Jaargang 35

nummer 3

Postadres:
Mailadres:
Redactie:
Distributie:
Internet:

postbus 32, 6870 AA Renkum
redactie@redichem.nl
Wim van Bruxvoort
Jacqueline Middelbos
http://www.redichem.nl

Wasserij:

NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

NOVEMBER 2009
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Hoofdbestuur:
Voorzitter:

Jan Stoel, Haselweg 9, Bennekom
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Secretaris:

Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum
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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:

Ton van de Kraats, Houtsniplaan 70, 6875 XZ Doorwerth

Tel 06 52 090 599

Commissaris Jeugd: Harrald Schneithorst, Berkendreef 1, Renkum

Tel 0317 313 502

Commissaris:

Lex Maas, Bram Streeflandweg 131 Renkum

Tel 0317 312 565

Commissaris:

Erwin Vreman, Beukenlaan 29, Renkum
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Commissaris:

Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren
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Hoofdtrainer:

John van Dijk

Trainers 2e elftal:

Dick ValkhofBernardus Arpsstraat 16, Heelsum
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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:

Nico Heijkamp, Vendelier 1, Heelsum

Tel 0317 313 566

Wedstr.secr. pup.:

Marcel van Weelden, Willem Marisstraat 18, Heelsum

Tel 0317 312 057

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
De bladeren vallen, de herfst komt eraan. Met soms winderige dagen
vol regen, dan weer prachtig weer. Maar eigenlijk altijd heerlijk om te
voetballen. Misschien is oktober wel de mooiste voetbalmaand. We
staan nog aan het begin van de competities, er kan nog van alles
gebeuren. Geniet ervan.
In deze editie weer een “Langs de velden” van onze respondent Van
Heijst wiens vakantie er - voor ons gelukkig - weer op zit. Hij is
gesignaleerd langs de velden, en zijn verslag bevat weer meer dan
alleen de wedstrijden. Had u wel eens van engerlingen gehoord?
Het programma is niet opgenomen. Iedereen gebruikt eigenlijk de
website hiervoor en met het uitkomen van het clubblad zijn er meteen al
weer de nodige wedstrijdwijzigingen.
Noteert u vast 12 december in uw agenda? Voor de senioren is er dan
het Kerstklaasfeest! Hebben we net mooie zwarte shirts is het thema dit
jaar “White Sensation”. Ik neem aan dat de organisatie op sneeuw hoopt
en dit verder niet op de te verstrekken versnaperingen slaat. Sporters
kunnen een voorbeeldfunctie hebben, maar bepaalde topturners hoeven
we niet in alles te volgen.
Dank voor alle bijdragen en veel leesplezier!
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
Voetbalvrienden,
Het is dinsdag 27 oktober en hik tegen deadline van redactie aan. Ik
neem mij voor om dit keer beknopt te blijven.
Hoe staat de vlag erbij? Wel het 5e en het 4e en het 2e staan (gedeeld)
bovenaan in hun competities; het 3e, o.l.v. van niemand minder dan Piet
van Willigen, heeft na vijf nederlagen, de eerste overwinning geboekt!
De onregelmatigheid van de samenstelling van dit elftal heeft daar
volgens mij alles mee te maken. Kwaliteit is er echter genoeg, en als de
voortekenen niet bedriegen, is het een kwestie van wachten op meer
punten.
Het 1e heeft na een wat wisselvallige start, nu toch de smaak te pakken.
De komende zaterdag tegen SDS'55 en de week daarop tegen
Elsweide. Dat zijn beide toppers. Om de opgelopen achterstand goed te
maken, moeten deze beide thuiswedstrijden eigenlijk worden
gewonnen. Dat kun je als druk kwalificeren, maar wil je terug naar de 3e
klasse, dan kan dat niet anders. Mannen, en vooral veel jonge mannen,
verdienen daarbij de steun van het publiek.
Supporters, leden kom naar het Wilhelminasportpark. Laten we zeggen
vanaf 12.00 uur, want dan begint het 2e. Onder leiding van Dick valkhof
en Ton Wareman zijn deze spelers bezig met een ijzersterk seizoen in
de 3e reserveklasse. Daar staat een hecht collectief.
De zaterdagen – 1 en 2 beiden thuis - vermaak vanaf 12.00 tot 16.15 u.
en daarna de oergezellige kantine met Gert Beekhuizen als gastheer..
Als dat geen mooi affiche is...
Dan de ledenvergadering van dinsdag 21 oktober jl. Er waren tien leden,
waarvan twee aspirant bestuursleden, en acht bestuursleden. Ik vraag
me in alle eerlijkheid af, of we deze jaarlijks terugkerende
verantwoording nog wel verder moeten voortzetten. Statutair is het
verplicht, maar de inspiratie ontviel me ter plekke, toen ik de
aanwezigen (hulde heren!) allemaal persoonlijk een hand had gegeven
bij de ingang... Volgens mij kunnen we het in het vervolg wel via de mail
afwikkelen, en dat meen ik serieus. Vooral de beide secretarissen en
penningmeester hebben er best wel wat uren werk in zitten; dan is zo'n
belangstelling toch een aanfluiting.

Zo, dat moest ik even kwijt. Overigens, duurde de vergadering een uur
en tien minuten (aanvang 20:10 uur) en konden we om 21.20 uur
overschakelen naar AZ-Arsenal, en dat was dan weer een voordeel.
Tenslotte; ik heb in de wandelgangen vernomen, dat een oude coryfee,
na 22 jaar, de voetbalschoenen weer heeft teruggevonden. René den
Ouden, oud-speler van 1 en 2, pakt op 45 jarige leeftijd weer de draad
op. Ik herinner me René als een snelle rechtsbuiten, maar hij schijnt op
veel meer plaatsen te hebben gespeeld. Van dat soort multi-functionele
spelers kun je er niet genoeg hebben bij Redichem. René is sinds
geruime tijd een fervente hardloper, dus met de conditie moet het wel
goed zitten. René, welkom thuis!
Jan Stoel

LEDENVERGADERING
Op dinsdag 20 oktober vond weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats, het moment en de plek waar bestuur en leden
elkaar informeren, het bestuur verantwoording aflegt en de nieuwe
plannen voorlegt. Hieronder een korte impressie.
Zo'n twintig leden (inclusief bestuur) hadden de moeite genomen naar
onze kantine te komen. Je ziet daar de laatste jaren steeds dezelfde
gezichten en we vragen ons telkens af of dat een goed teken is.
Sommigen menen te kunnen concluderen dat de leden tevreden zijn
over de gang van zaken, maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet.
De aanwezigen maakten er een goede vergadering van, met levendige
discussies in prima sfeer. De secretarissen van hoofd- en jeugdbestuur
droegen hun jaarverslag voor. De secretaris heeft weer de ledenlijst
nagevlooid op zoek naar jubilarissen: hij vond er dit jaar 15. Twee
ereleden die speciale vermelding verdienen. Allereerst oud-voorzitter
Joop van Almenkerk, die dit jaar dertig jaar lid is. Voorzitter Jan Stoel
heeft in zijn openingswoord al gemeld dat Joop in het ziekenhuis ligt; hij
roept de aanwezigen op Joop een hart onder de riem te steken met een
kaartje. De andere speciale vermelding geldt erelid Ton van de
Bovenkamp. Ton is inmiddels 45 jaar lid van Redichem. Deze jubilaris
heeft slechts de eerste vijf jaar van het bestaan van onze vereniging
gemist. Volgens goed gebruik krijgen de jubilarissen die bij de ALV
aanwezig zijn een fles wijn. Dit keer valt deze eer te beurt aan

eerdergenoemde Ton, aan Wim Meischke en Jan Stoel (beiden 25 jaar
lid).
Gijs presenteerde met verve het financieel jaarverslag over het
afgelopen seizoen en de begroting voor 2009-2010. De vereniging staat
er gezond voor. De kascontrolecommissie, bestaande uit Chris van
Heijst en Titus Bosscha, had bij Gijs inzage gehad in de boeken en
bracht bij monde van Chris verslag uit van de bevindingen. Het ziet er
allemaal zeer goed uit, en Chris stelt dan ook voor om de
penningmeester décharge te verlenen "met lof".
Om tijd te winnen (AZ voetbalt vanavond) slaan we, net als vorig jaar de
pauze over, waarna wordt overgegaan tot agendapunt 7, de verkiezing
van de nieuwe bestuursleden. De drie leden van het dagelijks bestuur
(voorzitter, secretaris en penningmeester) moeten conform de staturen
"in functie" worden gekozen. De zittingstermijn van Jan Stoel loopt af.
Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en over zijn herbenoeming als
voorzitter moet dus worden gestemd. Jan draagt de voorzittershamer
voor eventjes over aan Lex, en verlaat de kantine. Bij handopsteking
wordt vervolgens vastgesteld dat Jan mag aanblijven. Lex treedt af als
secretaris en het bestuur draagt Rinus Tijssen voor als zijn opvolger.
Ook Rinus wordt onder applaus in zijn nieuwe functie gekozen. Lex zal
als "commissaris algemene zaken" net als Erwin Vreman het bestuur
(ietwat achter de schermen) blijven ondersteunen. Wedstrijdsecretaris
Michel Bosveld, Jaap Bakker (ledenadministratie) en Gert Beekhuizen
(kantinebeheer) blijven nog een ronde. Voor de vacante PR-functie
draagt het bestuur Ton van de Kraats voor. Als commissaris Jeugd heeft
het bestuur jeugdvoorzitter Harrald bereid gevonden. Hij volgt in deze
functie Rini van Ernst op. De contributieadministratie wordt door Rik van
Maanen gevoerd. De nieuwe bestuurders Rinus, Ton en Harrald nemen
onder applaus zitting achter de steeds langere bestuurstafel. Wim van
Bruxvoort had eerder te kennen gegeven zijn deelname aan de
bestuursvergaderingen te willen beëindigen. Hij blijft wel actief als
redacteur van de website en het clubblad. Wim verlaat daarop zijn
plaats achter de bestuurstafel en neemt, tussen de leden plaats.
Voorzitter Jan bedankt Wim voor zijn bijdrage in het bestuur en voor zijn
inzet voor het clubblad en de website. Hij overhandigt Wim als dank een
fles wijn. De functie van vice-voorzitter blijft vacant: als u belangstelling
heeft...
Nadat is vastgesteld dat de contributie dit jaar ongewijzigd blijft volgt de
rondvraag waarin Chris nog een kritische noot plaatst bij de manier

waarop de ALV vorig jaar door het bestuur is geïnformeerd over
onderhoud aan de verwarming.
Om 21:30 uur dankt voorzitter Jan alle aanwezigen voor hun bijdrage en
sluit de vergadering.
Lex Maas

LANGS DE VELDEN
Laat ik beginnen met te zeggen dat we een fantastisch mooi 50-jarig
jubileum hebben gevierd, waarbij misschien het wel het leukste was om
een aantal mensen weer eens te zien die in de loop van de tijd naar
andere oorden waren getrokken maar voor deze dag terug kwamen
naar Heelsum om dit feest mee te maken.
Nu maar over tot de orde van de dag, het voetbal. Na het zien van een
aantal oefenwedstrijden vond ik dat er erg aardig gevoetbald werd en
had er dan ook alle vertrouwen in dat Redichem een hoofdrol zou gaan
spelen in 4B. Mijn vrouw wilde nog een aantal weken met vakantie en
dus miste ik jammer genoeg de eerste vier wedstrijden. Aangezien de
uitslagen van 4B niet in De Telegraaf worden vermeld en ik nergens een
internet verbinding had, werd ik bij thuiskomst onaangenaam verrast
door de stand. Twee gewonnen en twee verloren. Dat lag duidelijk
onder mijn verwachting.
Het is blijkbaar nog even zoeken naar een effectief elftal. Redichem
gaat dan op bezoek bij Arnhemia. Nu hebben die nog geen punt
gescoord en de 4-1 overwinning is dan geen maatstaf, maar de punten
tellen natuurlijk wel!
Daarna komt Harskamp naar Heelsum en moet blijken waar Redichem
staat. Beide ploegen hebben een gelijk aantal punten en verliezen
betekent afhaken bij de bovenste teams.
Redichem gaat goed van start en speelt het grootste deel van de eerste
helft op de helft van de tegenstander met goed voetbal en krijgt kansen
maar weet die nog niet te verzilveren. Harskamp komt gaandeweg de
wedstrijd er beter in door wat feller te spelen en er bij balverlies van
Redichem heel snel uit te komen. Maar ook zij weten de kansen niet te
benutten. In de veertigste minuut weet Wouter zich langs zijn verdediger

te wringen en met een strak schot in de hoek te scoren, een nuttig
doelpunt vlak voor rust.
Na de thee een fel spelend Harskamp, maar Redichem weet ze goed
van het doel weg te houden en krijgt zelf ook kansen. De supporters
wachten vol vertrouwen op de tweede goal. In de 25-ste minuut valt een
beetje uit het niets ineens de gelijkmaker door een afstandschot buiten
het bereik van onze keeper. Harskamp gaat dan fel voor de winst en er
ontstaat ook meer ruimte voor Redichem. De onzen weten in vaak
hachelijke situaties het doel schoon te houden. Redichem weet haar
kansen te benutten, Wouter scoort op een mooie voorzet van Joran in
minuut 34 en Wesley gooit de wedstrijd op slot in de laatste minuten met
een mooie actie en een schot in de linker hoek, 3-1 en verdiend drie
punten. Redichem telt nog mee.
Dan de uitwedstrijd tegen Ostrabeke. Daar mogen we gezien de
resultaten van Ostrabeke niet verliezen, en dus is de 2-1 overwinning
weer geen echte afspiegeling van onze ambities. Er komen nu twee
thuiswedstrijden tegen SDS'55 en Elsweide. Het moment om te laten
zien waar we nu echt staan. Zoals altijd heb ik er vertrouwen in.
Voor de KNVB controleer ik in de accommodatie commissie
kleedkamers en velden. Zo waren we een aantal weken geleden bij
CHRC en Wodanseck. Het hoofdveld van CHRC zit vol met gaten
gegraven door konijnen en dan moet een veld afgekeurd worden omdat
er niet veilig op gespeeld kan worden. Er heerst op dat veld een echte
konijnenplaag en de gemeente lost dat als volgt op. Er wordt bij de
provincie vergunning gevraagd om de konijnen te mogen bejagen en
hangende deze actie wordt het veld zo goed mogelijk hersteld door er
dikke graszoden in te spitten en gaten met zand te vullen. Men heeft
CHRC een berg zand, kruiwagen en schep verstrekt om op zaterdag en
zondag voor de wedstrijden de schade van de nacht er voor zelf te
herstellen.
Bij Wodanseck zitten engerlingen in het tweede veld en niet zo’n klein
beetje ook. Er zaten gaten in het veld van wel een vierkante meter.
Engerlingen zijn de larven van een kever. Bij koud weer gaan zij in een
soort winterslaap dieper in de grond. Bij een hogere temperatuur komen
zij naar boven en vreten de wortels van het gras op waardoor het los
komt te liggen. De vogels, op zoek naar die larven, trekken dan die
losse zoden eruit zodat zo’n veld niet meer veilig bespeelbaar is.
Afhankelijk van de zomerse temperatuur wordt de larf na twee of drie

jaar een kever die uitvliegt, paart en weer eieren legt en de cyclus begint
opnieuw. Je bent er maar mooi klaar mee!
Bestrijden kan op twee manieren. De effectiefste is spuiten met gif,
maar dat mag niet meer. De andere methode is met aaltjes. Dat zijn
beestjes die de larven opvreten. Die methode is duur en moeilijk. Je
moet dan eerst bepalen welke keversoort het is en dan moet er het
juiste aaltje bij gezocht worden. De gemeente lost het op door de
plekken uit te graven en er dikke graszoden in te leggen. Nu de
temperatuur is gezakt stoppen de larven met eten en hebben we er
winters geen last van. Van de zomer zien ze dan wel weer. De goede
wil is er bij de gemeente wel, maar geld en de wetgeving werkt hier
tegen.
Dat was het voor deze keer. We spreken elkaar weer langs de lijn.
Laten wij onze mannen steunen, we moeten uit de 4-de klasse!
Chris van Heijst

VIER TEGEN VIER
Op zaterdag 24 oktober j.l. werd het competitie-vrije weekend voor de
pupillen opgevuld met een onderling 4-tegen-4 toernooi. Hieronder zie je
de eindstanden in de verschillende leeftijdsgroepen.
Prijzen waren er niet te winnen; aan het eind kregen alle deelnemers
een broodje knakworst.
D-pupillen
1
2
3
4
5

Arsenal
Barcelona
Liverpool
Manchester United
AC Milan

10 punten
7 punten
4 punten
4 punten
3 punten

E-pupillen, poule A
1
2
3
4

Nederland
Duitsland
Engeland
Italië

E-pupillen, poule B

14 punten
13 punten
6 punten
1 punten

1
2
3
4

Frankrijk
Portugal
Griekenland
Spanje

18 punten
9 punten
6 punten
3 punten

F-pupillen
1
2
3
4
5
6

PSV
FC Twente
Ajax
Vitesse
Feyenoord
FC Utrecht

15 punten
10 punten
9 punten
5 punten
3 punten
3 punten

KABOUTER TRAINEN ZICH IN HET ZWEET
Vanaf de maand november trainen de jongste pupillen in de zaak. Eind
oktober werd nog lekker op het veld getraind, soms heerlijk in de
najaarszon. Een verslag van een van de laatste trainingen.
De opkomst bij onze kabouters was weer als van ouds: twaalf fanatieke
voetballertjes met dubbel zoveel aanhang.

Na de warming-up, een kleine estafette, het overpassen, slalommen en
afwerken op het doel, werd er een scherp partijspel gespeeld. Het was
een vermakelijk schouwspel waarbij de neutrale toeschouwer zich
afvroeg wie er nu precies tegen wie speelde en vooral in welk doel er
gescoord zou moeten worden!
Thom Streefkerk wist na een scrimmage voor het doel de bal als eerste
over de lijn te drukken. Het doelpunt werd gevierd alsof Feyenoord op
de Coolsingel het landskampioenschap vierde !. In blessuretijd wist de
tegenpartij door Rik Koen echter de eindstand op 1-1 te bepalen. Wat is
er mooier dan dat iedereen het gevoel heeft gewonnen te hebben.
Er was ook een fotograaf aanwezig die een uitgebreid fotoverslag heeft
gemaakt, speciaal voor diegenen die er vandaag niet bij konden zijn.
Deze verzameling foto's is op de website te bekijken.
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hoe eerder hoe liever, redactie@redichem.nl

VERDIENSTE
Allereerst wil ik iedereen, maar dan ook iedereen, die maar iets heeft
bijgedragen aan het 50-jarig jubileum hartelijk danken voor hun inzet.
Het was een fantastisch weekend, zowel de feestavond als de “day
before and after”. Voor diegene die hier nog aan twijfelen, raad ik aan
om de foto’s nog maar eens goed te bekijken. Verder wil ik langs deze
weg het bestuur en de leden die het behaagd hebben om mij de titel “lid
van verdienste” te verlenen hartelijk danken voor dit gebaar.
Zoals al vermeld op de feestavond was dit een goed bewaard geheim
waarvan maar weinige op de hoogte waren. Er zullen ongetwijfeld nog
meer leden van verdienste volgen. Echter, die hebben dan niet het
voorrecht dat dit gebeurt op een heuse (jubileum-) feestavond en dat
maakt deze benoeming heel bijzonder. Het is dan ook niet zo maar een
oorkonde, maar eentje die ook verplichtingen schept.
Vanaf nu worden er dan ook geen gewone maar verdienstelijke
kroketten geserveerd.
“Lid van verdienste”, Peter Herben

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
Scheenbe
schermers 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.

KANTINEROOSTER SELECTIE
02 november
09 november
16 november
23 november
30 november
07 december

05 november
12 november
19 november
26 november
03 december
10 december

Wesley Valkhof
Jasper Tijssen
Ronald Wilk
Paul Dorland
Rens Vogel
Arno Tijssen

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
07-nov
14-nov
21-nov
28-nov
05-dec

speler
Dima van Benten
Jan v/d Molen
Pascal Duits
Thom Vonk
Marc van Miert

telefoonnummer
0317-312168
0317-312282
026-3335265
0317-311090
0317-310855

BARROOSTER RECREANTEN ZATERDAGMIDDAG
Het rooster voor de zaterdagmiddag, 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):
7 nov 09
14 nov 09
21 nov 09
28 nov 09
5 dec 09

4
4
4
3
3

Esselink
Bohmer ten
Kerkhof
Krijnen
Verstegen

Maarten
David
Rik
Johan
Dick

UIT VERVLOGEN TIJDEN
In deze editie van ‘uit vervolgen tijden’ een foto die het jubileumboek
niet heeft gehaald. De reden is eenvoudig: over het hoofd gezien door
de redactie. En dat terwijl Ton van de Bovenkamp er al druk mee was
geweest om de namen boven water te krijgen…
De foto verdient een plekje in deze rubriek, omdat het een mooie foto is
maar ook omdat het één van de weinige kleurenfoto’s is waarop het
originele shirt te zien is. Het betreft waarschijnlijk het C1 uit het seizoen
1977-1978.

Staand v.l.n.r.: Jan-Willem Jansen, Bert van de Wollenberg(?), Theunie
Gerritsen, Jan Paul Griede, onbekend, René den Ouden, Hans
Kolenbrander en Aad van Almenkerk.
Geknield v.l.n.r.: Marco Janssen(?), onbekend, Woudy van den Born
(?), Edward Fiechter, Evert Capel en Johan Selier.

Leider op de achtergrond: Ton van de Bovenkamp
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.
Joop van Ernst, de gewaardeerde eindredacteur van het jubileumboek,
vertelde het ene na het andere mooie verhaal na afloop van de
jubileumboekvergaderingen. Joop is ook jarenlang jeugdleider geweest
omdat zijn zoons Erik en Rini bij Redichem voetbalden. Erik en Rini zijn
een tweeling. Iedereen die ze kent heeft zich wel eens vergist en de
verkeerde naam genoemd. Maar in eenzelfde shirt op een voetbalveld,
dat is nog een stuk lastiger.
Zo speelden de beide broers als jonge junioren een wedstrijd in en
tegen Bennekom. Rini als altijd stabiele verdediger en Erik de snelle
aanvaller. Maar allebei fanatiek en niet schuw van een stevig duel om
de bal.
Bij Bennekom was een hele snelle speler die over het hele veld ging en
bijna niet te stoppen was. Hij kwam de bal achterin halen, en kwam
daarbij Erik tegen die zijn mee-verdedigende taak serieus oppakte en de
jongen stevig aanpakte. Maar de Bennekommer won het duel en
ontsnapte toch. Hij stak in volle vaart het hele veld over en kwam in de
verdediging van Redichem Rini tegen die ook het duel aanging onder
het motti: als het niet de bal is, dan maar de man. En met een
overtreding de speler afstopte.
Van de grond opstaand keek de speler verbaasd Rini aan en zei:
“Scheids, dat is pas een snelle jongen!”

