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VAN DE REDACTIE
Het tweede nummer van de 36e jaargang van ons clubblad heeft langer
op zich laten wachten dan u gewoon bent. Voor actuele informatie
neemt het overgrote deel van de leden kennis via de website. In het
clubblad nemen ietsje afstand van de dagelijkse gang van zaken, en
hebben we iets meer overzicht.
We proberen dit seizoen eens uit hoe het bevalt om met zes edities in
een seizoen te werken. Het scheelt natuurlijk tijd van redactie, bezorgers
en diegene die hun vaste bijdragen leveren. Hopelijk vertaalt meer tijd
zich ook in een hogere kwaliteit. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en
mening, laat u van zich horen. Rond het veld, in de kleedkamer, via de
email of de telefoon, waar u de redactie of een bestuurslid maar mag
tegenkomen.
In deze edities treft u de beschouwingen van onze gewaardeerde
voorzitter Jan Stoel, die, zonder enige druk van de redactie, ditmaal in
twee delen uitpakt. De broers Van Almenkerk zijn in de pen geklommen,
net als de activiteitencommissie, en ook Chris van Heijst heeft op geheel
eigen wijze zijn bevindingen weergegeven. En omdat de redactie dat
zelf zo leuk vind is er ook de rubriek Voetbal & Poëzie weer even nieuw
leven ingeblazen, een nieuwe cryptogram was – ondanks het enorme
aantal ingezonden oplossingen – even te hoog gegrepen.
Wim van Bruxvoort

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.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen. Opzeggingen schriftelijk voor
1 juni van een kalenderjaar: CVV Redichem, Postbus 32, 6870 AA Renkum.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Geachte leden,
Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op DINSDAG 16
NOVEMBER 2010 in de kantine van ons clubhuis. Aanvang: 20.00 uur.
Het conceptverslag van de vorige ALV ligt – samen met de definitieve
agenda – in het clubhuis ter inzage.
De agenda is als volgt samengesteld:
1. Opening.
2. Notulen algemene ledenvergadering 20 oktober 2009
a) Mededelingen n.a.v. de notulen.
b) Vaststellen van de notulen.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag jeugdsecretaris.
5. Financiën
a) Financieel jaarverslag seizoen 2009-2010.
b) Presentatie en vaststellen begroting seizoen 2010-2011.
c) Verslag van de kascommissie.
d) Verkiezing van de nieuwe kascommissie.
PAUZE
6. Bestuursmededelingen.
7. Samenstelling bestuur (zie schema).
8. Vaststellen contributie.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.
Schema aftreden bestuursleden Redichem
Functie

Naam

Datum start Datum einde Opm

Voorzitter

Jan Stoel

01-10-2006

01-10-2012

In B(estuur)

Secretaris

Rinus Tijssen

01-10-2009

01-10-2012

B

Penningmeester

Gijs Beekhuizen

01-10-2005

01-10-2011

B

Vice-voorzitter

Vacature

Commiss Alg. Zaken

Erwin Vreman

B
01-10-2001

01-10-2013

B

Website + clubblad

Wim v Bruxvoort

Commissaris PR

Vacature

Comm. Wedstr. secr

Michel Bosveld

01-10-2006

01-10-2012

Ledenadministratie

Jaap Bakker

01-10-2006

01-10-2012

Kantinebeheer

Gert Beekhuizen 01-10-2006

01-10-2012

Commissaris Jeugd

Vacature

Contributie

Rik v Maanen

Commiss. Alg. Zaken Lex Maas

01-10-2001

01-10-2013
B
B

B
B

01-10-2009

01-10-2012

01-10-2009

01-10-2012

B

Namens het bestuur van de C.V.V. Redichem,
Rinus Tijssen,
secretaris

VAN DE VOORZITTER: HERFST (1)
Bladeren kleuren en vallen. Je gaat donderdagavond weer in donker
naar de training. Het regent veelvuldig. Het is kouder en je hebt meer
lagen kleding nodig om warm te blijven. Afgelopen zaterdag speelden de
veteranen thuis tegen DVOV. Mannen tegen wie ik al heel vaak heb
gevoetbald.
Ik vertrok tegen 13.30 u. in de stromende regen fietsend van huis, met
winterjas en bergschoenen aan. Het was bar en boos en een voor een
druppelden de “selectieleden” binnen in ons clubhuis. Eenmaal in de
kleedkamer ging de deur stijf dicht, werd er traag omgekleed, en ging
een ieder aarzelend naar buiten voor de warming-up.
Storm, regen en kou. Herfst dus.
Cor Dekker, onze trouwe en zeer kwieke, opgewekte scheidsrechter
(Cor is 77!), was wederom vanuit Ede afgereisd, om vervolgens een
legendarische wedstrijd te fluiten. Het spel golfde op en neer en bij rust
was het 5-4 voor Redichem. De thuisblijvers hadden ongelijk. Wim van
Bruxvoort speelde, na zijn rugoperatie vorig jaar, voor het eerst weer

een volledige wedstrijd en nog wel als voorstopper. Met zijn kwaliteiten
maakt het eigenlijk niet uit waar Wim speelt. Hij sleurt, gaat diep en
scoort. Zijn drive is inspirerend voor zijn teamgenoten. Goed dat je er
weer bij bent Willem!
Het ergste is dat je na de thee, een kwartier hebt stilgezeten, en dan
weer vanuit die heerlijk warme kleedkamer het veld op moet. Dat is geen
kwestie van leeftijd. Dat had ik dertig jaar geleden ook.
Na rust werd het op een gegeven moment 5-5 en leek het lange tijd alle
kanten op te kunnen gaan. De uiteindelijke late, maar niet minder fraaie
6-5 van Martijn en 7-5 van John, trokken Redichem over de streep. Na
een paar nederlagen, een heerlijke overwinning, en tijd om na afloop het
glas te heffen in een warme kantine.
Lex bemande in dit inhaalweekend de kantine in zijn eentje, maar deed
dat, zoals altijd soeverein en vooral met veel humor en gezelligheid. De
zaterdag kon niet meer stuk.
Wat kan voetbal toch mooi zijn, vooral in de herfst.
Jan Stoel

VAN DE VOORZITTER: HERFST (2)
Normaliter wordt in oktober de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
Omdat een aantal bestuursleden graag even in de herfst, een
welverdiende vakantie wilde houden, is de ledenvergadering
verschoven naar dinsdag 16 november. Ik zou het zeer op prijs stellen
als er meer personen komen, dan de elf van afgelopen jaar.
De ledenvergadering is dé plaats om zaken aan de orde te stellen,
kritiek te uiten, ideeën aan te dragen enzovoorts. Gebruik die
mogelijkheid. Bovendien is het bevredigend en respectvol naar het
bestuur!
De herfst symboliseert ook de verandering, namelijk die van de zomer
naar de winter. Veranderingen die ook bij Redichem plaats vinden, maar
dan in de personele sfeer. Zo heeft Jaap Bohmer zojuist aangegeven, te
willen worden ontheven van zijn”masseurschap” bij Redichem. Hij heeft
een aanbieding gehad om het tweede van DOVO (hoofdklasser uit

Veenendaal), te gaan begeleiden. Een
begrijpelijkerwijs tot dit verzoek heeft geleid.

positieverbetering,

die

Jaap was de laatste jaren niet alleen masseur, maar hielp ook bij CVreparaties en allerhande andere klussen die moesten worden geklaard.
Ook Ida sprong wel eens in, achter de bar. Ik wil jullie beide bedanken
voor je inzet en wens Jaap veel succes bij DOVO.
Inmiddels is er, het zal u niet zijn ontgaan, ook een nieuwe jeugdvoorzitter van start gegaan bij Redichem. Zijn naam is Hans Willemsen,
getrouwd, 39 jaar. Hans heeft een zoon voetballen bij Redichem. In zijn
nieuwe rol is hij voortvarend van start gegaan en ik heb dan ook het
volste vertrouwen dat we met Hans een waardig opvolger krijgen van
Harrald Schneithorst.
Zoals een ieder al eerder gehoord of gelezen heeft was er verschil van
inzicht tussen Harrald en het hoofdbestuur, over de te volgen koers op
een aantal zaken binnen de vereniging. Het heeft er toe geleid dat
Harrald zich heeft teruggetrokken als jeugdvoorzitter.
Dat neemt niet weg dat Harrald de afgelopen jaren met heel veel inzet
en passie het jeugdbestuur heeft geleid, en veel heeft bijgedragen aan
de vereniging in algemene zin en de jeugd in het bijzonder. Zo heeft hij
een aanzienlijke input geleverd t.b.v. het beleidsplan, heeft hij in de
jubileumcommissie gezeten en de dag zelf mede een gezicht gegeven,
is mede-bedenker van het nieuwe verenigingsshirt en de organisatie
daar omheen, heeft sponsoren aangedragen etc. Daarnaast was (en is
hij nog steeds) barmedewerker en elftalleider.
Harrald, nu de wind enigszins is geluwd, wil ik je mede namens het
gehele bestuur bedanken voor al je inzet. Op persoonlijk titel voeg ik
daar aan toe, dat ondanks, dat onze karakters en inzichten wel eens met
elkaar botsten, ik de samenwerking met jou als inspirerend en productief
heb beschouwd. Mede dank zij jou, heeft de vereniging de laatste jaren,
in vele opzichten, een sprong vooruit gemaakt. De sterke aanwas bij de
jongste jeugd is daar het levend bewijs van. Als voorzitter behoefde ik
mij nauwelijks te bekommeren over de jeugdafdeling. Dat is jouw
verdienste. Dank!
Jan Stoel

LANGS DE VELDEN
Door allerlei omstandigheden, dat krijg je met familie, is Redichem een
beetje langs mij heen gegaan de laatste tijd en dus zag ik pas recent
een aantal zaken op de website die mijn aandacht trokken.
Allereerst was daar een discussie naar aanleiding van de wedstrijd
tegen RVW, inhoudelijk wil ik daar niets over zeggen, maar het staat
onvolwassen wanneer mensen commentaar geven in anonimiteit.
Wanneer je meent iets te moeten zeggen doe dat dan onder je eigen
naam, wederzijds respect hoort in mijn ogen echt bij Redichem!
Ook zag ik op de website een discussie over tapen, vertrek van de
jeugdvoorzitter, vertrek Fred Swart, nieuwe jeugdvoorzitter en return
Fred Swart. Wanneer je zoiets leest is er misschien wat loos en dat is
natuurlijk niet goed voor Redichem. Is het u eigenlijk duidelijk wat het
beleid t.a.v. de sportieve prestaties van de vereniging is? Wellicht een
goed onderwerp voor de jaarvergadering in november, kom allen eens
meepraten, hier wordt het beleid bepaald en niet aan de bar!
Goed wanneer je geen tijd hebt om naar de wedstrijden te gaan probeer
je toch via de pers op de hoogte te blijven en het valt dan op dat
Redichem niet veel aandacht krijgt in de lokale suffertjes Hoog en Laag
en Veluwepost. Zaterdag 4B wordt daar blijkbaar echt als kelder van de
KNVB beschouwd.
In Hoog en Laag stond wel een aardig artikeltje over ons politiekorps: er
is een onderzoek gedaan naar de prestaties van de 25 regiokorpsen in
Nederland, en ons korps Gelderland-Midden is geëindigd op de 24e
plaats, In sportieve termen zou je zeggen gedegradeerd of in ieder geval
nacompetitie. De korpsleiding herkent zich er niet in (slechte verliezer!),
daar kan ik mij wel iets bij voorstellen. Ook ik herken de politie nog
nauwelijks, zelden zie je ze nog. Toch schijnen ze nog wel te werken
want ik krijg wel eens een justitionele schikking in de bus. Om ze te
helpen doe ik al jaren geen aangifte meer, ook dat heeft blijkbaar geen
zoden aan de dijk gezet.
Een ander onderwerp. We hebben allemaal gezien dat het op ons
sportpark barst van de konijnen, heel veld 1 (CHRC) was er door
verziekt, de gemeente heeft bij de provincie vergunning gevraagd om op
de konijnen te mogen jagen, enz.

Kortgeleden kregen alle voetbalverenigingen een mailtje van ene Ronald
Vermeer, een fretteur, d.w.z. iemand die met de fret konijnen vangt. Hij
komt dat geheel gratis doen en aangezien het konijn als schadelijk wordt
beschouwd mag dit met toestemming van de grondeigenaar zonder
verdere vergunning. Dat is nog eens een goedkope oplossing voor de
gemeente.
Ben
je
geïnteresseerd,
kijk
dan
eens
op
www.huntingferrets.webs.com daar staat heel interessante informatie.
Misschien handig wanneer je een konijnenhol in de tuin hebt waar je
vanaf wil.
Dan nu mijn eerste competitiewedstrijd. Wij op naar De Glind, een knus
veldje op de Veluwe. Blijkbaar lopen hier scheidsrechters al enige tijd
met de ogen dicht, want dit veld voldoet op een paar punten niet als veld
voor een standaardelftal. Alleen al de omheining ontbreekt voor het
halve veld. In de bestuurskamer overigens heel aardige mensen.
In de wedstrijd heeft Redichem al heel snel de druk op De Glind, en na
vijf minuten scoort Wouter mooi met een omhaal, 0-1. Redichem stoort
heel vroeg, waardoor de tegenstander meer balbezit heeft, maar er niet
zo veel mee kan doen. Af en toe lukt het ook nog een bal af te pakken
maar dan blijkt dat we in het afmaken niet effectief zijn. De mannen op
het middenveld raken vaak maar een keer de bal en hebben door die
snelheid aardig overwicht. Soms gaat het fout, maar dat komt door
onnauwkeurige passing. Wel valt mij op dat in de voorhoede op elkaar
gekankerd wordt, totaal onnodig. Je haalt jezelf uit de wedstrijd, ook kost
het nog een gele kaart. k heb geen idee waarvoor dit nodig was.
Redichem had de overhand maar scoorde niet, pas in de 72e minuut
weet Bart te scoren,0-2. Dan verwacht je dat de wedstrijd gelopen is,
maar ook Redichem laat het wat lopen waardoor het terechte
tegendoelpunt valt,1-2, De Glind gaat dan wat meer naar voren spelen.
De rechtsback die Wouter aardig op snelheid uit de wedstrijd hield was
even weg en dan kan Wouter wel doorkomen en scoort prachtig met
een mooi schot van twintig meter,1-3, en dan is het gebeurd. Redichem
voetbalt goed, maar is nog niet effectief genoeg. We zien het elftal
groeien.
Van de gemeente kreeg ik bericht dat zij nu definitief het verkeer rond
het sportpark gaan regelen. Zij beginnen 18 oktober en wat het wordt
zult u dan wel zien. Er is bijna tien jaar over nagedacht dus zal het wel

iets heel bijzonders zijn. Zoiets wat u en ik in twee avonden zouden
hebben geregeld waarschijnlijk.
Ik hoop dat het u is opgevallen dat er nogal wat verkeersborden staan bij
de ingang van het sportpark. Velen negeren dat, en ik waarschuw u
maar alvast, want vandaag of morgen komt oom agent toch echt een
keer bonnen schrijven en hier kan hij dan snel zijn quotum vullen.
Rood-wit komt op bezoek, we hebben nog geen thuiswedstrijd
gewonnen, maar gezien het spel tegen De Glind zou het nu toch moeten
lukken. En dat doet het dus ook. Het is een wedstrijd zonder spanning,
Redichem controleert en domineert de hele wedstrijd en middenveld met
verdediging geven maar heel weinig kansen weg. De kansen voor
Redichem komen dan vanzelf en Wesley heeft een goede dag met een
hattrick. Hij scoort met een prachtig schot in de bovenhoek 1-0 (25e
minuut) uit een voorzet van Mitchel in de draai 2-0 (60e minuut) en uit de
rebound op een schot van Wouter 4-1 (85e minuut). Tussendoor scoort
Martin uit een corner met het hoofd 3-0 (61e min.).
Ton lijkt de zaken goed op rij te krijgen met zijn selectie, je ziet het
zelfvertrouwen groeien! Dus een week later vol vertrouwen naar De
Kivieten in Voorthuizen. De wind stond verkeerd en dus was het koud
langs de lijn, maar ondanks dat ging Redichem vol goede moed van
start. Ik las later in de verslagen dat Redichem een moeilijke dag had,
maar zo heb ik de wedstrijd niet gezien. Redichem controleerde de
wedstrijd als de week er voor, kreeg kansen maar wist deze niet te
benutten. Toch scoorde Bart op een voorzet van Wouter de 0-1 na 23
minuten. Dan verwacht je dat de wedstrijd wel gespeeld is, maar
Redichem laat De Kivieten toch weer in de wedstrijd komen omdat ons
middenveld niet echt bestand is tegen het fysieke spel van de
tegenstander. Omdat de verdediging goed staat krijgen zij niet echt
kansen en zo sleept de wedstrijd zich naar het eind. In de blessuretijd
scoort Wesley de 0-2 via een klutsbal. Daarna is de tegenstander
knockout en kan ook Bart nog een keer scoren 0-3. Het gaat best de
goede kant op. Dat vond ook de verslaggever van radio Putten die was
meegekomen met Rood-Wit, “Redichem hoort in de derde klasse thuis”,
en dat vind ik ook. Ons eerste kon dit jaar wel eens promoveren via een
kampioenschap. Je ziet het team er naar toe groeien.
Kreeg u ook een krant van de gemeente in de bus? Onder het motto:
een slim beleid is op de toekomst voorbereid. Nu ben ik gepensioneerd

en heb dus de tijd en lees veel, maar zo’n ambtelijk verhaal met plezier
lezen zoals onze burgemeester aanraadt gaat mij toch te ver.
Een paar dingen wil ik u niet onthouden. Volgens onze burgervader is
het aantal woning- en auto-inbraken in de gemeente relatief hoog en
men is met een pakket van maatregelen bezig om deze terug te
schroeven. De gemeente gaat niet zo zeer zelf dingen doen, maar rijkt
de inwoners handvatten aan waarmee zij hun eigen veiligheid kunnen
vergroten. Met andere woorden: inwoners zoek het zelf maar uit!
En wat de sport betreft? Een dooddoener: sport moet voor iedere
inwoner toegankelijk zijn en de gemeente heeft hierin een faciliterende
rol. Dit betekent voor dit college de uitvoering van Mutifunctioneel
Centrum 3b4 in Renkum. De verantwoordelijke wethouder schrijft dan:
“Ik zou het mooi vinden als er aan het eind van deze periode een plan
ligt voor het centrum voor sport en cultuur in Renkum”. Dus verder dan
een plan verwachten ze niet te komen in vier jaar.
Een slim beleid is op de toekomst voorbereid? Ik heb er de open haard
mee aan gestoken, dan is de onzin nog ergens goed voor. We spreken
elkaar wel weer langs de velden, het wordt kouder, dus de winterjas
aan!
Chris van Heijst

KLEDING
Sinds vorig jaar hebben we nieuwe kleding bij Redichem. Deze kleding
word per team gewassen. Bij sommige teams door een paar personen,
maar bij de meeste teams volgens een wasschema.
Hierbij komen dus vele verschillende ouders aan de beurt voor het
wassen van de kleding van het team.
Zeer belangrijk is: DE SOKKEN MOGEN NIET IN DE DROGER!
Vorig jaar is dit bij vele teams wel gebeurd, waardoor we dit jaar vele
sokken hebben moeten bijbestellen. Extra onkosten dus voor de
vereniging waar we met zijn allen makkelijk wat aan kunnen doen.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Namens het jeugdbestuur,
Rini van Ernst

SINTERKLAASFEEST voor de F- PUPILLEN
Gelukkig! Sinterklaas is jullie niet vergeten. Hij
heeft beloofd om op vrijdag 26 november a.s.
langs te komen met zijn pieten.
We verwachten jullie om 18.30 in het clubhuis!
De sint zal rond 18.45 arriveren en ouders zijn
welkom om te blijven.
Wegens de grote groep F-pupillen is het
helaas niet gewenst je broertjes en/of zusjes
mee te nemen.

GEZELLIGE AVOND voor E- PUPILLEN
Op zaterdag 27 november houden we voor de E pupillen een gezellige
avond. Jullie zijn welkom vanaf 19:00 uur tot ongeveer 20:30 uur in het
Redichem clubhuis. Wij willen een gezellige avond organiseren in het
teken van de Sint met eten en spelletjes. Wat voor spelletjes, daar kom
je die avond wel achter.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon.
Graag opgeven via onderstaand antwoordstrookje.
Antwoordstrookje en bijdrage graag in een gesloten enveloppe afgeven
aan jullie teamleider, dit maakt het makkelijker voor jullie teamleider.
Dit graag vóór 20 november a.s.
Voor vragen over het sinterklaasfeest of de gezellige avond kunt u
contact opnemen met de dames van de activiteiten commissie:
Diana Meussen 0622776634 Fabienne Streefkerk 0613017840
-----------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje gezellig avond E pupillen
NAAM:
TEAM:
Graag bijdrage 2,50 in de envelop en gesloten bij teamleider afgeven.

AUTOMATISCHE INCASSO CONTRIBUTIE
Zoals velen ongetwijfeld gemerkt zullen hebben is de contributie voor de
maanden september en oktober niet afgeschreven. De reden hiervan is
eenvoudig. Net voor de zomervakantie heeft de firma Geelkerken
aangegeven te willen stoppen met de inning van de contributie. Als
verenigingsbestuur betreuren we dit maar snappen het wel. Wij willen
van deze plek de firma Geelkerken dan ook bedanken voor de 25 jaar
waarin zij Redichem met de inning hebben ondersteund.
Op dit moment zijn we druk bezig om een en ander om te zetten naar
het verenigingsprogramma "Sportlink". Dit vergt echter nogal wat tijd en
inzet. Kortom de contributie voor de maanden september en oktober is
nog niet geïnd. We hopen dit de komende maand, samen met de
incasso voor de maand november te herstellen.
Met vriendelijke groet
Rik van Maanen en Gijs Beekhuizen

OP ZOEK NAAR SCHEIDSRECHTERS
Door het toenemende aantal jeugdleden zijn er nu drie D- en 2 Celftallen, 4 E-teams en 3 F-teams. Uiteraard zijn we hier als vereniging
heel erg blij mee maar iedere zaterdag zijn er scheidsrechters nodig om
deze jeugdwedstrijden van Redichem te fluiten.
De selectiespelers verzorgen al jaren dat er bij de E en F jeugd de fluit
vaardig wordt gebruikt. Enkelen van hen fluiten nu meerdere wedstrijden
op een zaterdagmorgen. U zult begrijpen dat dit op den duur erg
belastend is. Eigenlijk willen we onderzoeken of er tussen alle
toeschouwers iedere zaterdag nog mogelijke scheidsrechters staan.
Mochten er bijvoorbeeld vaders bij onze thuiswedstrijden langs de kant
staan en denken: Best leuk om een uurtje tussen die jongens bezig te
zijn, jammer dat ze me er nooit voor vragen dan is dit het moment. Help
de vereniging en laat van je horen.
Meld je aan bij Ton van de Bovenkamp of Henk van Almenkerk.

KOPIJ VOLGEND CLUBBLAD VOOR 15 DECEMBER

SPONSORLOOP 2010
Het is al weer een tijdje geleden maar een hoogtepunt vorig
voetbalseizoen was de jaarlijkse sponsorloop. Onze gast was de
sympathieke doelman van FC. Twente, keeper van de landskampioen
en toen ook geselecteerd voor Nederlands elftal Sander Boschker.
Over media aandacht hadden we niet te klagen, het mooie weer en de
grote drukte op het veld bij DKOD verklapte al een geslaagde avond.
Naast een mooi resultaat was het prima PR voor onze club en zeker
voor de jeugd een onvergetelijke penalty tegen over een van de keepers
van het Nederlands elftal. Vaak werd er gemopperd over gebrekkige
opkomst bij enkele leeftijdsgroepen maar dit jaar veel hadden we geen
klagen. De recordopbrengst is inmiddels bij de penningmeester terecht
gekomen.
Slechts enkele deelnemers moeten hun bijdrage nog wel inleveren, dit
kan bij Rinus Tijssen of bij mij.
Namens de sponsorloop commissie bedank ik onze vaste sponsors en
de deelnemers met hun vele persoonlijke sponsors.
Henk van Almenkerk

ONTVANGEN BRIEF VAN KERSTKLAAS
Beste Redichem leden,
Ieder jaar bezoek ik met veel plezier uw festijn gehouden na mijn
heerlijk avondje en voor al het kerstgeweld. Alleen gaan we het dit jaar
anders doen, niet de drukke december maand maar ergens in maart
gaan we een avondje knallen. Dit geeft mij iets langer de tijd om me
voor te bereiden en jullie geen excuus meer om te zeggen dat “we toch
al zoveel hebben” in de mooiste maand van het jaar.
Rest me jullie nog veel sportieve hoogtepunten te wensen naar aanloop
van het Redichem feest der feesten.
Tot later.
Klaas

OP VOORRAAD, DREIGEND SCHOENENTEKORT
De volgende artikelen zijn tegen lage bedragen te koop, het geld gaat
naar de vereniging en als u nog spullen over hebt lever ze dan in bij
Peter Schouten of bij het barpersoneel.

Bel voor de laatste stand van zaken, er kunnen al spullen aangeleverd of verkocht zijn.
Heeft u belangstelling neem dan contact op met: Peter Schouten, Swaenepol 20
Renkum, 0317-316367

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.

BARROOSTERS OUDERS ZATERDAGMORGEN
6 november
13 november
20 november
27 november
4 december

L. Derwig
T. Zegveld
M. Jägers
J. van de Molen
D. de Woo

319695
317117
318942
312282
319470

NAGEKOMEN BERICHTEN
Het is heel vervelend maar soms bereikt ingezonden kopij de redactie
niet. Dit was voor de zomer het geval met twee bijdragen van Aad van
Almenkerk. De oorzaak was een kwestie van een verouderd mailadres.
De eerste bijdrage betrof een bedankje van Aad namens zijn familie
voor de belangstelling en blijken van medeleven die zij mochten
ontvangen na het overlijden van zijn vader, oud-voorzitter en erelid van
onze vereniging, Joop van Almenkerk. In overleg is besloten dit niet
alsnog te plaatsen. Het tweede artikel is hieronder weergegeven.
Excuses aan Aad namens de redactie.

AFSCHEID VAN G3
In een vorig clubblad heeft mijn broer een stukje geschreven over het
afscheid van een Arnhemse voetbalvriend van ons, te weten Marco
Landman. Ik deel zijn woorden, Marco is een toffe peer, één van de
sympathiekste mannen waarmee ik heb gevoetbald. terecht dat Henk
hem daarvoor in het zonnetje heeft gezet want zo hoort dat met dit soort
jongens die Redichem een warm hart toedragen.
Helaas is er nog een bijzondere jongen die afscheid van ons gaat
nemen, bijzonder door zijn mentaliteit, charisma, en vooral zijn
specialiteit en ook afkomstig uit het Ernhemse. Ik zou er bijna sympathie
voor krijgen maar dat gaat moeilijk als je in het verleden bij paal 7 op de
berg hebt gestaan maar voor deze twee mannen (en de legendarische
Frans Tack natuurlijk maar die heeft zijn afscheid nog niet
aangekondigd, toch..?) maak ik graag een uitzondering.
Was Marco een pure verdediger, Gerwin is een aanvaller pur sang die
maar één doel voor ogen heeft, dat grote maar soms o zo lastig te
vinden witte doel. Ik had het hierboven over zijn mentaliteit en
specialiteit, nou zijn mentaliteit is simpel en moeilijk tegelijk namelijk
WINNEN!! Er wordt vaak gesproken over winnaarsmentaliteit. Ik lees
soms interviews waarin mensen zich een winnaar noemen. Nou dan ben
je het in mijn ogen nou juist niet want dat horen andere mensen over je
te zeggen. Dus doe ik dat over Gerwin.

Gerwin is wel degelijk een winnaar, heeft een tomeloze inzet en
verzaakt nooit. Dat heeft alles te maken met zijn mentaliteit en
achtergrond want Gerwin is voor zijn werk als tennisleraar dagelijks met
sport bezig en heeft in zijn jongere jaren op hoog niveau getennist,
kwam net iets tekort voor de absolute top maar weet daardoor wat
ervoor nodig is om zover te komen en gebruikt dat met alles wat hij doet.
Ik heb ooit het genoegen gehad om tennisles van hem te krijgen en toen
viel het mij al op dat hij zo gedreven les gaf. Zelfs op de hele vroege
zaterdagmorgen aan een stel mensen die fysiek en mentaal niet zo
gedreven waren, stond hij toch elke keer weer even enthousiast les te
geven. Dat was ongeveer vijftien jaar geleden mijn eerste kennismaking
met Gerwin en ik had niet verwacht ook nog eens met hem te
voetballen. Toch gebeurde dat, ik schat ongeveer zes jaar geleden werd
Gerwin lid van Redichem en heeft hij ook het 6e en latere 5e elftal
versterkt en samen met Wim van Bruxvoort de schrik van het
veteranenvoetbal want samen met Wim maakte hij veel goals en dat
was wat voor ons. Ook in de kleedkamer was Gerwin een
bezienswaardigheid voor ons maar die details vallen onder de categorie
“kleedkamergeheimen”dus dat blijft het dan ook!
Een scorende spits bij Redichem, nou die zijn schaars weet ik uit lange
ervaring. Logisch, want het moeilijkste van voetbal is die bal in dat net te
krijgen. Het was de specialiteit van Gerwin en dat viel natuurlijk al snel
op dus ook bij onze selectie en natuurlijk kon kampioenscoach George
“Louis” Hammer zo’n spits wel gebruiken dus maakte Gerwin
probleemloos zijn goals ook voor het 2e elftal. Zelfs als veertiger haalde
Gerwin nog het 1e elftal en scoorde hij nog tijdens een promotie
wedstrijd, het hoogtepunt van zijn Redichem-jaren.
De laatste jaren speelde Gerwin voor het 3e elftal. Jammer voor ons als
veteranen maar Gerwin was nog zo gedreven dat hij liever daar zijn
kunstje vertoonde. Incidenteel heb ik nog een paar keer met hem
gespeeld dit seizoen en dat ging nog prima. Het 3e heeft een leuk
seizoen achter de rug en daar heeft Gerwin zeker zijn steentje aan
bijgedragen. Helaas heeft Gerwin besloten zijn goals voor een andere
vereniging te gaan maken in zijn Arnhem. Dat mag natuurlijk maar als
iemand het jammer vind ben ik dat wel. Niet dat het altijd zo gezellig was
in het veld tussen ons omdat Gerwin er niet vrolijker op werd als het niet
lekker liep, hij niet goed in de wedstrijd zat of als ik hem niet goed aan

speelde of nog erger, hem oversloeg.. dan knetterde het behoorlijk en
als Wim van Bruxvoort ook nog eens begon dan ben ik blij dat er toen
geen microfoons langs de lijn stonden! Maar dat hoort bij dit soort
jongens. Mannen die het verschil (lees goals) kunnen maken en dus kun
je het daar wel (een beetje) van hebben.
Gerwin is er één van de oude stempel, hard werken, incasseren (wat
heb jij een schoppen gehad in vooral de Betuwe) en niet opgeven maar
altijd willen winnen. Helaas geen warming ups meer onder jouw leiding
die ervoor zorgde dat je echt wel warm was als de wedstrijd begon. Je
bent een voorbeeld voor velen en ik ben blij een aantal jaren met jou te
hebben mogen voetballen.
Bedankt voor die leuke jaren en vele goals die je voor ons gemaakt heb,
ik hoop nog eens tegen je te mogen voetballen hoewel je dan niet scoort
natuurlijk en mocht het je niet bevallen in Arnhem…
Je tennis/voetbalvriend,
Aad van Almenkerk

Foto: Gerwin Gruben scoort de 1-0 in de met 6-2 gewonnen
promotiewedstrijd tegen DVO op 3 juni 2006.

VOETBAL & POEZIE
In de dbnl is het zeer onderhoudende 'Literatuur met een doel. Schijvers
over voetbal' te vinden (helaas zonder de foto's). Daarin ook
onderstaand gedicht over de wedstrijden tegen West-Duitsland uit '74 en
'88. Het stond oorspronkelijk in de gelegenheidsbundel 'NederlandDuitsland' uit 1989. De slotregel is een verwijzing naar J.C. Bloems
'Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij', en sprak de redactie zeer aan.

2-1 & 1-2
De wedstrijd was het juiste spiegelbeeld
van die 2-1 in het gedoemd verleden.
Eerst werd ik in de Hel gevierendeeld,
en daarna kwam ik in de Hof van Eden.
Twee-een verliezen of met 2-1 winnen:
ontgoocheling of een waanzinnig feest.
Je kunt er maar het best niet aan beginnen,
dan is je leven wel zo kalm geweest.
Ik vond het jammer dat wij toen niet wonnen,
want winnen is het doel van elke sport.
Maar anderzijds is voetbal maar verzonnen:
geen mens die er veel menselijker door wordt.
Natuurlijk was ik blij met onze zege,
als journalist was ik zelfs dubbel blij.
Wij hadden immers iets cadeau gekregen:
kopij, kopij, o en voorgoed kopij!
Nico Scheepmaker (1930-1990)
De redactie heeft deze rubriek voor even nieuw leven ingeblazen. Maar
gedichten over voetballen zijn schaars. Mocht u een tip hebben, dan
graag een berichtje naar redactie@redichem.nl. Ook mag u uw mening
over de rubriek geven, gewoon rond het veld of in de kantine.

