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Terrein: Wilhelmina Sportpark te Heelsum – tel. clubhuis: 0317 313 903
Hoofdbestuur:
Voorzitter:

Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom

Tel 0655 704 727

Secretaris:

Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum

Tel 0317 312 565

secretaris@redichem.nl
Wedstrijdsecr.:

Michel Bosveld, Torenlaan 20, Heelsum

Tel 0615 065 655

Penningmeester:

Gijs Beekhuizen, Beukenlaan 21b, Renkum

Tel 0317 317 385

Commissaris PR:

vacature

Commissaris Jeugd: Rini van Ernst, Eekwal 33, Renkum

Tel 0317 313 595

Commissaris:

Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum

Tel 0317 312 400

Commissaris:

Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren

Tel 026 4722 368

Commissaris:

Wim van Bruxvoort, Prins Bernhardlaan 15, Heelsum

Tel 0317 313 283

Hoofdtrainer:

John van Dijk

Trainers 2e elftal:

Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum

Tel 0317 312 838

Ton Wareman, Anthonie Kroonweg 21, Heelsum
Contributies:

Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com

Tel 0650 268 963

Vertrouwenspersoon: Harrie Kerkhof, harrie.kerkhof@hetnet.nl

Jeugdbestuur:
Voorzitter.:

Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum

Tel 0317 313 502

Secretaris:

Ineke de Graaf, Schaapsdrift 26 Renkum

Tel 0317 312 782

Penningmeester:

Tom van Roekel, Van Wassenaersheuvel 86, Oosterbeek

Tel 0624 797 392

Technische zaken:

Ton van de Bovenkamp, Reijmerweg 40a, Renkum

Tel 0317 314 305

Wedstrijdsecr. jun:

Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum

Tel 0317 312 057

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 was een prachtig jubileum, 29 augustus jl. Voorzitter Jan Stoel krijgt
er uitgebreid op terug. Op de website vindt u veel foto's en nog meer
foto's zijn verkrijgbaar op DVD, ook in de kantine. Het jubileumboek is
ook goed ontvangen en heeft geleid tot een tweetal nieuwe rubrieken in
het clubblad.
In deze editie de eerste keer een “Uit vervlogen tijden”, een vervolg op
“uit de oude doos”, maar ditmaal gericht op foto's. De tweede rubriek is
“een mooi verhaal”, omdat niet we niet alle verhalen in het jubileumboek
kwijt konden en er natuurlijk nog steeds verhalen ontstaan. Uw
bijdragen worden zeer op prijs gesteld!
Veel redactionele ruimte wordt gevuld met de notulen en de agenda van
de algemene ledenvergadering. Die is op dinsdag 20 oktober, aanvang
20:00 uur. Komt allen, want langs de lijn en aan de bar kun je een boel
kritiek hebben: de plaats waar je die echt moet uiten is toch echt de
ledenvergadering. En niet alleen kritiek, ook goede ideeën en inzet
worden zeer gewaardeerd.
Dank aan alle inzenders van kopij voor deze, wederom goed gevulde,
editie.
Veel leesplezier gewenst, en... laat nog eens van je horen!
De redactie

CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)
Met ingang van 1 januari 2008 bedraagt de contributie:
SENIOREN
JUNIOREN
PUPILLEN
NIET-SPELENDE LEDEN
bijdrage tenueverzorging senioren
bijdrage tenue jeugd

€
€
€
€
€
€

14,50
10,00
7,50
4,00
4,50
1,50

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
Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,
Waar we lang naar uit hebben gekeken
ligt inmiddels al weer een maand achter
ons, het 50-jarige jubileum van de c.v.v.
Redichem.
In
één
woord
een
onvergetelijke en prachtige dag.
Veel complimenten hebben we als organisatie maar ook als bestuur
gekregen. Complimenten van volslagen buitenstaanders die mij op
straat aanspraken en die hadden gehoord, gelezen dat… enz. Maar ook
van oud-leden, bestuurders van zusterverenigingen, de KNVB, de
burgemeester en wethouder Sportzaken, noem maar op. Tja en daar
doe je het dan ook voor!
De donderdag na het feest kwam de jubileumcommissie nog een keer
bijeen voor een “afterparty”. Er klonk grote tevredenheid, opluchting
(want het is natuurlijk toch spannend of dat wat je bedenkt, ook aanslaat
en vooral goed verloopt), een vorm van uitbundigheid, maar ook een
latent gevoel van heimwee. Immers, daar waar je anderhalf jaar naar
toe hebt gewerkt, ligt in één keer achter je. Het lijkt bijna door je handen
te zijn geglipt.
Maar iedereen heeft ook heel erg genoten. Het was stralend weer (een
geluk vergeleken bij de dag ervoor), het massale ontbijt, de uitreiking
van het 1e jubileumboek aan onze burgemeester, Jean Paul Gebben,
de onthulling van het nieuwe tenue met onze drie sterren Sven Kerkhof,
Maarten Kerkhof en Frans Tack, het toernooi en het spel, verdeeld over
bijna het gehele sportpark met deelname van bijna alle “gemeente
Renkum verenigingen”. Redichem natuurlijk in het nieuwe krachtige
zwarte tenue!
De aftrap van de eerste wedstrijd Redichem-RVW door good-old Gert
van de Poll, die ook 50 jaar geleden de eerste aftrap ooit van Redichem
mocht doen! Het waren historische momenten, die je de rillingen over je
armen deden gaan.
De receptie was zeer druk bezocht, er waren speeches van
ondergetekende, opnieuw de burgemeester en natuurlijk Nico van den
Ham namens de KNVB. Emotioneel werd het opnieuw toen Wim Elands

met het door zijn vader gedragen 1e shirt, jullie weten wel zwart met de
gele V, kwam binnenlopen. Het shirt wat ook werd gedragen tijdens de
eerste wedstrijd in 1959 samen met o.a. Gert van de Poll. Ik heb de
oude “lat” goed gekend en had een bijzondere band met hem. Woorden
schoten mij zelfs even tekort. Doeke Hulshuyzen nam daarop spontaan
het woord, want ook hij had nog met Wim Elands gespeeld. Het shirt
krijgt nog een prominente plaats, dat beloof ik je, Willem!
’s Avonds het grote feest met als hoogtepunt de benoeming van zeven
leden van verdienste: Piet van Willigen, Ab Gaartman, Rinus Tijssen,
Peter Herben, Harry Kerkhof, Chris van Heijst en Joop Scherrenburg
werden onderscheiden voor hun uitgebreide verdiensten voor
Redichem. Joop had daarbij een unicum; hij werd voor de tweede keer
lid van verdienste…..
Na afloop van de plechtigheden op het feest wist Chris zich te
herinneren dat Joop deze eer, jaren geleden al een keer te beurt was
gevallen. Op de door ons gebruikte lijsten kwam hij echter niet voor. Op
de feestavond zelf was Joop (achteraf gelukkig) niet aanwezig en
hebben Gijs en uw voorzitter op 12 september .j.l., het lid van verdienste
naar ons clubhuis gelokt. Met het schaamrood op de kaken, vertelden
we Joop van onze blunder. Hij kon er gelukkig de humor wel van inzien!
Over de hele dag waren er heel veel oud-leden, mensen die wel in het
boek voorkomen, maar ik ook nog nooit had ontmoet. Mensen die elkaar
soms tientallen jaren niet hadden gezien of gesproken. Prachtig!
Ook onze ere-leden Ton van de Bovenkamp, Joop van Almenkerk en
Willem van de Spreng waren op 29 augustus in ons midden. Ik heb veel
genodigde oud-trainers en sponsoren gesproken en gezien. Die laatste
groep staat nog een keer afgebeeld in dit clubblad,en zijn wij veel dank
verschuldigd voor hun grootse bijdrage.
Tenslotte vermeld ook nog de bijdrage die Ketelkost met zijn zestien(!)
mensen leverde t.b.v. de catering in onze kantine, gedurende de dag.
Deze mensen volgen een dagbestedings – en rehabilitatie project via de
Gelderse Roos en hebben belangeloos hun beste krachten ter
beschikking gesteld aan onze vereniging.
Ook een woord van dank aan de avondploeg van vrijwilligers, die ons
niet lieten verdorsten.

Het is mooi geweest. Ik kijk met zeer veel plezier terug op deze
prachtige 50-jarige jubileumdag en bedank tenslotte alle zestien medejubileumcommissie-leden (een nieuw woord in de Dikke van Dale).
Tijdens het glas champagne op de “afterparty” heb ik het als volgt
verwoord: “als voorzitter heb ik op de jubileumdag veel complimenten en
aandacht gekregen; maar ik wil deze complimenten graag met jullie
delen en daarop toasten; we hebben dit fantastische 50-jarige jubileum
met ons allen gerealiseerd “
Gijs jij hebt deze mooie groep mensen uitstekend voorgezeten !
Jan Stoel

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op
dinsdag 20 oktober 2009, aanvang 20:00 uur.
Hieronder treft u de agenda aan, alsmede een uitreksel van de notulen.
De volledige notulen zijn opvraagbaar bij de secretaris Lex Maas en zijn
op de vergadering ook beschikbaar.
De agenda is als volgt:
1.
Opening.
2.
Notulen algemene ledenvergadering 21 oktober 2008
a)
Mededelingen n.a.v. de notulen.
b)
Vaststellen van de notulen.
3.
Jaarverslag secretaris.
4.
Jaarverslag jeugdsecretaris.
5.
Financiën
5.a.
Financieel jaarverslag seizoen 2008-2009.
5.b.
Verslag van de kascommissie.
5.c.
Presentatie en vaststellen begroting seizoen 2009-2010.
5.d.
Verkiezing van de nieuwe kascommissie.
6.
Bestuursmededelingen.
7.
Verkiezing bestuursleden (zie bijgaand schema)
Het bestuur roept kandidaten op zich te melden voor
bestuursfunctie vicevoorzitter en secretaris. Bestuur draagt Rinus Tijssen
voor als opvolger van secretaris Lex Maas.
8.
Vaststellen contributie.
9.
Rondvraag.
10.
Sluiting.
Schema aftreden bestuursleden:

Functie

Naam

Voorzitter

Jan Stoel

Datum start Datum
Opm
einde
01-10-2006 01-10-2009

Secretaris

Lex Maas

01-10-2001

01-10-2007 Vacature

Penningmeester

Gijs
Beekhuizen

01-10-2005

01-10-2008

Erwin Vreman 01-10-2002

01-10-2008

Wim v
01-10-2002
Bruxvoort
Ton vd Kraats 01-10-2009

01-10-2008

Vice-voorzitter
Commiss Alg. Zaken
Commiss Redactie
Commissaris PR

Vacature

Comm. Wedstr. secr. Michel
Bosveld
Ledenadministratie
Jaap Bakker
Kantinebeheer
Commissaris Jeugd

01-10-2012

01-10-2006

01-10-2009

01-10-2006

01-10-2009

Gert
01-10-2006
Beekhuizen
Rini van Ernst 01-10-2005

01-10-2009
01-10-2008

Namens het bestuur van de C.V.V. Redichem,
Lex Maas, secretaris.
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING C.V.V. REDICHEM
dd DINSDAG 21 oktober 2008
1., Opening
In verband met afwezigheid van Jan Stoel zal Erwin Vreman deze ALV voorzitten.
Ewin opent de vergadering om 20:15 uur en heet alle aanwezigen (op dat moment 16 in getal) van
harte welkom.
2. Notulen ALV d.d. 16-10-2007
Punt 5c: niet Peter Schouten (le grand) is aftredend lid van de kascontrolecommissie, maar Wim
Meischke. De huidige kascontrolecie bestaat dus uit Titus en Peter.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Jaarverslag secretaris.
Secretaris leest zijn verslag van het seizoen 2007 – 2008 voor. Ook dit jaar is de ledenlijst
doorgespit: enkele leden worden in het zonnetje gezet vanwege een jubileum lidmaatschap.
4. Jaarverslag secretaris jeugd.
Jaarverslag opgesteld door Ineke de Graaf, secretaris jeugdbestuur, wordt voorgelezen door Rini
van Ernst, lid jeugdbestuur. Voorzitter Erwin memoreert de doorstroom van jeugd naar de senioren
en de aanwas bij de jeugd: complimenten voor de het jeugdbestuur.
5. Jaarverslag penningmeester Gijs Beekhuizen.
5a. Gijs deelt overzichten uit en geeft toelichting: fors lagere kosten kantine, lichte stijging omzet.
Gijs stelt dat de omzetstijging naar zijn smaak te laag uitpakt, gezien de hogere verkoopprijzen.
Compliment voor Gert Beekhuizen die scherp inkoopt

De overige opbrengsten vallen hoger uit dan vorig jaar: logisch gezien de invoering van een eigen
bijdrage van de leden voor bewassing en schoonmaak. Loonkosten gestegen: voornamelijk door
verhoging van de uitgaven voor vrijwilligersbijdragen voor schoonmaak en enkele andere
betrokkenen.
De verenigingskosten zijn gestegen: bewassing, KNVB-bijdragen. Ook boetes werden tijd lang door
vereniging betaald; we keren terug naar het oude systeem waarbij de overtreder (of zijn gehele
team) opdraait voor de kosten van boetes. In de gestegen kosten, zo meldt Gijs, zit al een
reservering van € 7.000,- voor het jubileumfeest. Herkomst van dit bedrag: opbrengst bijdrage
leden voor nieuwe tenues, saldo actie Nico en Andy (“vrienden van Redichem”) en de opbrengst
van de sponsorloop 2008. Kassaldo op dit moment: ca. 36 k€.
5b. Kascontrolecommissie
Titus Bosscha en Peter Schouten (de grote) hebben de financiële stukken bij de penningmeester
ingezien. Zij melden dat de boeken correct zijn bevonden. Zij adviseren het bestuur décharge te
verlenen. Voorzitter dankt de penningmeester én de kascontrolecommissie voor hun bijdrage.
5c. Nieuwe kascontrolecommissie.
Chris van Heijst wordt bereid gevonden samen met Titus zitting te nemen in de nieuwe
kascontrolecommissie. Peter Schouten wordt bedankt voor zijn bijdrage aan het werk van de
commissie.
5d. Vaststellen begroting
Gijs geeft toelichting op de begroting: hij hoopt dat ook volgend jaar de opbrengst van de
sponsorloop weer kan worden gereserveerd voor het jubileumfeest.
Gijs benadrukt de zeer positieve bijdrage van Theun Geelkerken: de administratieve ondersteuning
die Geelkerken Accountancy biedt is van grote waarde voor onze vereniging.
Andy stopte met haar werk voor de contributieadministratie: deze taak is tijdelijk door Gijs
overgenomen. Gijs doet oproep aan de leden voor vrijwilliger voor deze taak.
5e. Inning contributie.
Jaap noemt de incasso. Gijs: alle pupillen hebben al automatische incasso gegeven. Resteert een
groep senioren. Jaap: “Kunnen we ze dwingen?” Gijs: er zijn drie manieren; automatische incasso,
bankopdracht tot automatisch betaling en losse betaling via acceptgiro. Erwin: dwingen lukt niet;
wat we wél kunnen doen: kosten die we maken in rekening brengen bij de slechte betalers. De
mutaties zoals Jaap ze doorgeeft aan Geelkerken leveren ook extra werk op.
Erwin vat samen: - eerst zelf de eigen administratie op orde brengen. – nog eens met zachte
dwang proberen de resterende leden te bewegen tot automatische incasso. – per acclamatie wordt
tijdens deze ALV besluit aangenomen dat bestuur maatregelen mag nemen om administratiekosten
door te berekenen aan de leden.
6. Bestuursmededelingen.
6a. Beleidsplan Redichem, sponsorplan
Michael gaat kort in op het “handboek” van de vereniging en hij geeft toelichting op zijn terugtreden
als commissaris PR. Michael noemt als belangrijkste redenen voor het beëindigen van zijn PR-rol
het feit dat hij in tijdnood komt (Michael is tevens trainer/leider van het 2e) en het gegeven dat hij
een bruikbaar net werk in onze gemeente ontbeert. Hij mist de contacten die voor deze functie
onontbeerlijk zijn. Merkt overigens op dat zijn contacten met de pers goed verlopen. Michael stelt
vast dat er nog geen opvolger voor hem is; hij is bereid op de achtergrond nog wel beperkt een
tijdje door te gaan. Michael wil eventueel een tijd samenwerken met een gegadigde, en op die
manier de functie (als tandem) op een goede manier doorgeven aan een opvolger.
Over het “handboek” dat Michael in de begintijd van zijn commissariaat heeft opgesteld merkt hij op
dat hij er met veel plezier aan heeft gewerkt. het boekwerk bestaat uit twee belangrijke delen, een
beleidsdeel en een proceduredeel. Het beleidsdeel moet verder worden uitgewerkt. ’t Is belangrijk
dat het er is, het geeft richting aan de vereniging. Beschouw het als een controlemiddel: waar willen
we naar toe, welke resultaten zijn gewenst, enz.
6b. Gemeentelijke ontwikkelingen.
Erwin: de ontwikkelingen rondom ons sportpark liggen zo goed als stil. Wij gaan onze eigen weg.
Chris pleit voor een helder plan van aanpak waarin we vastleggen hoe we structureel onderhoud en
verbetering van ons clubhuis willen regelen, de komende jaren. Erwin: stelt vast dat dit een goed
moment is om met zo’n plan van aanpak te beginnen; bestuur pakt dit op en dankt Chris voor zijn
aanbod hierin mee te denken.
6c. Organisatie jubileumjaar (opgericht 19 aug 1959)

Een grote groep enthousiaste leden is bezig met de voorbereidingen voor het jubileum
6d. Clubblad, frequentie en vorm.
Vandaar dat er in november een enquête in het clubblad wordt opgenomen over dit onderwerp.
7. Verkiezing bestuursleden.
Erwin spreekt zijn bezorgdheid uit over de verwachte bestuurssituatie in 2009: zowat het hele
bestuur zou kunnen opstappen.
8. Vaststellen contributie
We laten de contributie dit jaar ongewijzigd.
9. Rondvraag.
Chris: verwarming kleedkamers functioneert niet correct; Chris vermoedt dat een goedwillende
amateur er aan heeft gerommeld en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bestuur schakelt Krol
in. Wij willen niet dat zomaar iemand aan onze installaties knutselt. Wordt opgepakt door bestuur.
Aanspreekpunt: Henk Sieders. Erwin zal morgen meteen contact opnemen met Krol. In clubblad en
op website melden dat Henk Sieders ons aanspreekpunt is voor dit soort technische zaken. Erwin
meldt: Westhof voor de koffie, Heineken voor de tap, Krol voor installaties, Bosman voor elektra.
Wim Helmink vraagt: is er eigenlijk voor de ALV een minimum aantal leden vereist? Lex: nee
10. Sluiting
Erwin bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering om 21:55 uur.

BEDANKT
De selectie wil graag Ton Wareman en Dick Valkhof bedanken voor hun
inzet tijdens de afwezigheid van John. We hebben dit als zeer prettig
ervaren en het is ons wel duidelijk geworden dat de trainingsstaf van de
selectie goed voor elkaar is en over veel kwaliteit beschikt. Uiteraard
hoort hier ook keepers trainer Alex van Zwam bij die de jonge keepers
klaar moet stomen voor het eerste elftal en dit gaat hem zeer goed af.
Nogmaals bedankt mannen en we hopen nog lang van jullie te mogen
genieten.
De selectie.

TENUEVERGOEDING JEUGD
Aan alle jeugdleden en ouders of verzorgers,
Zoals in de persoonlijke brief van begin augustus aan alle jeugdspelers
en hun ouders/verzorgers vermeld, wordt in verband met het nieuwe
tenue het lidmaatschap bij de jeugd verhoogd om er voor te kunnen
zorgen dat de tenues compleet blijven, vervangingen mogelijk zijn en
om te kunnen garanderen dat we over enkele jaren hetzelfde tenue
opnieuw aan kunnen schaffen door slijtage. Tevens was vermeld dat het
bedrag en de ingangsdatum gecommuniceerd zouden worden via de
site, het clubblad en de leiders / trainers.

Het lidmaatschap zal per 1 september 2009 verhoogd worden met €
1.50 per maand per spelend jeugdlid. Dit zal geschieden in de vorm van
een tenuebijdrage.
Wij zullen de rekeningen en incasso’s hiervoor aanpassen. Vriendelijk
verzoek aan (jeugd)leden en ouders/verzorgers die zelf via de bank
betalen om de bedragen aan te passen.
Namens het bestuur,
Harrald Schneithorst
Voorzitter jeugdbestuur”

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VOORBEREIDINGSBOEKJE JEUGD
Ongeveer half augustus kregen alle jeugdleden het alom bekende
boekje “voor de aftrap.” Hierin stond alle op dat moment beschikbare
informatie betreffende het seizoen 2009 / 2010. We zijn inmiddels een
aantal weken verder en er zijn een paar wijzigingen en aanvullingen te
melden.
Redichem F3 vervallen en bestaat toch nog
Het F3-team zoals in het boekje staat vermeld, bestaat niet meer. Toen
de competitie al was begonnen zijn er twee spelers gestopt, omdat ze
voor een andere sport hebben gekozen. Van de oorspronkelijke acht
spelers was er al eerder een gestopt, waardoor er nog maar vijf spelers
overbleven. Omdat ook F1 en F2 niet al te ruim in de spelers zaten, is
besloten om de F3 op te heffen en de vijf F3-spelers over de
overgebleven teams te verdelen. Bij de KNVB is het echter regel dat
alleen het laagste team kan worden teruggetrokken zodat ons huidige
F4 verder gaat als F3. Alle F4-spelers zijn nu dus F3 geworden en ook
zijn de uitslagen van de door Redichem F4 gespeelde wedstrijden
komen te vervallen. Eén en ander is inmiddels al in het KNVBwedstrijdprogramma aangepast.
Overige wijzigingen in de competitie-indeling
In de 3e klasse O voor B-junioren, waarin Redichem B1 speelt, heeft
SKV/Wageningen B4 zich teruggetrokken.

In de 4e klasse AX voor E-pupillen, waarin Redichem E3 speelt heeft
RKHVV E7 zich teruggetrokken. Sv DFS E3 is hier voor in de plaats
gekomen.
In de 4e klasse AS voor F-pupillen, waarin nu dus alleen Redichem F3
speelt, heeft Wodanseck F2G zich teruggetrokken. Hiervoor in de plaats
is WAVV F4 gekomen.
Nieuwe leiders F1 en F2
Redichem F1:
Alex van Zwam, Dankmeijerweg 3 Renkum. Tel. 312387.
Hennie Veenendaal, Kerkstraat 23 Renkum. Tel. 06-21510050.
Redichem F2:
Sjaak Vincent, Kastanjelaan 18 Heelsum. Tel. 460245.
Trainersoverzicht jeugd
A1-junioren:
Peter Swart, Verlengde Hoflaan 79 Arnhem. Tel. 026-3510290.
B1-junioren:
Jan Ploeg, Korenbloemstraat 18 Renkum. Tel. 317288.
C1-junioren:
Joost Riksen, Bergerhof 22 Renkum. Tel. 314399.
D1-pupillen (dinsdag):
Gert Brussen, Br. Streeflandweg 9 Renkum. Tel. 316997.
Wesley Valkhof, B. Arpsstraat 16 Heelsum. Tel. 312838.
D2-pupillen (dinsdag):
Casper Bosveld, Dorpsstraat 153-2 Renkum. Tel. 06-22931224.
Stijn Bakker, Thijsselaan 61 Wageningen. Tel. 319444.
D1-pupillen (donderdag):
Wesley en Mitchel Valkhof, B. Arpsstraat 16 Heelsum. Tel. 312838.

D2-pupillen (donderdag):
Arno Tijssen, Tamboer 161 Heelsum. Tel. 318205.
Ben Noppen, Tabakstiend 1 Renkum. Tel. 317432.
E-pupillen (maandag):
René Penninks, Hackettweg 45 Renkum. Tel. 310727.
Bart Jansen, Markweg 19, Renkum. Tel. 314968.
Joery Wildekamp, J. Beukerweg 7 Renkum. Tel. 06-38789980.
Fred Swart, Eekwal 11, Renkum. Tel. 315299.
E-pupillen (woensdag):
Henk van Almenkerk, Maatweg 18 Renkum. Tel. 318525.
Jan Willem Jansen, Pr. Bernhardlaan 10 Heelsum. Tel. 318834.
Bart Jansen, Markweg 19, Renkum. Tel. 314968.
Marcel Leertouwer, Keijenbergseweg 25 Renkum. Tel. 315825.
Joery Wildekamp, J. Beukerweg 7 Renkum. Tel. 06-38789980.
F-pupillen:
Willem Helmink, Dorpsstraat 155-1 Renkum. Tel. 318111.
Jan Roseboom, Berkendreef 17 Renkum. Tel. 316697.
Cor van Steenis, Sportlaan 10 Heelsum. Tel. 312201.
Mini-F (Kabouters):
Maarten Kerhof, Vendelier 73 Heelsum. Tel. 315229.
Michel Bosveld, Torenlaan 20 Heelsum. Tel. 317673.
Keeperstrainers junioren:
Alex van Zwam, Dankmeijerweg 3 Renkum. Tel. 312387.
Hans van Beek, Frans Campmanweg 22 Renkum. Tel. 313968.
Keeperstrainers pupillen:
Carlo Blom, Eekwal 29 Renkum. Tel. 0317-318287.
Marijn Gerrits, Berkendreef 68 Renkum. Tel. 06-15601970.
Lettertoevoeging aan jeugdteams
Bij de jeugdteams hebben we 6 leeftijdsklassen; deze worden van oud
naar jong aangeduid met A, B, C, D, E, F. Steeds met twee jaar verschil.
Heeft een club meerdere teams in een leeftijdsgroep, dan krijg je dus
A1, A2, A3, F1, F2, enz. Tot zover vrij duidelijk. In de
wedstrijdprogramma’s zie je echter ook teams als SC Valburg D1D of
RKSV Driel E3G

Een D achter het cijfer betekent dat er in het team één of meerdere
dispensatiespelers uitkomen. Dit zijn spelers die eigenlijk te oud zijn
voor de leeftijdsgroep waarin zij spelen. Een reden kan zijn dat de club
te weinig spelers voor een leeftijdsgroep heeft, of bij een speler om
medisch-lichamelijke of psychische redenen.
Een G achter het cijfer geeft aan dat het een gemengd team is, d.w.z.
dat er zowel jongens als meisjes in het team spelen. Clubs
kunnen/moeten hier rekening mee houden bij de kleedkamerindeling.
En dan over meisjes gesproken; er zijn uiteraard ook nog teams die
geheel uit meisjes bestaan. Achter het cijfer staat dan een M, zoals bijv.
bij O.V.C. ’85 E5M.
Tot slot nog voor diegenen die er echt meer van willen weten: deze
aanduiding betreffende meisjes geldt vanaf F t/m de D. In deze
leeftijdscategorieën spelen jongens en meisjes(teams) door elkaar. Bij
C, B en A zijn ook aparte competities voor meiden/vrouwenteams. De
letter “M” komt dan vóór de leeftijdscategorie zoals bijv. RKHVV MB1 of
RVW MA1.

BEKERVOETBAL JEUGD
Bij de pupillen zijn inmiddels bijna alle voorrondewedstrijden voor de
beker gespeeld. Redichem D2 en E1 zijn in hun poule op de eerste
plaats geëindigd en gaan dus naar de volgende ronde. Redichem F1
moet op moment van schrijven van dit stukje nog een wedstrijd spelen,
maar heeft een hele grote kans om eerste in de poule te worden.
Eervolle vermeldingen zijn er ook nog voor Redichem E3 en E4. Bij
beide teams was het doelsaldo bepalend voor de eerste plaats, waarbij
Redichem E3 slecht één doelpuntje tekort kwam.
De junioren spelen op zaterdag 24 oktober nog een bekerwedstrijd.

NIET ROKEN IN DE DUG-OUT
Vanzelfsprekend? Met ingang van dit seizoen is in de Ordemaatregelen
van de KNVB opgenomen dat het voor personen die zich in de dug-out
mogen begeven, of in de directe omgeving daarvan, niet meer is
toegestaan te roken. De gedachte hierachter is dat de KNVB van
mening is dat ook op het veld sport en roken niet samengaan.

F1 FLITSEND VAN START
Als je van plan bent eens een leuke wedstrijd op ons sportpark te willen
zien, dan nodigen wij je van harte uit naar de pupillen van Redichem F1
te komen kijken.
Nu, na amper drie weken, kunnen we zeggen dat we de trotse leiders
zijn van een prachtig stel jongens. Jongens die maar wat graag alles
doen om samen plezier te hebben en ervoor willen strijden het net iets
beter te doen dan hun tegenstanders.
Het feit dat we trots zijn heeft vooral te maken dat er al zo snel een team
staat dat strijd levert en met passie speelt. Daarnaast laten zij zien dat
zij voor hun leeftijd van 7 ‘a 8 jaar knap samen spelen en het veld goed
gebruiken.

Koen v Z. is de tegenstander de baas en snelt langs twee WAVV
verdedigers. Niels en Jeffrey lopen zich vrij.
Fred Swart, oud-trainer van het eerste elftal en trainersbegeleider
binnen onze vereniging, verwoordde het spel na de wedstrijd tegen
WAVV ongeveer als volgt : “alles wat voetbal leuk maakt is terug te zien
in het spel van het F1 : zij spelen vol verve en overgave. Swingende
aanvallen, uitbraken op snelheid, doeltreffend in de counter. Achterin
met rust en ook zonder twijfel op de bal, soms hard als het nodig is…..er
spelen leuke voetballers in, die goed samen kunnen spelen….als die
maar voor Redichem bewaard kunnen blijven.. ”

De verdediging staat als een huis: iedereen verdedigt mee: Ernst en
Sven staan bij de palen, Robin als keeper houdt het overzicht . Koen S.
Niels en Nik kijken naar de speler met de bal.
Kortom, kom snel eens kijken, geniet van de strijd en het plezier wat
deze jongens aan de dag leggen. De thuiswedstrijden worden om 10.00
gespeeld.
Henny Veenendaal & Alex van Zwam

F3 BESLIST KRAKER TEGEN F4 IN EERSTE HELFT
Zaterdag 21 september 2009 stond de kraker in de 4e klasse AS op het
programma: de onderlinge wedstrijd van de F3 tegen de F4. Het weer
was goed, supporters in overvloed en het CHRC-veld door
konijnenholen getekend. De F4 mocht in de, iets te ruime, witte
reserveshirts aantreden.
De F3 toonde al snel aan letterlijk en figuurlijk een maatje te groot te zijn
voor de F4, dat Dion (en daarmee ook fysieke kracht) miste. Wel was de
kleine terriër Deven weer van de partij. In de eerste helft was het vooral
de F3 die in de aanval was. Luuk Derwig en Robin de Woo zorgden
voor veel gevaar bij de doelmond van de dappere keeper Niels. Hij kon
echter niet verhinderen dat er bij rust een 5-0 stand op het scorebord
stond.
De tweede helft gooide de F4 het ontzag voor de tegenstander van zich
af en werd het een evenwichtige en leuke partij voetbal. Er werden

stevige duels uitgevochten en de verbetenheid was van de gezichten
van beide teams af te lezen. Keeper Justin van de F4 ranselde met een
miraculeuze redding een schot van Robin uit het doel. Edwin van der
Sar had hem niet gehad.
De F4 was duidelijk op zoek naar de eretreffer. Er kwamen ook kansen.
De gebroeders Lars en Thom, Daan, Niels en Maarten wisten het net
echter niet te vinden. Keeper Bauke en libero Hugo Beentjes waren het
slot op de deur. Hoewel een doelpuntje voor de F4 op basis van de
werklust verdiend zou zijn geweest, kwam het er dus uiteindelijk niet
van. In de tegenstoot bepaalde Robin de eindstand op 6-0 voor de F3.
Een week later is de F3 teruggetrokken, zie elders in dit clubblad. De F4
gaat verder als F3.

DERDE BEGINT MET ZWAARBEVOCHTEN REMISE
Van de eerste wedstrijd van het seizoen maakte Aad van Almenkerk het
volgende verslag.
Afgelopen zaterdag begon ook voor het “nieuwe” Redichem-3 de
competitie met een uitwedstrijd tegen AZ-2000 het vroegere Marhaba.
De “boys van Piet” zijn dit seizoen gestart met een vaste basis van
oudere jongeren die aangevuld worden met eventuele selectiespelers
indien er daar een overschot van is maar daar heeft ondergetekende
gezien de gang van zaken in het vorige seizoen nog wat twijfels over
aangezien het blessurespook onze selectie vaak weet te vinden. Maar
de start is goed want we hadden maar liefst dertien spelers in de
kleedkamer zodat er een prima opstelling gemaakt kon worden.
Zo’n eerste wedstrijd is altijd weer spannend, zeker als er nieuwe
spelers bijgekomen zijn en daardoor begon het 3e wat onwennig aan de
wedstrijd. Zelfs de ervaren Marcel Leertouwer was blijkbaar gespannen
want hij trachtte in korte tijd tweemaal een bal bij iemand door zijn rug te
schieten, daarna was Marcel overigens prima op dreef.
Piet zag met zijn zoon Jeroen en de zware wisselspelers langs de lijn
(Feyenoord is er niets bij) dat AZ uit het niets op voorsprong kwam.
Gastkeeper Henk was kansloos bij een bekeken schot dat in de kruising
viel maar keepte verder een prima wedstrijd waarvoor onze grote dank.

Jammer, maar het 3e was niet aangeslagen en zette meer druk wat
resulteerde in een corner waarin Herman van Deelen zijn reputatie eer
aan deed, namelijk scoren op een wat aparte manier. Ditmaal met een
vetrol ergens in de buurt van zijn heup of middel.
Nu telt ieder doelpunt mooi of lelijk toch maar voor één dus waren we er
uiteraard blij mee, en gingen we door met redelijk combinatiespel. Johan
werd mooi in stelling gebracht maar werd van achteren grof onderuit
geschopt, donkerrood natuurlijk maar niet in Arnhem Zuid. Dus gingen
we met een gelijke stand de rust in.
We begonnen sterk aan de 2e helft wat resulteerde in een aantal
behoorlijke kansen. Maar het was de nieuwe spits van AZ die heel kort
weg draaide van Arjen en ook Henk kansloos liet. Weer ging het 3e door
met aanvallen maar zoals zo vaak bij dit soort clubs lijkt de
scheidsrechter in de 2e helft totaal niet op die van de 1e helft ondanks
dat het dezelfde persoon is.
Het viel al snel op dat we niet veel vrije ballen meer kregen, zelfs niet
toen Johan voor de tweede keer in de wedstrijd grof onderuit werd
geschopt. De sfeer werd er niet beter op maar toen we toch een keer
een vrije bal kregen gaf Dick Verstegen de bal snel op spits Gerwin, de
uitkomende keeper verkeek zich hierop zodat we wat gelukkig maar wel
verdiend weer gelijk stonden. (Raakte je de bal eigenlijk wel, Gerwin?)
Toch dwongen we nog een corner af in de laatste minuut en wat we
eigenlijk niet meer verwachte lukte toch, het was wederom hun keeper
die ons de helpende hand reikte. Peter Tijssen profiteerde, met zijn
uitschuifbare been gleed hij de bal er in.
Een zwaar bevochten punt. Belangrijk is dat we conditioneel beter
worden en elkaar wat makkelijker gaan vinden maar daar heb ik alle
vertrouwen in.
Nagekomen bericht van de redactie: de zaterdag erop verloor het derde
met 0-1 thuis en in de derde wedstrijd werd een 0-2 voorsprong
weggegeven en met 3-2 verloren. Inmiddels speelt Aad zelf weer in het
vijfde. Maar dat heeft hier niets mee te maken, het is gewoon lastig een
goede teamindeling te maken aan het begin van een seizoen.We hopen
nu dat Aad regelmatig een verslag van het vijfde, oeps ik bedoel, de
Veteranen 1, maakt.

PROGRAMMA
REDICHEM 1 OOST 4e klasse B
3 okt 09
10 okt 09

Arnhemia 1
Redichem 1

Redichem 1
Harskamp 1

17 okt 09

Ostrabeke 1

Redichem 1

24 okt 09

beker (poule)

31 okt 09

Redichem 1

SDS '55 1

7 nov 09

Redichem 1

Elsw eide 1

REDICHEM 2 EN REDICHEM 3
3 okt 09
10 okt 09

Dodew aard 2
Redichem 2

Redichem 2
Excelsior Z. 2

Redichem 3
De Paasberg 6

DVOV 3
Redichem 3

17 okt 09

AVW '66 4

Redichem 2

Bemmel SC 8

Redichem 3

24 okt 09

beker (poule)

31 okt 09

Redichem 2

SKV 2

Redichem 3

SC Bemmel 7

7 nov 09

Redichem 2

DZC '68 4

AVW '66 5

Redichem 3

beker (poule)

REDICHEM 4 EN REDICHEM VE1
3 okt 09
10 okt 09

Wageningen 4
Redichem 4

Redichem 4
Advendo '57 4

Redichem VE1
Redichem VE1

Oranje Blauw VE1
VRIJ

17 okt 09

Redichem 4

VVOP 7

Redichem VE1

Groen Wit'62 VE1

24 okt 09

beker/inhaal

31 okt 09

ONA '53 4

Redichem 4

Otterlo VE1

Redichem VE1

7 nov 09

Redichem 4

Kieviten De 2

Redichem VE1

VIOS V. VE1

beker/inhaal
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NU OP VOORRAAD, VOETBALKLEDING
Heb je voetbalkleding of -schoenen die te klein zijn geworden, lever het
in bij Peter Schouten, Swaenepol 20, Renkum, 0317-316367. Peter is
weer terug uit het buitenland (en helemaal gezond, gelukkig) en geeft
de volgende lijst door:

Voetbalschoenen
Merk
Adidas
Adidas
Nike
Nike
Adidas
Nike
Nike
Nike
Adidas
Kappa
Nike
Hummel
Nike
Nike
Umbro

Type

Total 90, korte rubber noppen
Air zoom 90
Totallisimo
Rio Super, Nieuw in doos met
losse noppen
Tiempo premier

Maat

Prijs

30
31
31
33 ½
36 2/3
36,5
38 ½
40
39 1/3
40 2/3
41
41 ( 7½ )

€4
€4
€4
€4
€4
€4
€4
€5
€5
€5
€5
€ 15

41
43
45

€4
€3
€4

32
41
40

€4
€4
€4

Zaalschoenen
Adidas
Nike
Celtic

Total 90

VOETBALSHIRTS
Merk

Model

Maat

Prijs

Masita
Masita

Redichem vorig model
Redichem vorig model

XXXS
XL

€3
€3

Artikel

Merk

Maat

Prijs

Broekjes
Broekjes
Kousen
Kousen
Kousen

Umbro blauw
Umbro zwart
Zwart
Groen
Wit

M
176
31-34 en 35-38
31-34
31-34

€2
€2
€1
€1
€1

OVERIG

Trainingsjas
Trainingsjas
Trainingsjas
Traingsbroek
Traingsbroek
Scheenbeschermers 2x
Redichem
embleem

Holland oranje/wit
Pro Touch zwart/wit
Pro Touch grijs/rood
Dutchy zwart
Dutchy zwart

152
128
140
140
164
Junior en large

Stof, om op shirt of tas te naaien

€3
€3
€3
€2
€2
€1
€ 0.50

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
03-okt
10-okt
17-okt
24-okt
31-okt
07-nov

speler
Max Ferrando
Martijn Jagers
Sven Veenendaal
Danny de Woo
Tim Willemsen
Dima van Benten

telefoonnummer
0317-310341
0317-318942
06-38556444
0317-319470
0317-317301
0317-312168

BARROOSTER RECREANTEN ZATERDAGMIDDAG
Het rooster voor de zaterdagddag, in te vullen door de spelers van het
derde, vierde en vijfde. De volgende spelers hebben de komende
maand een bardienst op de zaterdagmiddag (15:30 – 19:00 uur):
3 okt 09
10 okt 09
17 okt 09
24 okt 09
31 okt 09
7 nov 09

4e
5e
4e
4e
3e
4e

Frank Bosscha
Rene
Felix Bouwman
Arnold Brehler
Aad van Almenkerk
Maarten Esselink

KOPIJ CLUBBLAD #3 VOOR 25 OKTOBER 2009
hoe eerder hoe liever, redactie@redichem.nl

UIT VERVLOGEN TIJDEN
In het laatste clubblad van het vorige seizoen werd het einde van de
rubriek ‘De Ouwe Doos’ aangekondigd. Wat valt er namelijk nog voor
origineels te publiceren na het verschijnen van het jubileumboek ? Op
de jubileumdag bleek echter al dat er nog meer interessante historische
foto’s bestaan waarvan de werkgroep het bestaan niet wist. Henk
Valkhof kwam met een tweetal prachtige foto’s op de proppen, waarvan
er één hieronder is weergegeven. Toevalligerwijs werd dezelfde foto
enkele dagen later aangeboden door Hennie de Leeuw.
En aangezien er nog een aantal foto’s het jubileumboek niet gehaald
hebben omdat er simpelweg niet meer ruimte voor was, heeft de
redactie van het clubblad besloten nog een jaartje door te gaan met een
rubriek met mooie oude foto’s. De nieuwe rubriek is gedoopt ‘Uit
Vervlogen Tijden’.

De eerste foto is, ondanks deze uit 1962 stamt, toch actueel. Veel van
onze, met name jonge, leden zullen op 5 september jl. de Airbornetocht
gelopen hebben. In vervlogen tijden liepen ook veel van onze leden
mee, maar dan namens onze vereniging en wel compleet in clubtenue.

Op de foto het junioren B-elftal met in het midden trainer Cees Bosveld.
Rechts vooraan is volgens mij Gert Beekhuizen te herkennen en in het
midden links, Jeb Teunissen van Manen.
Als iemand nog meer gezichten herkent, graag even een mailtje naar
michelbosveld@boag.com. Of ben je gaan naar aanleiding van het
jubileumboek nog gaan spitten in je eigen plakboeken, dan zijn foto’s
van harte welkom. Misschien komen ze wel in het jubileumboek bij het
100-jarig bestaan!

EEN MOOI VERHAAL
Net als foto's zijn er ook verhalen die het jubileumboek niet gehaald
hebben. Soms omdat er simpelweg geen ruimte was, soms omdat ze
toch net even minder geschikt zijn voor een jubileumboek. Nog een
nieuwe rubriek in het clubblad dus. Kent u een mooi verhaal, deel het
met ons via redactie@redichem.nl, of spreek Wim van Bruxvoort aan op
het sportpark, of bel het aan hem door (0317 313283).
Ook bij het jubileum zelf ontstaan mooie verhalen. Zo hebben voorzitter
Jan Stoel en jubileumcommissie-voorzitter Gijs Beekhuizen op de
woensdag voor het jubileum het lumineuze idee gekregen om de
vlaggenmast te schilderen. Maar, hoe kom je zo hoog? Natuurlijk
dachten de heren aan de sponsor “u kunt mij huren”, en met een
hoogwerker gingen ze aan de slag. Gijs vond het in het begin maar eng,
maar aan het einde van de dag hanteerde hij de hoogwerker alsof het
zijn dagelijks werk. Terwijl dat er toch echt anders uit ziet.
Op vrijdag bedachten ze dat de doppen bovenop nog oranje moesten.
Wat nu? De Gemeente ingeschakeld, maar die lukte het ook niet. Wat
nu? Nog een keer een hoogwerker huren? Dat is wel erg kostbaar voor
alleen de oranje doppen.
Gelukkig liepen er meer vrijwilligers rond. Zo ook Jan Willem Jansen,
niet toevallig ook sponsor van het jubileum. Toen hij het probleem
hoorde zag hij er geen probleem in. “Nico, help even...” En samen met
Nico Heijkamp tilde hij de hele mast uit de grond en legde deze plat op
de grond. Wel zo makkelijk schilderen.
Ach, ieder zijn vak zullen we maar zeggen.

