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Assurantiekantoor van Weelden biedt een complete serie
kwalitatief hoogwaardige schadeverzekeringen voor:
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Op www.akvw.nl vindt u ons complete verzekeringspakket.
Interesse? Bel of mail onze assurantieadviseur voor
vrijblijvende informatie of afspraak.
Utrechtseweg 70
6866 CM Heelsum

Tel. +31 (0)317 399 105
Fax +31 (0)317 399 109

info@akvw.nl
www.akvw.nl

Jaargang 37
Postadres:
Mailadres:
Redactie:
Distributie:
Internet:
Wasserij:

nummer 3

DECEMBER 2011

postbus 32, 6870 AA Renkum
redactie@redichem.nl
Wim van Bruxvoort
Jacqueline Middelbos
http://www.redichem.nl
NederVeluwe. Telefoon 0317 312 400

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

Jan Streefkerk, Koningserf 20, 6866 ES Heelsum,

Tel 0612 956 246

Secretaris:

Rinus Tijssen, Tamboer 161, 6866 EH Heelsum

Tel 0317 318 205

secretaris@redichem.nl
Wedstrijdsecr.:

vacature

Penningmeester:

Stephan Wolff, Vendelier 35, 6866 EN Heelsum,

Tel 0317 315 236

Commissaris TZ:

Rik KerkhofKoningserf 4, 6866 ES Heelsum,

Tel 0622 751 605

Commissaris:

Gerrit Beekhuizen, Drielse Dijk 11, Heteren

Tel 026 4722 368

Hoofdtrainer:

Maarten Kerkhof

Trainer 2e elftal:

Jan Ploeg

Contributies:

Rik van Maanen, rikvanmaanen@hotmail.com

Tel 0650 268 963

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

Jeugdbestuur:
Voorzitter.:

Hans Willemsen, willemsenhans@hetnet.nl

Tel 0317 317 301

Secretaris:

Willem Smink, w.smink@wxs.nl

Tel 0317 310 520

Wedstr.secretaris:

Cor Rolloos, cor.rolloos@gmail.com

Tel 0317 311 901

Technische zaken:

Ton van de Bovenkamp, t.vdbovenkamp@kpnplanet.nl

Tel 0317 314 305

Comm. Activiteiten:

Berna Leertouwer, bernaleertouwer@kpnplanet.nl

Tel 0317 315 825

Commissaris:

Bert de Boer, lampjeb1978@gmail.com

Tel 0642 723 426

Ereleden:
J. Aalbers †
G. Krol †

J. v. Almenkerk †
W. v.d. Spreng

T.v.d. Bovenkamp
G. Visser †

VAN DE REDACTIE
De eerste helft van het seizoen zit er al weer op. Hopelijk leest u dit nog
voor de Kerst.
In deze editie ontbreekt de bijdrage van Chris van Heijst. Zijn kritische
“Langs de velden” is ditmaal gesneuveld in zijn PC die de geest gaf. Erg
jammer, hopelijk heeft Chris een nieuwe computer voor zijn
overpeinzingen in 2012. Gelukkig heeft elftalleider van de selectie Hans
Pegels een overzicht gemaakt van de eerste seizoenshelft.
Onze voorzitter ontbreekt niet en we plaatsen enkele foto's van de
teams die kampioen zijn geworden. Aad van Almenkerk schrijft
regelmatig een verslag van de veteranen voor de website en de redactie
heeft er hier een deels overgenomen om de leden die verstoken zijn van
internet ook de gelegenheid te geven hier van te genieten.
Ook wil ik u er nog aan herinneren dat als u mee wilt werken aan het
samenstellen van het clubblad dit zeer welkom is. Er komen nog drie
edities dit seizoen en als we die samen maken leer je het al doende.
Echt moeilijk is het overigens niet. Een beetje handig met de
tekstverwerker en de PC zijn, dat is alles.
Op zaterdag 7 januari 2012 is de oliebollencup en aansluitend de
nieuwjaarsreceptie. Hopelijk zien we elkaar daar in goede gezondheid.
De redactie wenst u veel leesplezier met dit clubblad en een fijne Kerst
en een goede jaarwisseling!
Wim van Bruxvoort
CONTRIBUTIES CVV REDICHEM (bedragen per maand)
Met ingang van 1 januari 2012 bedraagt de contributie:
SENIOREN
JUNIOREN
PUPILLEN
NIET-SPELENDE LEDEN
bijdrage tenueverzorging senioren
bijdrage tenue jeugd

€
€
€
€
€
€

15,50
11,00
8,50
5,00
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.

Een uitzendbureau
met uitzicht op
goed werk in alle sectoren
Uitzending/Detachering/
Pay-roll/Werving en Selectie/
Outplacement
Dorpsstraat 135
6871 AG Renkum
Telefoon 0317 - 31 01 24

www.bellevue-ub.nl

VAN DE VOORZITTER
De maand december is ruimschoots halverwege en iedereen kijkt
inmiddels al weer vooruit naar de kerstdagen en het nieuwe jaar. Het
sportpark ligt er verlaten en, na de afgelopen periode van zware
regenval, enigszins gehavend bij. Tijd om even terug te kijken op
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het komende jaar 2012.
Het jaar 2011 was voor Redichem een jaar wat in het teken stond van
veranderingen, zowel op sportief als organisatorisch gebied. Ons eerste
elftal draait goed in de nacompetitie en mag uiteindelijk in de finale voor
promotie aantreden op 28 mei tegen SC Oranje uit Arnhem. In een
bloedstollende finale, zowel voor spelers als supporters, zal uiteindelijk
Redichem als winnaar uit de bus komen en is promotie naar de 3e
klasse een feit. Een prachtig sportmoment voor onze club maar een
even zo’n mooi moment voor de aanvoerder van het elftal: Maarten
Kerkhof. Na een hele mooie carrière die hem onder andere bracht bij
Vitesse en De Graafschap was de cirkel op die 28e mei rond. Je actieve
voetbalcarrière eindigen met een promotie, als aanvoerder en
boegbeeld van de club waar je als jonge jongen speelde, is een
hoogtepunt. Zowel voor Maarten zelf als voor Redichem.
Inmiddels draait het eerste ook dit seizoen een prima eerste
seizoenshelft met een plek in de middenmoot. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat we ook volgend seizoen in deze klasse actief zullen
zijn. Bijzonder is dat we dit seizoen zijn begonnen met maar liefst twee
Veteranenelftallen. Het tekent de binding binnen onze vereniging dat
zoveel spelers, ook op latere leeftijd, met elkaar willen blijven spelen.
Inmiddels hebben we enige weken geleden ons 200ste(!) jeugdlid
mogen begroeten en hebben we de eerste kampioenschappen reeds
gevierd. Door de inzet van de activiteitencommissie voor de jeugd is er
inmiddels het Sinterklaasfeest gevierd, staat het jeugdkamp in de
steigers en zijn er filmavonden geweest. Ook zijn er nog de nodige
plannen en ideeën voor het komende jaar. De jeugd heeft de toekomst
zegt men terecht, en wat dat betreft ziet de toekomst van Redichem er
rooskleurig uit.
Op organisatorisch vlak hadden we dit jaar een bestuurswissel. Na vele
jaren zich ingezet te hebben gaven veel bestuursleden aan voortaan in
plaats van een bestuursfunctie “gewoon” supporter van Redichem te
willen zijn. Zij zijn gelukkig nauw betrokken bij onze vereniging
gebleven; als speler, supporter en/of met hand- en spandiensten.

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

Op het gebied van sponsoring, met een uitbreiding van de
sponsorcommissie, is ons hoofdveld inmiddels voorzien van extra
sponsorborden en krijgt ons veld steeds meer uitstraling. Plannen en
enthousiasme genoeg bij de sponsorcommissie voor de komende jaren.
Met Assurantiekantoor Van Weelden als nieuwe hoofdsponsor van het
1e en 2e elftal, en (sinds vele jaren) de firma’s ReproMercurius en
Aannemingsbedrijf Van den Born als hoofdsponsoren bij de jeugd
hebben we trotse en betrokken sponsoren voor de toekomst.
De sponsorloop was ook dit jaar weer een groot succes; grote opkomst,
vele lopers en weer was het gelukt om een bekende en gerenommeerde
keeper naar Redichen te halen. Eloy Room was weliswaar geblesseerd
maar had in Jasper Tijssen een waardig vervanger, en de jeugdige
leden konden naar hartenlust op de foto met en handtekeningen
ontvangen van de Vitesse-keeper.
Voor velen is het einde van het jaar een periode waar men goede
voornemens maakt voor het nieuwe jaar. Daar wil ik graag gebruik van
maken door nogmaals een oproep te doen: als je een goed voornemen
wilt hebben, waarom dan niet het voornemen om binnen onze
vereniging iets te doen. Als commissaris binnen het hoofdbestuur of als
redacteur van ons clubblad ben je van harte welkom. Stoppen met
roken of afvallen kan altijd nog en is een stuk minder leuk…
Noteer de volgende datum alvast in uw agenda: op zaterdag 7 januari
zal de eerste krachtmeting van het jaar 2012 op het programma staan:
de Oliebollencup. Als de weergoden en de gemeente het toelaten zullen
we die dag de traditionele onderlinge wedstrijden spelen. Bij geen
doorgang van het voetbal zullen we een alternatief hebben in de
kantine. Aansluitend zullen we om 16.00 uur de Nieuwjaarsreceptie
hebben waar we het glas zullen heffen en toasten op het nieuwe jaar. Ik
hoop op een geweldig grote opkomst.
Ik wens jullie allemaal alvast fijne dagen toe en een goed, gezond en
sportief 2012!
Jan Streefkerk

BoJa aannemingsbedrijf
al uw bouwkundige werken in één hand

*
*
*
*
*

nieuwbouw
verbouw
aanbouw
renovatie
onderhoud

vraag
vrijblijvend
een
offerte
aan

Industrieweg 18
6871 KA Renkum
tel. 0317 - 31 54 32
fax 0317 - 31 64 27
postmaster@boja-aannemingsbedrijf.nl
www.boja-aannemingsbedrijf.nl
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de CITADEL

Kerkstraat 98, 6871 BM Renkum
Telefoon: 0317-312082, fax: 0317-318296

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

wij(s) op weg met afval…
Industrieweg 29

.
.

. Renkum . (0317) 319120 . www.woudenbergbv.nl

Hét adres voor:
Afvalcontainers voor bouw- en
sloopafval in diverse maten.
Inname van bedrijfs-/bouw-/
sloop- en tuinafval

.

Afhalen en bezorgen van:
zand
mijnsteen
potgrond

grind
compost
bemeste tuinaarde

TOT DE WINTERSTOP: REDICHEM 1 IN OOST 3A
De voorbereidingen voor het seizoen 2011/2012 waren al eerder, al
tijdens het vorige seizoen, begonnen en stonden in het teken van veel
veranderingen. Ga maar na: een nieuwe hoofdtrainer aangevuld met
hulp van de trainer van vorig seizoen, een nieuwe trainer van het 2e
elftal en een geheel nieuw begeleidingsteam bij I en II. Ook veel nieuwe
spelers onder meer uit de A1 en op dat moment nog geen vaste
grensrechter bij I en nog geen 2e leider bij II. In de samenwerking was
het voor sommigen een avontuur, want een aantal mensen in het
begeleidingsteam kenden elkaar al (goed) en een aantal slechts van
“weten wie het is” maar niet meer dan dat. En dan moet je dus altijd
maar afwachten hoe je met elkaar gaat verkeren.
Na enig aftasten kunnen we concluderen dat de begeleiding uitstekend
met elkaar door één deur kan en ook de lijnen tussen I en II kort zijn
waardoor er een zeer prettige samenwerking is ontstaan in het hele
begeleidingsteam van I en II. Dat is mooi om te constateren, maar
uiteindelijk is het natuurlijk van groot belang dat de begeleiding goed
samenwerkt met de spelersgroep. Nou, dat is ook simpel: een fijne
groep om mee te werken, goede sfeer en een goede trainingsopkomst,
hetgeen voor de trainers natuurlijk alleen maar motiverend werkt.
Even een rondje dan langs de velden, kijkend naar de eerste dertien
wedstrijden van het lopend seizoen.
Op 3 september trapten we af uit tegen De Treffers. Een redelijk
avontuur voor ons, ook wij wisten niet goed waar we stonden.
Handhaving was het uitgangspunt en dan maar van week tot week
kijken hoe het loopt. Het was die dag bloedheet en we speelden ook
nog eens op kunstgras en dat verhoogde de temperatuur op het veld
nog met een paar graden. Bij rust 1-1 met een paar grote kansen voor
ons, 2-4 was ook normaal geweest. Na rust bleek het verschil tussen de
4e en 3e klasse. Even niet bij de les en het stond meteen 3-1.
Uiteindelijk werd het een forse nederlaag. Daarna tegen Excelsior.
Lekker een uur lang goed mee gevoetbald met zicht op een punt. Twee
fouten van onze kant resulteerden in de tweede nederlaag. Het herstel
volgde uit bij Kesteren en dat hadden we ook wel even nodig om de
spreekwoordelijke moed erin te houden. We wonnen daar met grote
overmacht met 0-3. Dat we ons niet als degradatiekandidaat hoeven te
zien bleek vervolgens thuis tegen Brakkenstein 3-1. Na een kleine
nedelaag bij Ostrabeke, bleek dat wij “3” wel een mooi getal vinden.
Thuis tegen SKV 3-1, dezelfde uitslag thuis tegen Uni VV en uit bij

Dodewaard 0-3. Een hele sterke serie namelijk uit zes wedstrijden 15
punten! Op dat moment zelfs een vierde plaats. Tegen Candia'66
hadden we ons er meer van voorgesteld dan wat het werd, een
onverwacht sterke tegenstander en een 1-4 nederlaag.
Desalniettemin werd door onze nieuwe hoofdsponsor toch besloten de
nieuwe winterjassen aan de selectie (I en II) in het clubhuis uit te reiken
en dat is bepaald niet het enige wat er op sponsorvlak allemaal gebeurt
dit seizoen. Fantastisch!
Bij Elsweide uit kwamen we snel met 2-0 achter, maar toen stond
Redichem op. Op basis van een geweldige wedstrijdmentaliteit werd
teruggekomen tot 3-3 en aan “hadden” heb je niets maar inderdaad die
wedstrijd hadden we verdiend te winnen, maar door een arbitrale
dwaling kreeg Elsweide alsnog de overwinning in de schoot geworpen.
Balen, maar dat soort dingen gebeuren ook. Soms zit het mee en soms
zit het tegen.
Tegen Lienden thuis zat er wederom meer in. Waar wij een goede kans
onbenut lieten scoorden zij direct daarna wel en dus in plaats van 1-0
werd het 0-1 en later nog 0-2. Tegen De Treffers werd thuis vervolgens
verdiend een punt gehaald en dat was goed voor de moraal. Tevens
een mooie revanche voor de nederlaag in de uitwedstrijd. Excelsior uit
tenslotte was weer zo’n wedstrijd waar we er meer van gespeeld
hebben. Goed meedoen en laten zien dat we niet voor niets zijn
gepromoveerd! De eerste helft lukte dat de eerste veertig minuten prima
en konden we genieten van ons spel. Daarna bleek Excelsior niet voor
niets zonder puntverlies bovenaan te staan en sprongen ze zeer
effectief om met de kansen en een grote nederlaag was het gevolg.
Al met al kunnen we met tevredenheid terug kijken op het seizoen tot nu
toe. Na de winterstop kunnen we hopelijk direct weer een goede serie
neerzetten. Om de kans daarop te vergroten is een stevig trainings- en
oefenprogramma voor de komende twee maanden neergezet.
Fijne Kerst en een mooi 2012 gewenst!
Hans Pegels

JEUGDTRAINERS GESCHOOLD
In december zijn de jeugdtrainersclinics onder leiding van Henri ten
Klooster van start gegaan. De avond startte met een praktijkgedeelte op
het veld waar Henri heeft laten zien hoe stapsgewijs de techniek van het
lopen getraind kan worden. Een negental spelers van het C2 en ook een
deel van de jeugdtrainers hebben ervaren hoe o.a. met ‘skipping’, ‘de
pendelloop’ en de ‘kaatsloop’ de looptechniek kan worden verbeterd.
Naast de technische invulling gaf Ten Klooster ook een aantal handige
en praktische tips vanuit zijn achtergrond als atletiektrainer en
voetbaltrainer.

Het tweede deel van de avond richtte zich op conditietraining in
voetbaltraining. Onze jeugdtrainers weten inmiddels meer van
energiesystemen en aerobe-verbranding (!). Maar belangrijker is het om
te weten wat wel en niet zinvol is om op te trainen in het voetbal, welke
arbeid-rust verhouding bij verschillende trainingsvormen moet worden
aangehouden en hoe je dat op een leuke manier in de oefenstof kunt
verwerken. Tot geruststelling van velen was de conclusie dat
conditietraining altijd gepaard kan gaan met voetbaltechnische training.
Kortom een geslaagde aftrap van de serie clinics. De volgende staat
gepland op 10 februari. Deze zal in het teken staan van didactische
vaardigheden en mentale training.
Michel Bosveld

krol-renkum
CV-installaties, loodgieters- en dakwerken
GAS
WATER
SANITAIR

C.V.
DAKWERKZAAMHEDEN
LOOD- EN ZINKWERKEN

Industrieweg 9 - 6871 KA Renkum

TEL. (0317) 31 26 81
WILT U HIER (OF ELDERS IN
HET CLUBBLAD) UW
ADVERTENTIE PLAATSEN?
NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE
SPONSORCOMMISSIE.

BEZORGERS
Veel mensen doen een grotere of kleine taak voor onze vereniging die
soms weinig opvalt. Daaronder horen onder andere de bezorgers van
dit clubblad. Het zijn er maar liefst elf en tezamen brengen zij zo'n 250
clubbladen rond in Renkum, Heelsum, Doorwerth en Heveadorp.
Geurt Heykamp is er een van. Jarenlang heeft hij het clubblad bezorgd.
Hoe lang zou ik niet weten, want hij deed het al toen ik hier mee begon.
Het is spijtig om te horen dat meneer Heykamp er nu mee moet stoppen
omdat het lichamelijk te zwaar wordt. Hierbij wil ik namens de vereniging
hem heel hartelijk bedanken voor jarenlange inzet om (onder veel
meer!) de brievenbussen van de leden langs te gaan.
Gelukkig heeft zoon Nico aangegeven deze taak over te willen nemen.
En dat maakt het weer helemaal rond.
Wim van Bruxvoort

ZAALVOETBALCOMPETITIE IN DE RIJNKOM
Op vrijdagavond 6 januari begint de traditionele zaalvoetbalcompetitie
voor pupillen in de Rijnkom. Evenals voorgaande jaren wordt deze
competitie in samenwerking met Ostrabeke, OVC ’85, R.V.W. en
Wodanseck georganiseerd.
Het aantal deelnemende team lijkt elk jaar groter te worden. Maar liefst
82 teams zullen zes vrijdagavonden en zes zaterdagen regelmatig hun
voetbalkunsten laten zien. Redichem heeft daarin met 22 teams een
heel groot aandeel. Alle pupillen krijgen een apart boekje, met daarin de
informatie over de wedstrijden, teamindeling en nog veel meer.
Toch ook in dit clubblad wat informatie over deze jaarlijkse happening,
die wordt georganiseerd om de winterstop bij de pupillen op een
sportieve manier te overbruggen.
Sinds een aantal jaren spelen de D-pupillen op de vrijdagavond. De
eerste speeldag is 6 januari, de eerste wedstrijd begint dan al om 18.30
uur. Het duurt tot ongeveer 22.00 uur, dus je hebt alle gelegenheid om
een keer te komen kijken. De laatste speeldag is vrijdag 10 februari.
Ook op de zaterdag is het uiteraard de moeite waard om eens in de
Rijnkom te komen kijken. Er wordt dan altijd met volle inzet door onze
jongste voetballertjes gestreden. Op zaterdag 7 januari spelen de Epupillen hun eerste wedstrijden en op 14 januari is de eerste speeldag

voor de F-pupillen. Om de week spelen de teams dan enkele
wedstrijden.
De eerste wedstrijden worden om 8:45 uur gespeeld en het gaat door
tot ongeveer 13:45 uur.
Ook sinds een paar jaar hebben alle deelnemende teams de naam van
topteams uit de Europese voetbalcompetities. Aan de zwarte shirts zul
je de Redichem-spelers natuurlijk nog herkennen, maar ook wanneer je
goed op de hoogte bent met de Spaanse competitie. De teams van
Redichem hebben namelijk allemaal namen uit deze competitie, zoals
bijvoorbeeld Real Madrid, Valencia, Real Zaragoza en Barcelona.
En wil je toch nog graag weten tegen wie de Redichem-teams spelen,
dan is de onderstaande informatie wel handig:
Ó Clubs uit de Spaanse competitie: Redichem.
Ó Clubs uit de Nederlandse competitie: Ostrabeke.
Ó Clubs uit de Italiaanse en Franse competitie: OVC ’85.
Ó Clubs uit de Engelse en Schotse competitie: RVW.
Ó Clubs uit de Duitse competitie: Wodanseck.
Naast wedstrijden als West Ham United - Real Zaragoza, sc
Heerenveen - Rayo Vallecano, AC Milan - Espanyol, ADO Den Haag Barcelona en Real Madrid - Aston Villa, zijn er ook nog enkele
wedstrijden tussen landenteams van Nederland, Duitsland, Spanje en
Portugal.
Dit zijn wedstrijden tussen de 4- en 5-jarigen (Mini-F of Kabouters) van
verschillende verenigingen. Spanje en Portugal zijn dan de Redichemteams.
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PUPILLEN SNEL HET VELD WEER OP
In de gemeente Renkum hebben we de luxe van een
zaalvoetbalcompetitie voor pupillen. Buiten Renkum kennen veel clubs
dit niet. Deze “andere clubs” willen daarom zo vroeg mogelijk aan een
voorjaarscompetitie beginnen. Mede doordat er in andere plaatsen weer
iets is, dat de gemeente Renkum niet kent en dat zijn kunstgrasvelden.
De eerste wedstrijden van de voorjaarscompetitie staan daarom al voor
zaterdag 28 januari op het programma. Dit geldt dan in ieder geval niet
voor de F-pupillen, omdat zij dan in de zaal spelen. Deze leeftijdsgroep
zal zeer waarschijnlijk een week later de eerste veldwedstrijden gaan
spelen.

LOGO REDICHEM OP TRAININGSPAK
Voor diegene die onlangs het Redichemtrainingspak heeft aangeschaft heeft onze
sponsor
Intersport
Winners
te
Wageningen een mooie actie. Als u
persoonlijk
bij
Intersport
Winners
langskomt met het trainingspak voorzien
zij het trainingsjack van het Redichem
logo. Uiteraard geheel kosteloos! U kunt
wachten op het bedrukken.
Wilt u het trainingspak ook nog eens
voorzien van een cijfer? Dit kan voor
slechts € 1,95 per cijfer.
Intersport Winners Churchillweg 33 6707
JA Wageningen 0317-422970
Openingstijden: MA 13.00-18.00 | DI WO DO 09.30-18.00 | VR 09.30-21.00 | ZA 09.00-17.00

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE (deel 1)
Beste redactie,
Een paar dagen geleden kreeg ik een telefoontje van mijn vader. Nadat
hij mij gevraagd had hoe het mij ging en we even in gesprek waren
geweest wilde hij mij nog even feliciteren met mijn 40-jarig jubileum bij
Redichem.
Hij vertelde mij dat het in het clubblad stond. Ik heb hem gelijk maar
even verteld dat dit volgens mij niet waar kan zijn. Ik ben inmiddels 47
jaar en dit jubileum zou dus inhouden dat ik in mijn zevende levensjaar
lid van Redichem zou zijn geworden. Ik weet niet meer exact wanneer ik
lid ben geworden van Redichem maar ik weet wel zeker dat ik toen ik
zeven jaar was nog in Arnhem woonde en nog nooit van Redichem had
gehoord.
Volgens mij ben ik pas in 1977 lid geworden( kan een jaartje eerder of
later zijn) hetgeen betekent dat ik pas 34 jaar lid ben van Redichem.
Gelukkig heb ik geen fles wijn gehad dus die hoef ik in elk geval niet
terug te geven.
Ik ben uiteraard inmiddels wel benieuwd in welk jaar ik echt lid ben
geworden van Redichem dus dat zou ik graag nog eens vernemen. Kan
ik een beetje rekening houden met de boodschappen.
Met vriendelijke groet,
Folkert (“Follie”) Douma,
Valburg

JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE (deel 2)
Beste Follie,
In het vorige clubblad herstelde ik een tijdens de ALV gemaakte
blunder: onder het motto “ere wie ere toekomt” heb ik toen uitgelegd dat
Aad van Almenkerk toch echt al 40 jaar lid is van onze Vereniging. Per
abuis werd hij daarmee niet gefeliciteerd tijdens de ALV van oktober dit
jaar.
Na jouw reactie op dit artikel heb ik – op jouw verzoek – de oude
ledenlijst nog maar eens gecontroleerd en wat blijkt: bij het overnemen
van de gegevens heb ik een tik- of rekenfout gemaakt. Jij bent niet 40,
maar dertig jaar lid van Redichem. Om precies te zijn: op 01-06-1981
ben jij lid geworden, je was toen net een paar dagen 17 jaar. Als je op
de ALV aanwezig was geweest had je een fles wijn gekregen. Die had
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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

je, anders dan je hieronder vreest, op grond van je 30-jarig
lidmaatschap dus niet terug hoeven te geven.
Vanaf deze plek nogmaals gefeliciteerd, enne, rekening houden met de
boodschappen is natuurlijk altijd verstandig. Bedankt voor het aanbod,
en laat maar even weten wanneer de redactie (liefst nog in je
jubileumjaar) bij jou terecht kan om het heuglijke feit te vieren!
Lex Maas

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.

GEVONDEN VOORWERPEN
Spullen die achterblijven in de kleedkamers worden
opgehangen aan de kapstok bij de ingang van de
kantine. Sommige spullen hanger er al geruime tijd en
binnenkort vindt er een grote opruiming plaats. Dus
mocht u nog een shirt of trainingsbroek missen, neem
even een kijkje. Straks is het te laat.

KANTINEDIENST SELECTIESPELERS
01
02
03
04
05
06
07
08
09

02 januari
09 januari
16 januari
23 januari
30 januari
06 februari
13 februari
20 februari
27 februari

05 januari
12 januari
19 januari
26 januari
02 februari
09 februari
16 februari
23 februari
02 maart

Joran Lise
Jeroen Mokking
Alfonso Ohue
Stan Pegels
Jules Schoemaker
Arno Tijssen
Jasper Tijssen
Jef Wijlhuizen
Joery Wildekamp

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 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.

VETERANEN 1: WIE GOED DOET, GOED ONTMOET
Op deze laatste competitiedag lagen onze broeders van VE2 stil dus
konden we een beroep doen op een aantal van hen: ijzervreter Fred,
goalgetter Gerwin en alleskunner René, kortom we hadden een prima
elftal aan de aftrap staan. We moesten tegen Groen-Wit een van de
betere, zo niet de beste club in onze competitie.
We begonnen erg goed, de bal ging gemakkelijk rond, de vrije man
werd steeds gevonden en Groen-Wit kwam er amper aan te pas. Door
dit verzorgde spel creëerde we kansen zoals bij de eerste goal van B.J.
Piksen die een assist van Willem schitterend in de kruising volleerde.
We gingen door met dit spel en een diepe voorzet leek bij de keeper van
GW te komen maar die schrok van zowel Bert-Jan en Gerwin die er toch
in geloofden, een lichte twijfel van de keeper was genoeg voor Gerwin
die de bal met zijn knie in het doel kreeg. Nog waren we niet tevreden
en Gerwin leek de 3-0 binnen te koppen maar dit keer stond de keeper
wel goed opgesteld. Zo leken we gemakkelijk op de rust af te gaan maar
helaas was er balverlies bij Redichem, weliswaar na een overtreding
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maar de scheidsrechter liet doorspelen en van twintig meter knalde
Groen-Wit middenvelder “Henkie” de bal via de onderkant van de lat
achter de kansloze Gerrit Piksen. Altijd vervelend natuurlijk zo’n
tegentreffer net voor de rust.
Frans verving de uitstekend spelende Erick van Silfhout die last kreeg
van zijn hamstring dus moesten we de boel enigszins omzetten. GW
geloofde er weer in en we kwamen meer onder druk te staan wat al vrij
snel resulteerde in de gelijkmaker van linksbuiten Stef die goed stond
opgesteld bij een prima voorzet en zodoende René in de lucht wist te
kloppen en dat gebeurt echt zelden of nooit. Wel moest Stef dit bekopen
met een blessure en werd even later vervangen. Jammer want Stef is
een sieraad voor het veteranenvoetbal. Deze man is de 50 al ruim
gepasseerd maar nog steeds snel en gevaarlijk en uitermate sportief.
GW rook bloed en weer was het vriend “Henkie” die rand zestien hard
uithaalde waar Gerrit geen antwoord op had. Zo stonden we dus voor
de zware opgave de achterstand weg te werken en moesten we risico’s
nemen. Gelukkig voor ons was GW slordig, hadden ze pech (paal) en
stond Gerrit met leeuwenmoed zijn doel te verdedigen. BJ nam een
hoekschop met zijn laatste krachten en Gerwin, die het lastig had met
zijn bewaker, kwam nu prima voor zijn tegenstander en kopte de bal
prachtig binnen. De ontlading was bij AGOVV te horen, en er knakte iets
bij GW. Het was nog even traditioneel “billenknijpen” want de
scheidsrechter liet lang doorspelen maar uiteindelijk hielden wij stand en
was het punt verdiend. Onze tegenstander was een goede ploeg,
verzorgd stevig voetbal maar met respect voor de tegenstander, kortom
een voorbeeld voor velen.
Toen ik 's avonds als een dweil op de bank lag zat mijn dochter achter
de PC. Ik zei dat ze eens in het gastenboek moest kijken omdat René
daar een leuke reactie had geplaatst maar in plaats daarvan begon ze
over een reactie van Groen-Wit! Erg leuk mannen, wie goed doet…
Namens de veteranen: alle lezers fijne feestdagen & tot de
oliebollencup.
Aad van Almenkerk (samengevat door de redactie, het hele artikel op de website)

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES
SCHOENMAKERIJ

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

C1 KAMPIOEN
Dit najaar waren er meerdere kampioenen onder de jeugdteams te
begroeten: de F1, de D1 en de C1. Allemaal zullen ze na de winterstop
hoger ingedeeld worden en meer tegenstand krijgen dan in de eerste
helft van de competitie. En dat is maar goed ook, want scoren is leuk,
maar tegen een goede gelijkwaardige tegenstander nog veel leuker.

Hierboven een foto van de C1 die op de laatste speeldag, zaterdag 17
december 2011, kampioen werden. Alle kampioenen gefeliciteerd. De
patat en limonade in de kantine zal goed gesmaakt hebben!
De D3 werd overigens keurig tweede, net als de E4, en ook de C2
haalde in een zware poule een goede vijfde plaats. De E3 deed het, net
als de F2, met een derde plaats ook erg goed.
En na de winterstop geldt: een nieuwe ronde, nieuwe kansen.

- 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

D1 en F1, OOK KAMPIOEN

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

