereen uit die elftallen kan voetballen. Dat geldt ook min of meer voor
de voetballers van m.n. het 2e elftal. Maar je kunt natuurlijk wel komen
kijken en we zoeken nog mannen die ’s middags van 14.30 u tot 18.00
u. bardienst willen draaien in de feesttent.
Henk van Almenkerk is met de werving belast en heeft de leiders
daartoe benaderd. Meld je bij Henk, dat zou ons heel erg helpen bij de
organisatie die dag. Het mobiele nummer van Henk is 0611 626 983.

Inmiddels zou je bijna vergeten dat de voorbereiding van het nieuwe
seizoen weer in volle gang is. De opkomst van de trainingen is goed te
noemen, ondanks de late vakantie-planning in onze regio.
John van Dijk heeft door prive-omstandigheden wat trainingen moeten
laten schieten, maar dat wordt prima opgevangen door Dick Valkhof en
Ton Wareman. Dick en Ton alvast bedankt en John sterkte toegewenst.
Verdere bespiegelingen laat ik nu achterwege, vanwege tijdgebrek. De
redactie wacht met smart op mijn stukje.
Tot zaterdag 29 augustus 2009!
Jan Stoel

JUBILEUMCOMMISSIE

Maandag 17 augustus 2009 vergaderde de jubileumcommissie voor de
op-een-na-laatste keer. Het is een enorme klus om zo'n feest te
organiseren, hulde voor deze leden!
Op de foto staand v.l.n.r.: Rien Budding, Gert Beekhuizen, Henk van
Almenkerk, Joop van Ernst, Ton van de Kraats, Andy Heykamp, Ton
van de Bovenkamp, Chris van Heijst, Johan Pama. Zittend v.l.n.r.
Harrald Schneithorst, Gijs Beekhuizen, Jan Stoel en Nico Heijkamp.

JUBILEUM PROGRAMMA
Op zaterdag 29 augustus a.s. wordt het
50-jarig jubileum van onze prachtige club
Redichem gevierd en dat we groots
gaan uitpakken zal iedereen al wel
begrepen hebben. Het wordt tijd voor
meer informatie over deze dag, voordat
de vakanties beginnen en veel leden,
oud-leden en vrijwilligers uitzwerven
over Europese wegen. Hier volgt een kort overzicht van de activiteiten,
gebeurtenissen en feestelijkheden.
Gezamenlijk ontbijt
Zaterdag 29 augustus beginnen we met een gezamenlijk ontbijt vanaf
08.30 uur. Dit ontbijt is er voor de gehele vereniging, dus voor pupillen,
junioren, senioren en vrijwilligers.
Jubileumboek
Tussen 09.30 uur en 10.30 uur wordt dit ontbijt afgerond met de
presentatie van het Jubileumboek aan de burgemeester van de
gemeente Renkum, de heer J.P. Gebben. Een boek dat een mooi
overzicht laat zien van 50 jaar voetbal bij CVV Redichem.
Nieuwe tenues
En als klap op de vuurpijl vindt dan ook de presentatie en aanbieding
plaats van de nieuwe tenues van CVV Redichem. Nog even geduld en u
kunt zien in welke geweldige tenues u de komende jaren met trots bij
CVV Redichem mag voetballen.
Activiteiten voor de jeugd
Om 10.30 uur beginnen de activiteiten voor de jongste jeugd met sport
en spel en deze duren tot ongeveer 13.00 uur. Laat u verrassen door
wat er zoal te beleven en te doen valt voor de jeugd en kom kijken naar
de toekomst van CVV Redichem.
Jubileumvoetbaltoernooi

Om 11.00 uur is de start van ons jubileumvoetbaltoernooi en zullen wij
bijna alle verenigingen uit de gemeente Renkum ontvangen met
junioren teams, recreanten en eerste elftallen. Totaal zullen 22 teams
meespelen. Wie zal aan het einde van de dag de kampioen van de
gemeente Renkum zijn?
Receptie
Van 16.30 uur tot 18.30 uur vindt een receptie plaats voor genodigden
in de kantine van CVV Redichem.
Jubileumfeest
Om 20:00 uur start het grote jubileumfeest voor (oud-) leden, vrijwilligers
en aanhang in de feesttent op ons hoofdveld.

NIEUWE TENUES
Alle ouders en verzorgers van jeugdleden van Redichem hebben
onderstaande brief ontvangen.
“Beste ouders/verzorgers en jeugdleden,
Op 19 augustus 2009 is het dan officieel zover, CVV Redichem bestaat
50 jaar. Dit zal groots gevierd worden op 29 augustus a.s. en voor meer
informatie over deze dag verwijs ik naar de achterkant van deze brief.
Indien van toepassing wordt ook meer informatie aan uw dochter of
zoon gegeven via de leiders en trainers. U bent zeer welkom om te
komen kijken. Het belooft zeker een mooie dag te worden met voor elk
wat wils.
Belangrijke items op die dag zijn er veel, maar twee wil ik er toch
uitlichten. Allereerst wordt er aan ieder lid een jubileumboek uitgereikt.
Een boek vol wetenswaardigheden over de laatste 50 jaar maar ook
boordevol met foto’s, interviews en anekdotes.
Daarnaast zal er op die dag een compleet nieuw tenue gepresenteerd
worden. Een tenue met een uitstraling die “herkenbaar anders” is en
waar we trots op zijn. Met deze tenues kan Redichem de komende
decennia vooruit.
Uniek is ook dat op dit shirt twee sponsornamen bij de jeugd te vinden
zullen zijn. Zowel Aannemingsbedrijf H. van den Born uit Renkum als

Repro Mercurius uit Ede zijn de komende vier jaar sponsor van alle
jeugdelftallen! Voor meer informatie hierover en wat we met de
sponsorgelden gaan doen, zie ook www.redichem.nl
Zoals al eerder aangegeven op de site en in het clubblad, zal dit tenue
vanwege zijn uniekheid in het beheer van Redichem zijn en blijven. Ook
is toen aangegeven dat het bestuur van Redichem een flinke bijdrage
zal doen voor de aanschaf hiervan, maar dat wij ook bij u terecht
zouden komen voor een eigen bijdrage hiervoor. Door middel van deze
brief lichten wij u hierover in.
Groot voordeel is dat u nooit meer een tenue aan hoeft te schaffen voor
de wedstrijden. Uw zoon of dochter zal elke wedstrijd het Redichemtenue uitgereikt krijgen.
Wij vragen hiervoor een eenmalige eigen bijdrage van € 17.50 per
spelend kind. De rest van het aanschafbedrag zal door Redichem
betaald worden zodat de aanschaf van deze shirts voor de komende
vier jaar gegarandeerd is.
Om opnieuw te sparen voor nieuwe shirts en de aanschaf hiervan over
vier jaar, wordt het jeugdlidmaatschap verhoogd met een minimaal
bedrag. Meer definitieve informatie hierover volgt in ieder geval ook via
de site, het clubblad en de leiders / trainers.
Voor het wassen van de elftaltenues (volgens een vast schema) kan
zoals elk jaar ook een beroep op u gedaan worden.
Wilt u zo vriendelijk zijn om het bedrag van € 17.50 per spelend kind
voor 15 september 2009 over te maken op rekeningnummer 4606841
t.n.v. Jeugdbestuur CVV Redichem. Wilt u zo vriendelijk zijn de naam
van het spelende jeugdlid (of leden) te vermelden?
Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over het
jubileum, het nieuwe tenue en de eigen bijdrage. Voor eventuele vragen
kunt u mij het beste bereiken via hschneithorst@hotmail.com
Wij zien u graag op 29 augustus op ons sportpark!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van CVV Redichem,
Harrald Schneithorst
Voorzitter jeugdbestuur”

AFSPRAKEN REDICHEM A JUNIOREN
De leiding wil de A-junioren via het clubblad op de hoogte brengen van
de volgende afspraken. Bij de start van de competitie komt de leiding
hier nog op terug.
Afspraken trainingen, afmelden trainingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

trainingen zijn op maandag en donderdag van 18.45 uur tot
20.30 uur;
aanwezig om 18.45 uur in kleedkamer i.v.m. korte bespreking
door trainer;
ben je niet op tijd, wacht dan buiten de kleedkamer en verstoor
de bespreking van de trainer niet;
start training om 19.00 uur
bij verhindering tijdig afmelden bij trainer of begeleiders en niet
via medespeler;
bij niet verschijnen op training zonder afmelding is het aan de
trainer of je al dan niet opgesteld wordt bij eerstvolgende
wedstrijd;
het regelmatig afzeggen voor de training kan betekenen dat je
niet wordt opgesteld in de basis;
trainer en begeleiding zullen, indien noodzakelijk, individuele- en
teambesprekingen organiseren.

Afspraken wedstrijden:
•
•
•

•

•

van iedere speler wordt verwacht aanwezig te zijn bij de
wedstrijden op zaterdag of andere dagen;
ben je toch onverwachts verhinderd dan uiterlijk afmelden
vrijdagavond voor 9.00 uur bij begeleiders/trainer;
verzamelen voor de thuis- en uitwedstrijd in de kantine en tijdig
op afgesproken tijdstip aanwezig zijn (uit: 1.5 uur voor de
wedstrijd en thuis 1 uur voor de wedstrijd, tenzij anders wordt
aangegeven);
wekelijks worden spelers aangewezen voor corveedienst om de
verschillende zaken te regelen:
waterzak, bidons,
cornervlaggen, ballen en kledingtassen, verzorgen thee en
schoonmaken kleedkamers (ook van tegenstander) en
kaartverkoop 1e elftal;
de warming-up voor de wedstrijd wordt gezamenlijk uitgevoerd
en de aanvoerder regelt dit en is hier verantwoordelijk voor;

•

•
•
•
•

van de spelers wordt sportief en correct gedrag verwacht zowel
richting medespelers, scheidsrechter en grensrechters als
richting tegenstander, bij misdragingen op het veld zal de trainer
met de begeleiding maatregelen treffen;
de trainer/begeleiders kunnen in geval van een gele of rode
kaart voorstellen doen aan het jeugdbestuur om als vereniging
ook een sanctie op te leggen;
de trainer maakt de opstelling, zonodig in overleg met
begeleiders/aanvoerder;
na de wedstrijd wordt eerst verzameld in de kleedkamer;
verzocht wordt om na de wedstrijd binnen en buiten de
kleedkamer niet te roken, wacht daarmee tot een later tijdstip.

Blessures / verzorging:
•

•
•

blessures worden tijdig door de spelers gemeld bij de trainer en
in overleg met hem wordt besloten welke maatregelen
noodzakelijk zijn, verwacht wordt dat de adviezen van de trainer
opgevolgd worden, zodat een spoedig herstel op een adequate
manier wordt bevorderd;
voor een behandeling kan verwezen worden naar fysiotherapeut
J. Cobussen;
in overleg met de trainer wordt beslist wanneer de training weer
opgepakt kan worden en wanneer er weer wedstrijden gespeeld
kunnen worden.

Algemeen:
•
•
•

spelers kunnen een individueel gesprek vragen bij
trainer/begeleiders;
vragen en opmerkingen over training en wedstrijden bespreken
na training/wedstrijd;
kom met opbouwende kritiek richting medespelers, trainer en
begeleiders, zowel binnen als buiten het veld.

Telefoonnummers trainer en begeleiders:
Peter Swart:
Jan Roseboom:
Ton van de Kraats:

026 3511 029
0625 411 203
0652 090 599

SPONSORSUCCES
Het bestuur maakte medio juli 2009 bekend dat er voor de gehele jeugd,
van F-pupillen tot en met de A-junioren, een sponsorcontract is gesloten
met Aannemingsbedrijf H. van den Born en Repro Mercurius. Ook is het
contract met de huidige hoofdsponsor FSD Bouw, met maar liefst drie
jaar verlengd.
Met het jubileum in zicht, zaterdag 29 augustus wordt gevierd dat de
vereniging een halve eeuw bestaat, is dit een hele fijne mededeling
waarmee het bestuur ook zorgt voor de jaren na het jubileum.
Unieke sponsorcontracten bij CVV Redichem
Graag maken wij namens het bestuur "wereldkundig" dat we bij
Redichem twee hoofdsponsors voor de jeugd hebben gevonden die met
hun bedrijfsnamen nadrukkelijk op al onze nieuwe jeugdtenues (200 in
totaal) komen die we ivm het 50-jarige jubileum op 29 augustus a.s.
uitreiken. Het gaat om Aannemingsbedrijf H. van den Born uit Renkum
en Repro Mercurius uit Ede.
Daarnaast zijn wij er erg trots op dat we het contract met FSD uit Ede
als hoofdsponsor van het eerste elftal, met drie jaar hebben verlengd.
De hoofdsponsors jeugd kennen een uniek en bijna identiek verhaal: het
gaat om twee zelfstandige bedrijven uit de regio. De heren Han van den
Born, Erik en Rini van Ernst zijn goede vrienden van elkaar vanaf hun
vroege jeugd en ze zijn altijd vrienden gebleven. Ze hebben samen
gespeeld in de jeugd (zelfde lichting) en hebben ook in de senioren nog
met elkaar gevoetbald. Nu komen hun bedrijfsnamen samen op alle
jeugdshirts. We hebben met hen een mooi contract voor maar liefst 4
jaar afgesloten waarmee zij zich als sponsor verbinden aan alle
jeugdelftallen (van de mini F t/m de A1). Op dit moment 14 elftallen!
Ook Jeroen Fonke (eigenaar van Fonke Service Diensten) is inmiddels
al een bekende bij onze vereniging. Ook hij heeft onder andere lang bij
onze jeugd gespeeld, wel 10 jaar.
Met het geld wat zij hiermee sponsoren hebben we duidelijke plannen
klaar liggen. Bij de jeugd gaan we het samenvattend gebruiken voor
opleidingen voor vrijwilligers, begeleiding van jong vrijwilligerstalent
(intern opleidingsplan) en het organiseren van themabijeenkomsten met
hulp van Fred Swart.

Voor meer informatie en achtergrond verwijzen wij u ook graag naar
www.hoogenlaag.nl waar u deze week een uitgebreid artikel vindt over
de (nieuwe) sponsors.
Wij danken Jeroen, Rini, Erik en Han voor hun fantastische bijdrage!”

Op de foto van links naar rechts: Ton van de Kraats (bestuurslid PR en
Communicatie), Jeroen Fonke (FSD), Han van den Born
(Aannemingsbedrijf Vd Born), Rini van Ernst (Repro Mercurius), Harrald
Schneithorst (voorzitter jeugdbestuur).

FINANCIELE LEDENADMINISTRATIE
Penningmeester Gijs Beekhuizen kan trots melden dat de financiële
ledenadministratie wordt gevoerd door Rik van Maanen, (e-mail
rikvanmaanen@hotmail.com, telefoon 0650 268 963).
De ledenadministratie wordt nu dus gevoerd door Jaap Bakker voor de
lidmaatschappen (opzeggingen, aanmeldingen, adreswijzigingen) en
Rik van Maanen voor het innen van de contributies.
Gijs kan zichzelf, naar eigen zeggen, een gelukkig mens noemen. Het is
ook inderdaad een fijn idee dat deze posten goed bezet zijn!

PUPILLENWEEKEND 2009 BRABANTBOS
Van 19 tot en met 21 juni zijn alle pupillen, ongeveer 85 kinderen, en 21
begeleiders op het jaarlijkse pupillenkamp geweest. Hieronder het
verslag van Berna Leertouwer.
Dit jaar was de bestemming 'Het Brabantbos' in Lierop (Brabant). Het was
een geweldige accommodatie. Na aankomst werden alle spullen naar de
slaapzalen gebracht en stond er voor de E- en de F pupillen een
sportieve vossenjacht gepland. In groepjes gingen ze het bos in om alle
sportief geklede vossen te zoeken. Er moest een zwemmer, bokser,
judoka, schaatser, wielrenner, tennisser, hockeyer, bergbeklimmer,
schaatser, voetballer en motorrijder gezocht worden in het bos. Het
vinden was niet zo moeilijk, maar het moest ook nog in een bepaalde
volgorde, wat het extra moeilijk maakte.
Voor de D-pupillen werd er later op de avond een dropping
georganiseerd. Na uren wachten had een paar groepen de weg
teruggevonden, maar er waren er ook die verdwaald waren en opgehaald
moesten worden. Voor het slapen gaan was er voor iedereen nog een
lekker broodje frikandel. De eerste avond word er natuurlijk niet geslapen
voordat er een kussengevecht heeft plaatsgevonden.
Zaterdagochtend eerst ontbijten en daarna allemaal spelletjes: de Minisuperstar. Er werden groepen gemaakt (jong en oud door elkaar) en zo
werkte elke groep de spelletjes af. Estafette lopen, slalommen met de bal,
doelschieten, enz. Tussendoor was er een paar keer een drinkpauze en
werd er geluncht.
Na de lunch stonden de Oudhollandse spelletjes op het programma.
Zaklopen, steltlopen, waterrace, enz. Vlakbij de accommodatie was een
motorcrossparcours waar getraind werd. Daar zijn we met z'n allen nog
gaan kijken. Dat was natuurlijk spectaculair om te zien, vooral op de
kleinste pupillen maakte dit veel indruk.
Na het eten kon er geoefend worden voor de bonte avond, die
zaterdagavond op het programma stond. Het was een geweldige avond.
Veel teams deden hieraan mee. Allereerst werd Monique in het zonnetje
gezet voor haar verjaardag: zij kreeg een taart in haar gezicht. Daarna
volgden er verschillende acts: Een Tarzan en Jane act, een hooliganact
en natuurlijk veel optredens met liedjes en verkleedpartijen. Als klap op
de vuurpijl was er een groot kampvuur. Deze avond verliep een stuk
rustiger: de vermoeidheid sloeg toe en zonder problemen ging iedereen
rustig slapen.

De zondagochtend begon met regen, maar na het ontbijt was het
gelukkig weer droog en kon het 4-tegen-4 toernooi beginnen. De E- en F
spelers waren Nederlandse teams en de D pupillen speelden een eigen
4-tegen-4 toernooi met namen van Buitenlandse clubs. Na dit toernooi
werden er penalties genomen op Hans van Beek, de keeper van het
eerste elftal die speciaal hiervoor naar Brabant kwam. Dit was voor hem
de laatste keer, omdat hij volgend seizoen niet meer in het eerste keept.
Een emotioneel moment dus.
Na een broodje knakworst moesten de spullen ingepakt worden en als
allerlaatste werd onder aanwezigheid van de ouders de traditionele
touwtrekwedstrijd gehouden. Hier was de vermoeidheid duidelijk
merkbaar. De jongens persten hun laatste kracht er nog even uit. Als
afsluiting nog de prijsuitreiking voor alle activiteiten van de afgelopen
dagen en de verkiezing van de pupil van het weekend. De winnaar is
geworden: Niels Bakker. Het was een grandioos weekend met mooi
weer, blije kinderen en enthousiaste leiders. Op naar volgend jaar!

Op de website zijn nog veel meer foto's van het weekend te zien.

GESLAAGDE JUBILEUMWEDSTRIJD
Afgelopen 18 Juli speelde de Redichem selectie een oefenduel tegen
het belofte team van Vitesse. Voor ons keur korps een rede om al begin
Juli te starten met een de voorbereiding en voor de nieuwe
oefenmeester van Dijk was dit ook een prima moment om kennis te
maken met de spelers en andersom. De voorbereiding mag als druk,
pittig en prettig worden omschreven. De organisatie had zijn werk goed
gedaan, een prima programma boekje, leuke ambiance en perfecte
kantinebezetting. Verder een heuse loterij met hulp van de A-jeugd.
De weergoden waren ons minder van dienst maar toch konden
ongeveer 300 toeschouwers genieten van enkele mooie staaltjes
combinatievoetbal van de jeugdige Vitesse-spelers.
Trainer John van Dijk liet zo’n twintig man aantreden tegen het team van
Hans van Arum. Redichem zag zich genoodzaakt zich te beperken tot
een compacte speelwijze om zo weinig mogelijk kansen weg te geven.
In de eerste helft wist Jong Vitesse met drie mooie doelpunten het net te
vinden. Redichem creëerde enkele kleine mogelijkheden via Ronald de
Jong en Stefan van de Kolk.
In de tweede helft volgde hetzelfde spelbeeld. Jong Vitesse scoort nog
twee maal in de zeer sportieve ontmoeting. De eindstand was 0-5.
Doelman Hans van Beek liet zien waarom hij twintig jaar in het eerste
heeft gekeept.
Voor de geschiedenis boekjes hierbij de namen van de Arnhemse
spelers, mogelijk dat enkele in de komende jaren vaste waarde kunnen
worden bij Vitesse of een andere BVO.
Goal : Patrick Jansen
Verdediging : Igor Traykov, Wilco den Hartog, Michael Vakalopoulos,
Burak Tekay
Middenveld : Wesley Bruinier, Giovanni Gravenbeek, Gino Felixdaal
Voorhoede : Soufiane Laghmouch, Nick Koppers, Kevin Kameron
Wissels : Tim Badar, Barry Beijer, Termaten.
Helaas was de enige Renkummer Roy de Ruiter in de selectie
geblesseerd.

Wij bedanken Aannemingsbedrijf H. van den Born voor het beschikbaar
stellen van de wedstrijdbal.
Al met al een leerzame en geslaagde voetbalmiddag als opmaat voor
het nieuwe seizoen en de jubileumactiviteiten in augustus. Met dank aan
de vrijwilligers.
Henk van Almenkerk

KEUKEN / BARDIENST OP ZATERDAGMIDDAG
Momenteel beschikt ons mooie clubje over te weinig personeel voor de
keuken/bardienstbezetting op de zaterdagmiddagen. Om te voorkomen
dat wij daardoor de kantine op bepaalde tijden zullen moeten sluiten doe
ik hierbij een dringend verzoek u als vrijwilliger op te geven voor deze
mooie taak.
U wordt ingeroosterd en draait dan gedurende de competitie eenmaal in
de zes weken (ongeveer) dienst. De tijden zijn van 12.00 - 15.30 uur en
van 15.30 - 18.00 uur. Dit zijn richttijden en kan behalve aanvang 12.00
uur in overleg met de andere ploeg van worden afgeweken. We praten
hier over een vroege en een late dienst.
Het kenbaar maken met wie U eventueel wilt samenwerken wordt
uiteraard gehonoreerd. Eveneens is opgave per twee- of drietal
mogelijk.
Ruilen is ook geen bezwaar. Hierbij is het gebruikelijk dat deze persoon
zelf voor een vervanger(ster) zorgd.
Voor informatie en opgave, Uw Facilitair Manager, Gert Beekhuizen,
telefoon: 026 472 2368, of op de club.

NU OP VOORRAAD, VOETBALKLEDING
Heb je voetbalkleding / schoenen die te klein zijn geworden, lever het in
bij Peter Schouten, Swaenepol 20, Renkum, 0317-316367.
Voor zijn werk is Peter tot deze zomer in het buitenland. Dus het
overzicht is niet bijgewerkt sinds het vorige clubblad, maar afhalen en
inleveren op zijn huisadres kan wel.
De opbrengst van de verkoop van deze gebruikte spullen komt de
vereniging ten goede.

BARROOSTER OUDERS ZATERDAGOCHTEND
Het rooster voor de zaterdagochtenden, in te vullen door ouders van
jeugdspelers. De ouders van de volgende spelers hebben de komende
maand een bardienst op de zaterdagochtend (08:30 – 12:00 uur):
datum
12-sep
19-sep
26-sep
03-okt
10-okt

speler
Niels Stunnenberg
Koen Scheffer
Damy Verstegen
Max Ferrando
Martijn Jagers

telefoonnummer
0317-317030
0317-318024
0317-317188
0317-310341
0317-318942
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