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VAN DE REDACTIE
En hier is dan het eerste nummer van de 37e jaargang van ons
clubblad. We zullen zien tot hoeveel edities we dit jaar komen.
Misschien is vier wel voldoende: bij de start, in december vlak voor de
winterstop, eentje in het voorjaar als alles weer begonnen is en dan nog
een afsluiter van het seizoen. Mocht u het niet voldoende vinden,
spreekt u me daar dan rustig op aan.
Het nieuwe seizoen begint met een kersverse trainer in de persoon van
Maarten Kerkhof en in de derde klasse. Maarten alle succes gewenst
met onze selectie waar we wekelijks onze eigen jongens aan het werk
kunnen zien,
Het seizoen begint ook met een versterkt bestuur. Hoewel de
belangrijke functie van voorzitter nog niet is ingevuld, wordt daar achter
de schermen ongetwijfeld hard aan gewerkt. Het is in elk geval
bemoedigend dat zoveel nieuwe mensen actief zijn geworden in
jeugdbestuur en bestuur of met andere activiteiten. Zoals het
opknappen van de kleedkamers die er weer tip top uitzien.
Ik wens iedereen veel leesplezier, en een goede start van het seizoen.
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.
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VAN DE JEUGDVOORZITTER
Beste voetbalvrienden,
Zo aan het begin van weer een nieuwe voetbaljaargang kijken we altijd
even graag vooruit. Maar het is ook goed om even terug te kijken naar
het afgelopen seizoen en stil te staan bij wat er zoal allemaal de revue
gepasseerd heeft. En dan met name binnen de steeds verder groeiende
jeugdafdeling van onze vereniging.
Dit laatste stemt ons natuurlijk zeer blij. We zien dat er, in tegenstelling
tot andere verenigingen waarbij de ledenaantallen bij de jeugd juist
teruglopen, bij ons toch ieder seizoen weer steeds meer jeugdleden zich
aanmelden. Wat we merken is dat dit vooral in de laagste
leeftijdscategorieën het geval is, bij de F en E, maar afgelopen seizoen
hebben we gelukkig ook een aantal spelers in de D-leeftijd erbij
gekregen. Komen spelers in de buurt van de C-, B- en vooral A-leeftijd,
dan zie je dat er toch ook andere zaken in het leven van een voetballer
belangrijk worden. Voorbeelden hiervan zijn school of studie (altijd het
belangrijkste als je het mij vraagt…), bijbaantjes en zo zijn er vast nog
wel wat voorbeelden te noemen. Het gevolg daarvan is dat de aanwas
in deze leeftijdscategorieën al een tijdje op een laag pitje staat. Helaas
moeten we constateren dat er spelers (voorlopig) afscheid nemen van
onze vereniging, mede om de redenen die ik hierboven al aangaf. Zoiets
zien wij niet graag en we doen er alles aan om spelers voor ons te
behouden maar dergelijke zaken horen er nou eenmaal bij en zul je tot
op zekere hoogte ook “moeten” accepteren, al doen we dat uiteraard
niet graag. Het belangrijkste gevolg echter van het feit dat voetballers al
dan niet tijdelijk afscheid nemen van Redichem is dat we in het komend
seizoen niet met een A-elftal in competitieverband zullen uitkomen.
Daarentegen hebben we wel weer een B-elftal en als de voortekenen
ons niet bedriegen en we de boel bij elkaar kunnen houden hebben we
in het seizoen 2013-2014 zowel een B- als A-elftal in competitieverband
actief. En dat is natuurlijk wat je wilt als vereniging zijnde, in iedere
leeftijdcategorie zoveel mogelijk elftallen actief en minstens één elftal
actief in competitieverband. De continue aanwas van onderuit zal dat
straks mogelijk maken.
Het afgelopen voetbalseizoen was mijn eerste seizoen als voorzitter van
het jeugdbestuur na eerder ook nog nooit echt in aanraking geweest te
zijn met het voetbal. Behalve dan als fanatiek meelevende supporter
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van het team van mijn zoon. Soms ondersteunde ik de leiders van dat
team als een van beide heren een keer verhinderd was, maar daar bleef
het wel bij. Nu, na een jaar in “functie” te zitten, kan ik je verklappen dat
mijn niet-voetbalverleden mij weinig tot niet gehinderd heeft het
afgelopen jaar en ondanks dat het soms wat zoeken was (en nog steeds
is soms), hebben we toch een goed jaar gehad binnen het jeugdbestuur.
Wat me bijzonder prettig opviel was de warmte en het enthousiasme dat
ik heb mogen ervaren en ik werd ook direct opgenomen binnen de club.
Ik kan een ieder aanraden, met of zonder voetbalverleden, een
dergelijke stap te wagen. Het kost je soms wat tijd en energie maar je
krijgt er ook enorm veel energie voor terug! Dat werd voor mij recentelijk
nog maar weer eens bevestigd tijdens het afgelopen pupillenkamp
waarbij we met zo’n man (en vrouw) of 25 het toch mogelijk gemaakt
hebben dat 98 kinderen een superkamp konden hebben, ondanks af en
toe een vervelende drup regen. Wat ik daar heb meegemaakt overtreft
werkelijk alles als je kijkt naar inzet, saamhorigheid, samenwerking,
eensgezindheid, slapeloosheid en noem maar op. Ik heb die drie dagen
met zeer veel trots rondgelopen op dat kamp en heb mij daar
gerealiseerd dat dit iets unieks is wat we nog zeer lang moeten
koesteren!
Maar er is meer gebeurd het afgelopen seizoen. Wat te denken van het
Sinterklaasfeest voor de E- en F-spelers, bowlen met de D, C en A, het
zaalvoetbal, eieren zoeken met Pasen, Repro Mercurius jeugdtoernooi,
BBQ voor de C en A en ga zo maar door. Waar een (relatief) kleine
vereniging al niet groot in kan zijn! En ik kan je verklappen dat we op het
gebied van activiteiten voor de jeugd druk bezig zijn om dit te overtreffen
en er worden door de activiteitencommissie allerlei nieuwe mooie
plannen ontwikkeld.
Op sportief gebied hebben we een wisselend seizoen gehad. Onze A1,
met daarin een aantal spelers die eigenlijk nog de B-leeftijd hadden,
speelde een volledige (nou ja, met een aantal teruggetrokken elftallen
kun je bijna niet meer van volledig spreken) competitie en heeft daarin
als team iedere wedstrijd weer gestreden voor de punten en hun huid zo
duur mogelijk verkocht. Dit leverde niet de gehoopte resultaten op,
ondanks dat dat soms wel terecht zou zijn geweest. Maar het was goed
om te zien dat de teamspirit er niet onder te leiden had en dat het een
hecht team is gebleven dat de competitie op een mooie manier heeft
afgesloten met een internationaal toernooi bij Top Oss.

De pupillen en de C-elftallen speelden twee aparte competities verdeeld
over het najaar en het voorjaar en ook hierin werd er door ieder team
gestreden als leeuwen. Positieve pieken waren de kampioenschappen
van de E1 in de najaarscompetitie en van de F3 en F4 in de
voorjaarscompetitie. Maar er waren uiteraard ook teleurstellingen te
noteren, zoals dat hoort bij de sport en dat is nou net wat de sport zo
mooi maakt. Het verschil tussen winnen en verliezen, euforie of
teleurstelling kan soms maar één doelpunt zijn….. Maar buiten dat om
en boven alles is het allerbelangrijkste dat we samen plezier beleven
aan onze sport en dat is wat ik het afgelopen seizoen vooral teruggezien
heb op de velden en daarbuiten, plezier, fanatisme, sportiviteit.
Naast al het sociale en sportieve wat er komt kijken bij zo’n seizoen heb
je ook te maken met mensen die de voorwaarden moeten creëren om
dat alles mogelijk te maken. Organisatorisch moet alles tip top geregeld
zijn en ik kan wel zeggen dat we het afgelopen seizoen onze zaakjes
goed voor elkaar hadden. Dit heeft echter ook een keerzijde want er
komt altijd een moment dat mensen die lang actief zijn binnen meerdere
gebieden van de vereniging, aangeven de handen wat meer vrij te willen
hebben de komende tijd en hun functie neer te leggen. Dit is nooit leuk
maar hoort ook een beetje bij het bestuurlijke proces binnen een
vereniging en gelukkig gaan deze mensen niet verloren voor onze
vereniging en zullen ze op een ander gebied zeker actief blijven. Rini en
Marcel, bedankt voor al het werk van de afgelopen jaren binnen het
jeugdbestuur!
Jullie hebben de afgelopen maanden via meerdere kanalen te horen
gekregen dat er op bestuurlijk vlak binnen onze vereniging een enorme
uitdaging lag te wachten, omdat veel bestuursleden aangegeven
hadden komend seizoen geen bestuurslid meer te zullen zijn. Dit
plaatste ons voor een enorme uitdaging om ook voor de komende
seizoenen ervoor te zorgen dat beide besturen en ook een aantal
andere cruciale functies binnen onze vereniging volledig bemand raken.
Echter ook hierin is gebleken dat een kleine vereniging toch heel groot
kan zijn. Zoals jullie al wel via andere kanalen hebben gehoord zijn we
erin geslaagd zijn om bijna alle posities weer bezet te hebben. Het
volledige nieuwe plaatje zullen jullie elders in dit clubblad ws. wel
aantreffen of anders op de website maar ik wil toch graag hier even de
nieuwe leden van ons jeugdbestuur noemen voor de komende
seizoenen: Berna Leertouwer, Willem Smink en Bert de Boer komen
ons jeugdbestuur versterken en daar zijn we uiteraard erg blij mee.

Samen met Ton en mijzelf zullen we de komende jaren met z’n vijven
gaan proberen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te faciliteren, zodat zij
kunnen doen waar ze goed in zijn en plezier aan beleven; voetballen!
Daarnaast zijn we erg blij met het feit dat Cor Rolloos bereid is
gevonden om het wedstrijdsecretariaat van de jeugd op zich te nemen.
Zoals gezegd hoort bij terugkijken wat mij betreft eigenlijk ook altijd een
beetje vooruit kijken, hoe lastig dat ook soms is want welke zekerheden
heb je nou eenmaal? Zelfs als we al een eindje op weg zijn kan er nog
van alles veranderen is onze ervaring. Wat we wel kunnen zeggen is dat
we de nieuwe competitie ingaan met een groot aantal jeugdteams, 1 B-,
2 C- en 4 D-elftallen, 4 E- en 4 (misschien zelfs wel 5…) F-zeventallen
en niet te vergeten een mooi aantal Kabouters. En het mooie is dat we
voor al deze teams er ook dit jaar weer in geslaagd zijn om trainers en
leiders te vinden, hulde!
Inmiddels is het hele “circus” weer begonnen, de trainingen, de eerste
(beker) wedstrijden en kan ik niet anders zeggen dan dat we er goed op
staan als bloeiende jeugdtak van onze vereniging en dat maakt mij een
trotse jeugdvoorzitter. Dit betekent echter niet dat we nu achterover
kunnen leunen. Nee, we zullen met z’n allen hard moeten blijven werken
om voor onze jeugd alle voorwaarden zo optimaal mogelijk te
organiseren zodat zij kunnen doen wat ze het liefste doen;
VOETBALLEN!
Ik wens jullie allemaal heel veel sportiviteit, fanatisme, goede resultaten
maar vooral plezier toe de komende competitie en we zien elkaar langs
de velden.
Hans Willemsen

KANTINEDIENST OP DE ZATERDAGMORGEN
Zoals een ieder wellicht wel weet hebben wij al enige jaren een
fenomeen als vrijwilliger actief binnen onze vereniging. Ik heb het hier
over Monique Aarns. Zij maakt het iedere zaterdagmorgen weer
mogelijk dat wij vanaf 08.00 uur in de kantine terecht kunnen voor de
broodnodige koffie en allerlei andere lekkernijen. Monique is inmiddels
echt het gezicht van de zaterdagochtend geworden.

Ze kan dit echter niet alleen en om haar te ondersteunen helpen er
iedere zaterdag enkele ouders, veelal moeders, mee in de kantine.
Inmiddels is dat een vast groepje geworden wat Monique om zich heen
verzameld heeft. Nog niet zo lang geleden hanteerden we echter een
soort van roulatieschema voor alle ouders waarmee we probeerden
zoveel mogelijk mensen bij de kantine te betrekken en er ook voor te
zorgen dat niet iedere zaterdag dezelfde ouders achter de bar zouden
staan.
We merkten echter dat dit niet door alle ouders even goed ontvangen
werd met als resultaat dat Monique soms op zaterdagmorgen nog
ondersteuning moest regelen. Dat heeft ertoe geleid dat Monique er nu
voor gezorgd heeft dat ze een team om zich heen verzameld heeft met
enthousiaste ouders om haar te helpen. Dit wordt door ons als
jeugdbestuur uiteraard zeer gewaardeerd!
Echter, mocht dat team van ouders om wat voor reden dan ook te klein
worden en/of ouders haken af dan zullen wij toch weer overgaan tot een
rooster waarbij de ouders van alle voetballende jeugd betrokken wordt.
Wij vragen uw begrip hiervoor mocht het zover komen. Dus in
tegenstelling tot wat er in het boekje “voor de aftrap” staat, zal er nu
GEEN kantinerooster opgesteld worden.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat alle voetballende jeugd, maar
ook de ouders, opa’s en oma’s en alle andere supporters iedere
zaterdagmorgen vanaf 08.00 uur in de kantine terecht kunnen. Samen
staan we sterk!
Namens het jeugdbestuur,
Hans Willemsen

KOPIJ VOLGEND NUMMER: 25 NOVEMBER 2011?

KANTINEDIENST SELECTIESPELERS
Beste selectiespelers,
De competitie gaat bijna van start, dat betekent ook dat de selectie de
kantine diensten weer gaat verzorgen op de maandag- en donderdagavond. De selectiespelers onder de 18 mogen alleen nog aan de
'leuke' kant van de bar staan en de spelers die doordeweeks niet
kunnen training zijn ook niet opgenomen in het rooster. Hierdoor zal een
aantal van jullie twee keer dit seizoen kantine diensten draaien, met de
roostering voor het fluiten van de pupillen wordt hiermee rekening
gehouden.
Zet onderstaande datums in je agenda. Als je niet kunt, dien je zelf een
vervanger te regelen!
Binnenkort staat dit rooster ook op
Vereniging > Roosters.

http://www.redichem.nl, onder

week

maandag

donderdag

naam

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

05 september
12 september
19 september
26 september
03 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
07 november
14 november
21 november
28 november
05 december
12 december
19 december

08 september
15 september
22 september
29 september
06 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
03 november
10 november
17 november
24 november
01 december
08 december
15 december
22 december

Martin van den Berg
Wouter van den Berg
Luke Boersma
Bram Boltjes
Bart Bovendeur
Bob Brussaard
Paul Dorland
Rob Hammer
Rudy Hoekzema
Nick van Huenen
Alex (Alieu) Jallow
Aron Jansen
Bart Jansen
Ronald de Jong
Bert Jurrius
Hans Kap

Nog even de regels in het kort:
– Zorg dat je 45 minuten voor de training de kantine opent. Maandag
dus om 19:45 uur en donderdag om 20:00 uur. Als je gaat omkleden
doe je de deur weer dicht. Wie er daarna met de sleutel naar binnen

Zin om een
keer ergens
anders te
voetballen?

WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE: JAN STOEL

Europalaan 62, 6871 BZ Renkum
tel.: 0317 - 313 613
renkum@vx.nl www.vx.nl/renkum

Je leukstse vakantie is ons werk!
van Ingenweg 35
6871 EM Renkum
Tel. 0317-315251

Elektrotechniek Bosman

www.elektrotechniekbosman.nl
info@elektrotechniekbosman.nl
* Is bekend met woningbouw en kleine
utiliteit en levert daarvoor complete:
- Elektra installaties
- CAI installaties
- Telefoon installaties
- Data installaties
* De eerste offerte is altijd vrijblijvend
* Heeft een 24/7 storingsdienst

NOL MASTBERGEN
FIETSEN RENKUM - HEELSUM
Dorpsstraat 56
Renkum

Utrechtseweg 74
Heelsum

Enorme keuze in:

Bij Carlo ook veel:

* Gazelle fietsen
* Batavus fietsen
* Giant fietsen
* Koga Miyata Regiodealer
* Veel racefietsen + mountainbikes
* Kinderfietsen alle soorten

* fietskleding en schoenen
* regenkleding voor jong en oud
* verhuur van mountainbikes
* schaatsen alle soorten
* schaatsen slijpen op de
modernste machines van
Zandstra

HEB JE ONZE WEBSITE AL EENS BEZOCHT?
NOL MASTBERGEN FIETSEN IN RENKUM EN HEELSUM

gaat is jouw verantwoording niet. Na de training zorg je dat je z.s.m.
weer achter de bar staat.
- Het tasje met geld en de sleutels is op te halen bij Rinus Tijssen,
Tamboer 61, 6866 EH, Heelsum. TIP: Arno en Jasper kunnen de sleutel
en het tasje bijna altijd voor je meenemen. Natuurlijk moet je dit wel
even afstemmen.
- Graag de volgende dag het tasje en de sleutel afleveren bij Rinus.
Groeten,
Simon Lise

ACTIEVE ONDERHOUDSCOMMISSIE
Het zal een ieder die al op het sportpark
is geweest, niet ontgaan zijn. De
onderhoudscommissie timmert deze
zomer flink aan de weg. Naar
aanleiding
van
de
Bijzondere
Ledenvergadering in juni is een
enthousiast team opgestaan die de
schouders onder de onderhoudswerkzaamheden heeft gezet.
De kleedkamers moesten eerst flink
worden
aangepakt.
Terwijl
het
merendeel van de leden lekker aan het
vakantievieren was is er hard
doorgewerkt om het sporten van onze
leden nog beter te faciliteren. Het
tegelwerk is gerepareerd er is opnieuw
gekit en de kleedkamers zijn geheel
geverfd. Deze week is de laatste kleedkamer ‘opgeleverd’ en het ziet er
weer als nieuw uit. Het volgende plan is inmiddels al weer in gang
gezet: het verven van de entreepui.
Rinus, René, Ben, Sake, Henk, Henny, Gert en iedereen die zijn
steentje (of verfje en kitje) heeft bijgedragen: Chapeau! Met de hulp van
een ieder kunnen we de vereniging op alle fronten op een hoger plan
brengen.

Sinds 1962
Trappen en Hekwerken
Restauratie
Siersmeedwerk

Knikarmschermen
Uitvalschermen
Screens
Rolluiken
Terrasoverkapping
Terraszonwering
Terrasverwarming

Grafmonumenten
Onderhoud en reparatie
Las- en montagewerk

Bezoek ook eens onze showroom of bel voor meer informatie of afspraak.
NIEUW! Naar eigen ontwerp
Zonweringverlichting

WAGENINGEN - Tel. 0317 - 425486 - www.tvandoorn.nl

TV beveiligingskast

Rolschermen tot 40 meter breed

Wij bewerken Staal - RVS - Aluminium

Dorpsstraat 147a - 6871 AG Renkum
Tel. 0317-31 35 21 - www.everts-weijman.nl

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN
VOORBEREIDINGSBOEKJE JEUGD
Eind augustus hebben alle
jeugdleden het alom bekende
boekje “voor de aftrap” gekregen.
Hierin stond alle op dat moment
beschikbare informatie betreffende
het seizoen 2011 / 2012.
We zijn inmiddels een paar weken
verder en er zijn al wat aanvullingen
en wijzigingen te melden.

2011

2012

Opgevulde vacatures
In het boekje stonden bij enkele functies nog vraagtekens.
Hieronder vind je de invulling:
Trainer van C2 op de donderdag is Bart Jansen, tel. 314968,
Email: bart_en_ernie@hotmail.com
Hopelijk krijgt hij daarbij de hulp van Stan Pegels. Dit is afhankelijk van
zijn lesrooster.
Daarnaast wordt René Penninks bij D1 op de maandag geassisteerd
door Hans de Boer. En bij ditzelfde team krijgt Henk van Almenkerk op
de donderdag assistentie van Wim Mulders.
Ook bij de teamleiders is er de nodige uitbreiding.
Bij Redichem E3 krijgt Koen Beenen hulp van Simone Vleeming, tel.
317312. Email: vleeming1971@hotmail.com
In het boekje stonden verder nog vraagtekens bij de leiders van
Redichem F2. Dit is nu ingevuld met:
Richard Lamers, tel. 314044. Email: richardencarolien@hotmail.com
Peter Bloemendaal, tel. 319516. Email: annemieke-peter@hetnet.nl

Wijzigingen in de competitie-indeling
In de 4e klasse 20 voor C-junioren, waarin Redichem C1 speelt, heeft
RKSV Driel C3 zich teruggetrokken.
Aan de 5e klasse 21 voor C-junioren, waarin Redichem C2 speelt, heeft
Arnhemse Boys C2 zich teruggetrokken.

LANGS DE VELDEN
Ook wanneer er niet gevoetbald wordt volg ik toch zoveel mogelijk de
gebeurtenissen op onze website. Zo viel het mij op dat Henk van
Almenkerk tot zijn spijt moest ervaren dat er echt niet meer getraind
mocht worden op het sportpark na 31 mei, wat nog eens werd bevestigd
door het bestuur op verzoek van de gemeente. Wij begrijpen natuurlijk
allemaal de achterliggende gedachte, de velden moeten zich in rust
kunnen herstellen.
Mijn vrouw wandelde eind juli met de kleindochter langs het sportpark
en zag daar volwassenen op de velden spelen, die ook nog een taal
spraken die bij ons niet gangbaar is. Uit een verslag van recensent Dick
Martens in ons lokale sufferdje, Hoog en Laag, verneem ik dat CSKA
Sofia verbleef in hotel Klein Zwitserland en dagelijks trainde op de
velden van Redichem en CHRC en er zelfs een oefenwedstrijd speelde
tegen FC Hapoel. Wanneer je Henk kent kun je moeilijk vol houden dat
hij meer schade aan de velden toebrengt dan een verzameling
Bulgaren.
Nu geloof ik niet dat het officiële beleid van onze gemeente Henk
verbied om te trainen en dat wel toestaat aan een partij Bulgaren, want
dat zou een klap in het gezicht of minstens minachting zijn voor de
eigen burger c.q. belastingbetaler in onze gemeente. Nee, hier moet iets
anders aan de hand zijn. Het kan zijn dat CSKA dit stiekem doet of
iemand verhuurt de velden illegaal, of iemand dineert gratis met gezin
bij het hotel als dank. Ik kan mij hier van alles bij voor stellen, behalve
discriminatie door onze gemeente. Daar zie ik onze burgemeester
Gebben niet voor aan. Of zou het toch...?
In het sufferdje las ik ook een interview van Martens met de voorzitter
Aalderink van OVC. Die maakt zich samen met Ostrabeke sterk voor
een kunstgras veld op de Bilderberg. Dat zou ik ook doen. Wanneer je

al jaren de kleedkamers gratis hebt van de gemeente inclusief stroom
en water, dan heb je nu ook wel recht op een kunstgras veld lijkt mij zo.
Kijk niet raar op wanneer zij dit voor elkaar krijgen, in onze gemeente is
alles mogelijk.
En Henk? Nee, die mag niet trainen op het sportpark in juni en juli. Zijn
probleem is dat hij niet brutaal genoeg is. Want brutalen hebben de
halve wereld in Renkum. Henk, wanneer wij volgend jaar gewoon na 31
mei doortrainen op het sportpark, wat zou er dan gebeuren? Er komt
vast iemand zeggen dat dat niet mag, maar wij gaan gewoon door.
Zouden wij dan door de sterke arm (politie) van het veld worden
verwijderd? Dat geloof je toch niet. Neem maar van mij aan, er gebeurt
helemaal niets! Wanneer je jezelf onbehoorlijk behandeld voelt door
gemeentevertegenwoordigers die voor eigen bewoners horen te
werken, mag je daar best met wat men burgerlijke ongehoorzaamheid
noemt op reageren. En acties van de gemeente richting Redichem? De
gemeente doet m.i. toch al niets, dus veel minder kan het niet worden.
Over de gemeente gesproken. Kunstgras is in de gemeenteraad aan de
orde geweest. Maar zoals altijd wanneer de politiek geen beslissing
durft te nemen verschuilt men zich achter een rapport. In dit geval
achter de sportnota, die moet eerst worden geschreven. Dat duurt
natuurlijk minstens een jaar en dus ben je even van het probleem af. Is
ook rustig voor de verenigingen, er zal niets gebeuren. Van de vroegere
sportnota’s wel eens iets gehoord? Nee natuurlijk niet, die nota’s schrijf
je alleen maar om zaken uit te stellen, laat je niets wijs maken. De
hockeyvereniging in Oosterbeek krijgt wel een extra kunstgrasveld,
zonder sportnota overigens, tijdens ons 50-jarig bestaan zei de
burgemeester al dat hij meer met hockey dan met voetbal had! Het
argument zal wel zijn dat de hockeyclub haar leden niet meer kwijt kan
op de bestaande accommodatie en anders genoodzaakt zou zijn buiten
de gemeente accommodatie te moeten huren. In Oosterbeek kan zoiets
natuurlijk niet. In Renkum kan dat wel. RZC, een zeer grote en
waardevolle zwemvereniging, moet al jaren met zijn leden op allerlei
plaatsen buiten onze gemeente terecht. Had voor hen de burgemeester
maar iets met zwemmen.
In mei werd, na tien jaar praten, het fietspad langs het sportpark naar de
Ginkelseweg geopend. Nu parkeert een aantal sporters langs de
Ginkelseweg en stopt en staat er een aantal ouders die kinderen
afzetten c.q. ophalen waardoor er eigenlijk een gevaarlijke situatie
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ontstaat. Dit is een echte herhaling van zetten. Een aantal jaren terug
hebben we dezelfde situatie gehad en om er een eind aan te maken is
er toen een lang hek geplaatst langs het parkeerterrein. We zijn dus
weer bij af. Ik vraag mij af wie daar bij de gemeente heeft zitten slapen.
Dat krijg je er van wanneer je eindeloze inspraakprocedures houdt
waarbij na jaren niemand meer weet waar het nu eigenlijk om ging. Een
beschamende vertoning. In professionele organisaties wordt je na zulke
grappen ontslagen.
Het voetbalseizoen is gelukkig weer begonnen. Ook de eerste
oefenwedstrijd is thuis gespeeld tegen Groessen en we hebben leuke
dingen gezien, terwijl de selectie nog verre van compleet is. Maarten is
in ieder geval op de goede weg met de mannen. Ook John van Dijk
kwam langs met Doetinchem, 4-1 met de rust, leuk voetbal,daarna veel
gewissel en dat kwam de zaak niet ten goede. Ik heb genoeg gezien om
er vertrouwen in te hebben dit seizoen.
Verheug me er op u allen weer te zien langs de lijnen.
Chris van Heijst

BIERTJE? KIJK UIT VOOR JE KRUISBANDEN!
Op de TV, na het programma “de Avond-etappe” van Mart Smeets, zag
ik een paar keer de reclamespot van Jupiler. Leuke spot, mannen
ploeterend in de modder, met een stem op de achtergrond die zegt: "....
mannen die weten waar hun kruisbanden zitten en die ook die van de
tegenstander weten te vinden..."
Naar mijn mening een minder geslaagde poging om stoer te doen. Dus
ik klim in de pen en stuur een mail aan Jupiler. Wat je met je eigen
kruisbanden doet moet je vooral zelf weten, maar die van je
tegenstander moet je niet weten te vinden! Ik vraag Jupiler om een
reactie.
Jupiler reageert de volgende dag (18 juli):
Geachte heer Maas,
Bedankt voor uw reactie. We nemen uw kritiek ter harte en zullen deze
intern evalueren.

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES
SCHOENMAKERIJ

BRUGMANS
Dorpsstraat 115 - Renkum
Telefoon: 0317 - 31 74 56

Het is zeker niet bedoeld om het maken van overtredingen aan te
moedigen (of het nu wel of niet gaat om blesseren). Het is een illustratie
van wat de mannen kan gebeuren in het heetst van de strijd.
Het spotje zal binnenkort niet meer op het scherm te zien zijn.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Vriendelijke groeten,... enz.
Dat het spotje “binnenkort” niet meer te zien zal zijn, vind ik wat mager,
dus ik stuur ook een mail naar de KNVB met de vraag wat zij van deze
spot vinden. Een spot nota bene van een van hun eigen sponsoren.
Naar later zal blijken, kost het de KNVB nogal wat hoofdbrekens én ruim
twee weken om een doortimmerd antwoord te formuleren.
Ik ben na één dag het wachten al beu, dus ik stuur de mailcorrespondentie door aan iemand van De Gelderlander, een oude
bekende. Dat werkt een stuk sneller, want op donderdag 21 juli staat
het hele verhaal in de krant (weliswaar in de Renkumse editie, dat wel,
maar toch). Mijn naam had er niet bij gehoeven, maar Kees huldigt
waarschijnlijk het standpunt: bij een grote broek hoort een gezicht.
Of het heeft geholpen? De laatste tijd zien we het spotje weer op de TV.
Dezelfde spot, maar de tekst is aangepast, de passage met kruisbanden
is er uit. Mooi toch? De doordachte reactie van de KNVB wil ik jullie niet
onthouden, want opgelucht liet de KNVB per mail op 4 augustus weten:
Beste Lex,
Jupiler is geen sponsor van de KNVB! Onze sponsors zijn Heineken
(Oranje teams) en Amstel (KNVB Beker).
Jupiler is sponsor van de CED. Dit is de Coöperatie Eerste Divisie en is
een overkoepelende organisatie van alle eerste divisie clubs.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
marketing

- gratis begeleiding bij aankoop van een nieuwe pand
- zeer scherpe vaste courtage's bij de verkoop van uw huidige pand
- variabele courtage op uur-basis ook mogelijk (voorwaarden in overleg)

Speciaal voor Redichem-leden of de ouders van jeugdleden

Makelaardĳ

Wij zijn aangesloten bij Stichting Erkend Hypotheek Adviseurs (SEH)
en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Geiëntegreerd financieel advies voor 50-plussers

50+ Advies

- lage 1 maands-variabele rente vanaf 3,52 %
(peildatum april 2011)
- uitwisseling van afsluitprovisies en rente-kortingen
- samenwerking met ca. 25 hypotheekverstrekkers en banken

Hypotheken

Ons uitgangspunt : realistische vraagprijzen tegen realistische courtage's

Makelaardij anno 2011 vergt een nieuwe manier van denken.

Uw huis al 1 jaar in de verkoop ? Zekerheden zijn ineens onzekerheden.

www.stoelenpartners.nl
0317 - 314671

Stoel & Partners

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

Neem bij interesse contact op met Peter Schouten, ook als u
sportspullen over hebt: 0317 316 367.

VOETBAL BIJZONDER: SAVED BY THE BIRD
Een kievit heeft bij een wedstrijd in het Braziliaanse kampioenschap een
doelpunt tegengehouden.
Het stond 1-1 tussen Botafogo en Gremio Porto Alegre toen Botafogospits Fabio op het doel schoot. De doelman, die al gepasseerd was,
kreeg hulp van een kievit die in de baan van de bal kwam aangevlogen
waardoor de bal alsnog van richting veranderde en naast het lege doel
vloog.
"Zonder die vogel was het zeker doelpunt geweest" aldus Fabio.
Na de botsing dwarrelde de kievit naar beneden, rolde enkele malen
over de grasmat en vloog weer weg.

TRAININGEN VAN START
Het groene gras lag er heerlijk bij en alle spelers hadden zin om weer
lekker tegen een bal te trappen. Hieronder enkele foto’s van de eerste
trainingen.

HOOFDSPONSORS JEUGD CVV REDICHEM
Aannemingsbedrijf H. van den Born b.v.
Kerkstraat 12 - Renkum - 0317-312243

o.a.
- nieuwbouw
- verbouw
- renovatie
- badkamers
- dakinspectie
- dakkapellen
- vervangen kozijnen

www.bornbouw.nl

