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J. v. Almenkerk †
W. v.d. Spreng

T.v.d. Bovenkamp
G. Visser †

VAN DE REDACTIE
Allereerst wil ik u namens de redactie het allerbeste wensen voor 2011:
sportieve successen, spelplezier en bovenal een goede gezondheid.
Eind november kwam ik na een wedstrijd met de veteranen in de
kantine en ontmoette daar de oud-eerste elftalspelers Ab Kruk en Gert
van Huenen. Ze hadden samen afgesproken een keer een wedstrijd van
Redichem 1 te bekijken en dat gedaan ook. Het was erg gezellig.
Ab was de kopsterke spits waar ik als junior tegenop keek, letterlijk en
figuurlijk. We schelen maar een paar jaar. Ab had helaas de
jubileumviering vorig jaar gemist, maar wel genoten van het jubileumboek. Gert van Huenen, type allround middenvelder, speelde een jaar of
vier bij Redichem, op sleeptouw genomen door broer Cor, maar was en
is eigenlijk een echte Wageningen-man.
Gert vertelde dat hij, na aansporing door Ton van de Bovenkamp,
indertijd de “Actie Redactie” was begonnen om geld bijeen te brengen
voor een typemachine waarop een clubblad getikt kon worden De tijden
zijn veranderd. Typemachines zijn inmiddels een zeldzaamheid,
vervangen door een tekstverwerker op de PC en gedrukte uitgaven zelf
staan ook onder druk door de opkomst van internet. Waarvan akte.
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.

OLIEBOLLENCUP EN NIEUWJAARSRECEPTIE

Het nieuwe jaar beginnen wij met ons traditionele oliebollentoernooi met
aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Hoewel het weer in de maand
december veel roet in het eten heeft gegooid, wijst de praktijk uit dat de
oliebollencup zelden wordt afgelast. daar gaan we ook dit jaar van uit!
Alle spelende en niet-spelende leden worden hierbij uitgenodigd om op
zaterdag 8 januari 2011 het nieuwe jaar samen in te luiden met dit
onderlinge toernooi en daarna natuurlijk het gezellige samenzijn tijdens
de nieuwjaarsreceptie. Het programma voor deze dag is als volgt:
13.30 uur:
14.00 uur:
16.00 uur:

alle senioren- en A-spelers aanwezig (belangstellenden
zijn vanaf dat moment natuurlijk ook al welkom)
start van de wedstrijden
receptie, en natuurlijk staat de “warme hap” ook deze
keer weer klaar.

CONSTRUCTIEVE LEDENVERGADERING
Op de jaarlijkse ledenvergadering van 16 november 2010 was de
opkomst 50% hoger dan vorig jaar. Dat betekende dat 32 mannen,
waaronder vijf bestuursleden, ruim twee uur de tijd namen om de stand
van zaken van onze voetbalvereniging grondig te bespreken. Redichem
heeft een groeiende en gezonde jeugdafdeling en zoals nagenoeg elke
vereniging in Nederland moeite om voor alle taken voldoende
vrijwilligers te vinden. Nieuwe ideeën werden geopperd, nieuwe leden
van uit de jeugd toonden zich actief, en toch blijven er zorgen. Wat als in
de nabije toekomst de gemeente de kosten van het sportpark geheel bij
de verenigingen legt? Het is maar de vraag of een organisatie als de
onze zo'n kostenverhoging kan overleven.
Kortom, serieuze vragen die in een constructieve sfeer werden
besproken. Een uitgebreider verslag krijgt u niet voor volgend jaar, dan
zijn de notulen op de vergadering weer aanwezig. De inbreng van de
aanwezigen werd gewaardeerd door een bestuur dat veel werk verzet
met een te kleine groep. Tot slot voor de afwezigen: wat ook duidelijk
werd is dat het leuk is om actief te zijn bij Redichem. Dus wordt u
binnenkort benaderd om een kleine taak op u te nemen, zeg gerust "Ja",
u bent van harte welkom!

E1 KAMPIOEN
E1 kampioen na een 5-2 overwinning op SKV/Wageningen E5
Vandaag mogen we dan echt gaan feestvieren! Maar eerst staat ons
nog een zware taak te wachten tegen de nummer 2. Er wordt al gezegd;
‘we mogen vandaag verliezen’, maar zo werkt het natuurlijk niet. 33
punten uit 11 wedstrijden wil ik zien. Het was even wennen, dit tempo
zijn we niet gewend. SKV speelt snel en goed over. Het is een koude
ochtend. Robin staat vandaag in het goal en Jorn in het veld. Het is een
hele spannende eerste helft. Het gaat gelijk op. Er zijn over en weer
kansen. We komen achter met 0-1 maar knokken ons terug naar een
gelijkspel door een doelpunt van Jorn. Weer komen we achter, maar dat
wordt door Thomas rechtgezet: 2-2. In de tweede helft kan SKV het
hoge tempo gelukkig niet volhouden en zijn er volop kansen voor ons.
Het duurt even, maar de doelpunten komen vanzelf. Er zijn mooie
combinaties voorin en de doelpuntenmakers zijn Jorn en Lars(2x).

Voor de wedstrijd hadden de jongens van mij een t-shirt gekregen met
de tekst er op; E1 Kampioen Najaar 2010. Na de wedstrijd ging het

speelshirt gelijk uit om hiermee op de foto te gaan. Er was champagne
op het veld. Gert Budding was aanwezig voor de foto's en in de
kleedkamer en in de kantine werd er volop feest gevierd. De
supermarkten Albert Heijn en de PLUS hebben ons kampioensteam
gesponsord met snoepgoed en een chocoladeletter. Met dank aan de
moeder van Danny. Onze jeugdvoorzitter overhandigde ons een mooie
teamfoto in de kantine na een mooie speech. En er was natuurlijk friet
met limonade. Dat smaakt best goed om kwart over 10 's morgens!. ‘s
Avonds bij de gezellige bingoavond moesten we allemaal naar voren
komen bij Sinterklaas en daar werd luid 'We are the champions
gezongen'. Geweldige prestatie jongens! Op naar de 2e klasse!
Berna Leertouwer

ENERGIEKE AFSLUITING C2
De laatste wedstrijd van de competitie van C2 was tegen ONA C2. Een
sterke tegenstander met een doelsaldo van 50-3 dusver. Uiteindelijk
werd de wedstrijd met 3-6 verloren, maar werd met veel inzet gespeeld.
Sven en Armin werden in de afgelopen week 13 en 14 jaar. Als
verjaardagscadeautje mochten ze elk een helft keepen. Beide moesten
drie maal vissen maar deden het goed en hielden veel tegen. Vooraf
was Armin nog wat onzeker maar daar merkten we niet veel van in de
goal. De achterhoedespelers hadden veel te doen. Astrid op de
voorstopper en de twee Jaspers op de back hielden de tegenstander
goed in de gaten. Als de tegenstanders er tussendoor glipten stond Tim
Samuels als echte laatste man als een rots in de branding. Samen
voorkwamen ze dat ONA veel scoorde; ook Jasper Wolf redde nog
tweemaal op de doellijn.
Redichem speelde echter ook regelmatig op de aanval. Na een
achterstand maakte Matthijs via de vrije trap weer gelijk. Jordy en Sam
waren de vleugelspitsen. Zij zochten lekker de aanval en spits Leon. Na
twee of drie meter zet Leon zichzelf namelijk altijd in de 6e versnelling.
De tegenstander schrikt zich dan een hoedje en moet toezien hoe die
op de keeper afgaat. Bij het tweede doelpunt lanceerde hij zichzelf
vanaf de eigen helft en scoorde fraai.
Na een 2-3 bij rust ging Sven op het middenveld spelen. Hij werkte zich
een slag in de rondte en was voor en achter aanwezig. Max en Tim van
den Berg spelen gelukkig sinds kort weer mee na flinke blessures. Bij
Max is de snelheid er al weer en bij Tim het overzicht en de goede trap.

Gastspeler Marc uit de D1 speelde lekker brutaal zijn tegenstander uit.
Uiteindelijk werd het 3-6 door een vrije trap die prachtig genomen werd
door de centrale middenvelder Matthijs.
Net voor de vorst klaar zo lijkt het en op de 4e of 5e plaats geëindigd in
de competitie is wel netjes gedaan.
Willem Smink

D3 MET VEEL MOEITE STAANDE GEHOUDEN
Een koploper met na zeven wedstrijden 21 punten en een doelsaldo van
70 voor en slechts 3 tegen. Dat kregen de helden van de D3 voor de
kiezen. Maar zoals bekend zijn wij al lang niet meer voor een kleintje
vervaard! De kernkwaliteiten van de D3 zijn: inzet, teamgeest en
mentale weerbaarheid. Na een begin waarin we elkaar moesten leren
kennen, schrikken wij nergens meer van terug. Dus ook niet van de
cijfers van een koploper als deze. De tegenstander daarentegen dacht
dit varkentje wel even te gaan wassen. Nou, we hebben nieuws voor u:
dat viel hen dan vies tegen!
Na een gedegen en geconcentreerde warming-up gingen we sterk van
start. Met zelfvertrouwen, flair en bluf. We wonnen de eerste slag op het
middenveld door de ons bekende inzet. Aanvoerder Tomas, Kevin en
Thom waren tot de tanden bewapend (figuurlijk gesproken, natuurlijk).
En aanval op aanval volgde. Uchta moest zich beperken tot lange ballen
over onze verdediging proberen te gooien. Maar Coen, Brent, Max,
Menno en Hugo bleven (gezamenlijk met ons middenveld) alert bij deze
wanhoopstactiek van onze tegenstander. Je zág ze kijken: “waar is
Redichem mee bezig?” Nou, dat werd hen dan snel duidelijk. Want onze
tweede, goede aanval was raak. Na goed doorzetten van onze
nieuwkomer Mohamed kon dezelfde een afgemeten steekpass
afleveren op onze snelle killer op rechts, Hidde. Uiterst intelligent en
bekwaam schoof Hidde de bal onder de verbouwereerde keeper van
Uchta door, heel Ochten in vertwijfeling achterlatend: 0-1!
Wat we hoopten gebeurde ook na deze onwennige achterstand voor de
thuisploeg: het individu vierde hoogtij en einzelgängeracties waren niet
van de lucht bij onze tegenstander. Waardoor het gemekker op elkaar
toenam... Zo speelden ze zichzelf uit de wedstrijd en ons in de kaart.
Het is dat onze spits Tim vlak voor rust alleen voor de keeper de trekker
niet definitief overhaalde, anders was de wedstrijd gespeeld. Daar waar
hij normaliter alleen voor de keeper genadeloos is, leek er nu toch

onbewust medelijden voor de tegenstander bij hem binnengeslopen te
zijn. Zo zie je maar; niets menselijks is de jongens van onze D3 vreemd.
Het is natuurlijk ook een leerproces! En prompt scoorde Uchta na een
laffe counter de “gelukkige” gelijkmaker, 1-1. Een pijnlijke tik voor ons,
zo vlak voor rust.
Ons moreel was natuurlijk geenszins gebroken. We zaten in de
wedstrijd, en hoe?! Over de 2e helft kunnen we kort zijn. Hugo verrichte
een tweetal mogelijk achteraf cruciale reddingen waarna Uchta na een
ongelooflijke, lucky goal toch op 2-1 kwam. Zelfs Hugo was kansloos.
Het was een ongelooflijk zondagsschot. En helaas voor ons telde dit ook
op zaterdag. Hoewel ons verzet en onze strijdlust verre van gebroken
waren, konden we aanvallend onvoldoende vuist maken. Uiteindelijk
legden wij het af tegen de snijdende kou. Iets waar wij als letterlijk kleine
en figuurlijk grote jongens natuurlijk veel meer last van hadden dan de
polderboys uit Ochten. Deze strijd tegen de elementen kónden wij
gewoonweg niet winnen..... Ons middenveld kwam verder onder druk en
op dit moment won de tegenstander deze 2e slag op het middenveld,
waardoor onze kerels in de verdediging alle zeilen bij moesten zetten.
Wat ze overigens met verve deden! Na de 3-1 voor Uchta vlak voor tijd,
was ons verzet definitief gebroken. Wederom had deze wedstrijd voor
ons drie leerzame lessen in petto: 1. Met onze inzet en strijdlust (en bij
vlagen oogstrelend combinatievoetbal) komen we heel ver, 2. Op dit
moment in onze ontwikkeling duurt 2x30 minuten vechten tegen de
elementen 15 minuten te lang en 3. Wat in het vat zit, verzuurd niet!
Kortom, onze tijd is aanstaande.
Onze zegereeks is gestrand, maar onze ontwikkeling allerminst! Alle
jongens bedankt voor de tomeloze inzet en spannende pot voetbal. We
hebben genoten! Alles wat voetbal mooi maakt, was zaterdag te zien op
het sportpark van Uchta.
Arnoud, Jan Willem en Sandro

E4 LUKT ALLES
27 november 2010: Redichem E4 - Arnhemse Boys E4
De spelers die niet meededen waren Daan en Ernst, allebei nog van
harte beterschap!
Dit was weer zo’n wedstrijd dat alles lukte!

Eerste helft: In de zevende minuut speelde Nik de achterhoede van de
Arnhemmers uit en scoorde een mooi doelpunt links in de hoek, 1-0.
Daarna had Jeffrey een goede redding. Vlak daarna schoot Coen J. aan
de rechterkant de 2-0 mooi in de hoek. Dit was in de tiende minuut. In
de dertiende minuut werd er hands gemaakt door de Arnhemmers
vanuit een corner. Dit was een penalty voor Redichem. Nik schoot de
bal droog in, 3-0. Coen J. schoot naar Koen S. en die schoot hard op
het doel, mooie redding van de keeper. Jelle moest net voor rust van het
veld gedragen worden door Henny. De eerste helft was duidelijk voor
Redichem. Wat brengt ons de tweede helft?
Tweede helft: Gelukkig viel het met Jelle mee en deed hij weer gewoon
mee. Een mooie pass van Coen J. op Sven die net naast schoot. Al vrij
snel in de tweede helft scoorde koen S. een fraai doelpunt. En in de
vijfde minuut schoot Koen van Z. door aangeven van Niels B. op het
doel maar er volgde een goede redding van de keeper. Dan de tiende
minuut uit. Een paar aanvallende acties en uiteindelijk een mooi
doelpunt door Nik. Een schot van Sven met de linkervoet was helaas
iets te zacht. Koen v Z. had diverse spelers mooi uitgespeeld, 5-0. En
meteen daarna speelde hij de keeper perfect uit met een subtiel balletje,
6-0. Nu gaat het wel snel. Koen van Z. speelde de verdediging weer
helemaal weg en het werd mooi afgemaakt door Jelle, 7-0. In de
vijftiende minuut kregen wij vanuit een corner een doepunt tegen.
Jeffrey kon er niet bij, het was gewoon een mooi doelpunt, 7-1. Maar
meteen gingen de aanvallers weer naar voren en Nik maakte een mooie
8-1. Koen van Z. speelt daarna weer makkelijk de keeper uit, 9-1. Sven
heeft een mooie actie van achteruit maar stuit helaas op de verdediging.
Koen S maakt een mooie 10-1. Sven daar kort achteraan de 11-1 door
aangeven van Nik. Toen werd het nog even spannend voor Jeffrey, er
kwamen twee aanvallers aan en de verdediging was uitgespeeld.
Jeffrey had een briljante redding. Na de wedstrijd ging Jeffrey gauw
douchen (“bevroren tenen”) zodat Sven ging keepen voor de penalty’s.
Dat heeft hij goed gedaan. Net niet de nul gehouden maar wel een paar
mooie reddingen.
De einduitslag is dus geworden 11-1. Het was voor mij niet helemaal te
volgen want de doelpunten vielen af en toe snel achter elkaar. Maar met
de aanvullingen van Sven hopen wij dat het toch een leuk
wedstrijdverslag is geworden.
Groeten,
Sven en Ingrid Veenendaal

E2 KAMPIOEN OF NIET?
Na een mooi najaar-seizoen met nog geen verloren wedstrijd, gingen de
mannen van de E2 naar Oosterbeek voor de belangrijke wedstrijd tegen
Ostrabeke E2. Beide ploegen hebben nog uitzicht op het behalen van
het najaar-kampioensschap. Door de regenval van de afgelopen week
was het veld erg slecht en zwaar om op te voetballen, voor het ene doel
was nog gras te zien, aan de andere kant was het kompleet modder en
ook op diverse plaatsen stonden plassen water.
De jongens gingen vol vuur van start, maar konden niet voorkomen dat
Ostrabeke op voorsprong kwam. Kort erna maakten de spelers van
Ostrabeke een tweede goal. Tijd om ons team nog meer aan te
moedigen, dit samen met veel aanwezige Redichem supporters. Door
een doelpunt van Niels werd de achterstand terug gebracht tot één, Na
een mooie aanval kwam Niels wederom tot scoren, 2-2, veel gejuich van
het Redichempubliek, maar wederom wisten de tegenstanders de score
op te voeren, tot drie en later tot vier.
Je kon zien dat het zware veld zijn tol begon te eisen van onze mannen,
maar door goed samen te spelen kwamen we door een mooi doelpunt
van Tymo terug tot 4-3, helaas was de tijd te kort om de achterstand
weg te poetsen en was het eindsignaal van de scheidsrechter, het
definitieve einde van onze titelaspiraties.
De vooraf toegezegde versnapering bij winst, is toch nog aan de
jongens uitgedeeld. Dit brengt mij gelijk bij het verhaal van het
bijzondere van dit team, zoals de meesten wel zullen weten is dit team
ontstaan uit een mix van spelers van de E5, E4en E2, aangevuld met
een speler van Duno en wat later een hele nieuwe speler. Verbluffend
om te zien dat er vanaf het begin een ploeg staat die voor en met elkaar
willen strijden en samen een heel hecht team vormen. Wij vinden het als
leiders natuurlijk jammer dat we op het laatst gestruikeld zijn op weg
naar het kampioenschap, maar gelukkig hebben we nog kans in het
bekertoernooi, ook daar zitten we nog in en het beloofd met dit team
een zeer spannend vervolg te worden in de Knock-out fase.
Julian, Jelmar, Raoul, Dani, Niels, Erik, Rik, Tymo, Arnaud en Dave
jullie hebben het fantastisch gedaan! En het belooft mogelijk nog meer
moois.
Nico & Gé

KABOUTERS TOP TEGEN SDOO
Heelsum 27 november 2010. Er was eens een elftal waarvan werd
gezegd: ‘Dit is een goed stel hoor!’. Nou, vandaag trad er weer zo’n
‘goed stel’ aan. Ditmaal niet het Nederlands elftal uit 1988, maar wellicht
wel van 2024…Thom Streefkerk, Roque Gutierrez Alonso, Ilya van
Benten, Jochem Tielen, Rik Koen, Yarno de Boer, Finn van Zoest, Rik
Beekhuizen en Beau Sanders traden vandaag aan tegen SDOO dat in
de Dodewaardse competitie speelt.
Vorige week werd door SDOO nog met 22-2 gewonnen, dus de
vooruitzichten waren zwaar. Maar het werd een gelijkopgaande strijd die
door toevalligheden nipt in het voordeel van de Heterenaren (?) werd
beslecht: 2-3. Gezien het spelbeeld echter een puike prestatie van onze
jongsten. Daar waar vele seniorenwedstrijden niet doorgingen,
trotseerden onze winterharde kabouters natuurlijk gewoon de kou.
Lekker warm aankleden en van die kou is niets meer te merken.
De wedstrijd begon met een overwicht van SDOO. Het balletje ging
gemakkelijk rond en Redichem moest eerst in de wedstrijd komen. Na
enige minuten was de eerste echte kans voor Redichem. Een schot van
Rick Beekhuizen verraste bijna de keeper van SDOO, die net even in
gesprek was met het publiek. Toevalligerwijs kwam de bal tegen zijn
been en stuiterde terug het veld in. Ilya van Benten was alert voor de
rebound, maar deze verdween naast het doel. Even later was er een
aanval van SDOO. De voorzet was kansloos omdat er geen speler van
SDOO voor ons doel stond. De bal ketste echter via een verdediger van
ons ongelukkig het doel in: toch 0-1 voor SDOO.
Het spel golfde daarna op en neer. SDOO trotseerde tot twee maal de
paal naast doelman Yarno de Boer die samen met zijn engeltje op de lat
het doel de eerste helft verder schoon hield. Redichem was dicht bij de
gelijkmaker na een prima dieptepass van Roque Gutierrez Alonso op de
rappe Ilya van Benten, maar het vernuft in de afwerking ontbrak. Even
later was het wel raak. Beau Sanders knalde de bal van respectabele
afstand laag in de hoek: 1-1. Het was pas de tweede wedstrijd van
Beau, en dan toch al scoren!
Redichem drukte door. Finn van Zoest en Jochem Tielen hielden de
zaakjes samen met Roque achterin potdicht. SDOO moest steeds
verder terug. Uit een (natuurlijk) ingestudeerde hoekschop knalde Ilya
van Benten de bal hoog in het doel: 2-1 voor Redichem!

In de rust trok Thom Streefkerk de keepershandschoenen aan. Een
misverstand in de Redichemdefensie leidde snel tot de gelijkmaker van
SDOO: 2-2. Redichem trok wederom ten strijde. Rik Koen knalde hard
op het doel, maar ditmaal liet de keeper van SDOO zich niet
verschalken. Redichem leek ook weer op voorsprong te komen. Het
doelpunt (van ik meen Rick Beekhuizen) werd echter afgekeurd omdat
er al gefloten was voor een overtreding. Keeper Thom Streefkerk
pareerde (samen met het engeltje van Yarno) een paar prachtige ballen
en hield zo Redichem in de wedstrijd. Na wederom een puike redding
werd keeper Thom echter zwaar gehinderd. De tegenstander ging even
op hem zitten, om vervolgens de bal in het doel te tikken. Ja, wie kan zo
niet scoren?
Enigszins gelukkig stond SDOO dus weer voor: 2-3. Maar in deze
wedstrijd was niets zeker, dus ook de eindstand niet. Diep in de tweede
helft ontsnapte Ilya van Benten aan zijn bewakers, snelde op het doel af
en schoot…… op de paal. De terugspringende bal werd van grote
afstand door Roque Gutierrez Alonso op het dak van het doel
geschoten! Het bleef daardoor 2-3.
In het laatste fluitsignaal was SDOO nog dicht bij een doelpunt, was ie
over de lijn, of had keeper Thom hem nog voor de lijn? We zullen het
nooit weten. Ook de penalty’s werden overtuigend ingeschoten en Thom
Streefkerk bekroonde zijn sterke optreden met een paar mooie
reddingen. Al met al weer een mooie wedstrijd van onze kabouters
tegen een goede tegenstander. Met recht ‘een mooi stel’.
Michel Bosveld

F3 SLAAT AANVAL DERDE PLAATS AF
Zaterdag 27 november stond een uitwedstrijd tegen Kesteren F3 op het
programma. Een beladen duel want de derde plaats op de ranglijst was
in het geding. Met een compleet team kwamen we in het koude
Kesteren aan waar wat mottige sneeuw naar beneden dwarrelde.
We speelden 8 tegen 8 op een mooi kunstgrasveld. Al snel waren er
mooie acties te bewonderen. Thom speelde de bal op Misha en Misha
weer terug op Thom en die kon zo de 0-1 binnen schieten. Prima
samenwerking van onze spitsen! Zelfs de supporters van Kesteren
waren er vol lof over. Kort daarna was er weer een prima kans en
opnieuw wist Thom het vijandelijke doel te vinden 0-2.

Er werd weer hard gewerkt vandaag maar op sommige momenten ging
het wat moeizaam. Achterin stroopte Lars de mouwen omhoog om zo
ala Jaap Stam er tegenaan te gaan. Toch kon dat niet verhinderen dat
uit een rommelige situatie voor ons doel de 1-2 viel. Daan pakte de bal
nog wel maar helaas net over de lijn heen. Kesteren kreeg de geest en
Daan moest nog enkele keren zijn keepers kunsten laten zien en
voorkwam zo de gelijkmaker. In de rust ging Niels ons verlaten want die
had een afspraak ergens met Sinterklaas, ook spannend natuurlijk.
In de tweede helft kregen we van een aardige supporter van Kesteren
koffie en thee aangeboden. Dit geeft maar eens aan dat de sfeer in en
rondom het veld bijzonder gemoedelijk is. Na een mooie aanval van
Kesteren werd de 2-2 gemaakt. Na deze gelijkmaker kregen beide
teams in het spannende slotstuk nog diverse kansen op de overwinning
maar de 2-2 werd de eindstand. Een verdiende uitslag in een leuke en
spannende wedstrijd bij een leuke vereniging waar wij met open armen
werden ontvangen.
Linette van Benten
KIJK VOOR NOG VEEL MEER VERSLAGEN OP DE WEBSITE:
WWW.REDICHEM.NL
EMAIL: REDACTIE@REDICHEM.NL

KOPIJ VOLGENDE EDITIE: 25 FEBRUARI 2011

SINTERKLAASFEEST
Gelukkig! Sinterklaas is jullie niet vergeten. Hij kwam langs op vrijdag 26
november jl. met zijn pieten.
Half november kwamen Sint en Pieten aan met de pakjesboot
en voor de kinderen was de vreugde groot...
om deze lieve oude man uit Spanje terug te zien
en te genieten van alle gezelligheid, pakjes en lekkers bovendien!
Ook bij Redichem kwam Sint weer even op bezoek,
en las van alles voor uit zijn grote rode boek.
De pieten strooiden volop in het rond,
de kinderen stopten de pepernoten gretig in hun mond.
Over elk kind wist Sint wel iets te melden,
Want hij ziet jullie natuurlijk wekelijks op de groene velden.
Sint is een echte voetbalfan,
Zo laat hij weten per MSN
Ook Piet kon een balletje hooghouden op de voet,
Ja, hij weet wel hoe het moet!
Op de “gezellige avond” speelden de E pupillen Bingo met z’n allen,
Ab en Peter draaiden enthousiast met de ballen.
Ton zorgde voor het geluid en een sinterklaaslied
En Monique voor de frikadellen en de friet!
Zonder al deze helpers wordt het feest een flop,
Maar nu was het weer helemaal top!
Een valse bingo zo af en toe,
En dan werd er een lied gezongen en hoe!
Ook de E1 werd toegezongen als kampioen
en wat extra pepernoten in hun schoen.
Allen hartelijke dank namens sint en piet
Sint hoopt dat hij jullie volgend jaar weer ziet.

OP VOORRAAD

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

EEN FOTO

VOETBAL & POEZIE
Naar aanleiding van de start van een voetbalgedichtenreeks in het
Noordhollands Dagblad van huisdichter Rense Beerepoot, zijn zijn
gedichten ook op DichterbijVoetbal.nl geplaatst. Onder het kopje
'gedichten' staan acht van zijn gedichten over voetbal, inclusief
videobeelden en ingesproken tekst. Zo vind je daar bijvoorbeeld de
lofzang over Rabah Madjer, getiteld “Eén Moment”. De Algerijn scoorde
in 1987 een legendarisch hakdoelpunt in de Europa Cup 1-finale tegen
Bayern München.
(Met dank aan Michel Bosveld)
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.

Rabah Madjer - één moment
Eén moment kan een leven bepalen
Maken of breken
Zo’n moment dat men altijd zal herhalen
Waarmee al het gelijkende zal worden vergeleken
Rensenbrink op de paal
wie z’n nachtmerrie was het niet
en hoor je Roger Milla
dan is het zijn dansje dat je ziet
Van Breukelen en het polletje
En ook heeft hij Jan Reker nog gebeld
Cruijff en Olsen’s dolletje
Met als lijdend voorwerp keeper Versfeld
Zidane en die kopstoot
Maradona en die hand
Treytel die een meeuw doodschoot
Rob de Wit die stiftend scoort voor Nederland
René Higuita keepend als een schorpioen
Kieft scorend met zijn ‘lucky - maarrr wat geeft dat’
We werden kampioen
Panenka de Panenka
Wat was dat magnifiek
Een penalty was weleens goed genomen
Maar nooit zo laconiek
En dan nog Rabah Madjer
Niet omdraaien voor het gemak
Legendarisch is zijn naam
Rabah Madjer
Synoniem voor scoren met de hak
Rense Beerepoot

