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VAN DE REDACTIE
Hopelijk op tijd. Het laatste clubblad van het seizoen 2011-2012. Nog
net voordat de vakantie-uittocht begint. Maar daardoor wel met een
bijdrage van het afgelopen pupillenkamp erbij. Het clubblad mee naar
de camping of strand, of voor thuis in de tuin. En als je al weg bent en je
hebt dit clubblad net gemist… Dan heb je nóg een reden om uit te kijken
naar je thuiskomst. Ontspannend leesvoer dat op de poststapel op je ligt
te wachten. Om je weer lekker snel thuis te voelen!
Het is ons een genoegen om een bijdrage te leveren aan ons eerste
bijna-zelfstandig gefabriceerde clubblad. Een beetje hulp van Wim was
zo nu en dan nog erg welkom… Uiteindelijk zijn we best trots op het
eindresultaat. Mede dankzij de bijdrage van vele leden. En nog meer
copij is altijd welkom. Zo kwamen we tot deze co-productie van de oude
en nieuwe redactie. Een nieuwe redactie die zich nu al verheugt op de
samenwerking ten gevolge van de gedane toezeggingen van nog meer
nieuwe redactieleden na de zomerstop. Veel leesplezier!
Fabienne Streefkerk en Sandro de Roba Cortada
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.
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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

VAN DE OUD-REDACTIE
Dit is het laatste nummer van de zevenendertigste jaargang van ons
clubblad. Het eerste nummer dat door de nieuwe redactie in elkaar is
gezet en tevens het laatste nummer waar ik als clubbladredacteur aan
mee heb gewerkt. Zeven jaargangen heb ik mogen maken, dat is een
mooie periode. Het was telkens een plezier om de gele omslag te zien
en wederom te constateren dat de gebroeders Van Ernst het weer mooi
op papier hadden weten te krijgen.
Soms was het sleuren en zeuren om voldoende kopij te krijgen, maar er
waren ook veel trouwe schrijvers. Ik wil iedereen die heeft bijgedragen
bedanken. Sommigen probeerden via het clubblad regelmatig een
ballonnetje op te laten om de leden uit de tent te lokken. Dat is helemaal
niet erg, het zorgt voor leven in de brouwerij. Niet alles maar nemen
zoals het is, maar er ook eens wat langer over nadenken kan geen
kwaad. Maar altijd stond het verenigingsbelang voorop.
Enige jaren terug heb ik een enquête gehouden om de
levensvatbaarheid van het clubblad te onderzoeken. De uitkomst was
dat een onverwacht groot deel van de leden het clubblad wilde
behouden. Het gebruik van de website vermindert weliswaar de
noodzaak van een clubblad, maar de samenbindende waarde van een
eigen blad wil men niet opgeven. Uiteraard verandert de inhoud wel
door het gebruik van internet. Voor de actualiteit kijk je op de site, maar
de verhalen, het overzicht en de terugblik, daarvoor is papier dan weer
geschikt.
De wens om een clubblad te hebben en houden schept ook
verplichtingen. Het bestaat niet zonder de inhoud. De redactie zet het in
elkaar, maar schrijft het niet vol. Als iedereen op zijn tijd een bijdrage
levert, houden we een prachtig clubblad. Ik heb er alle vertrouwen in dat
Sandro, Fabienne en alle anderen die inmiddels hebben aangegeven
"iets" te willen doen het voor elkaar krijgen om een mooi blad samen te
stellen en dat er ook na de achtendertigste editie een negenendertigste
komt.
Overigens blijf ik, met veel plezier, actief als webmaster en redacteur
voor de website van onze mooie vereniging.
Vriendelijke groet,
Wim van Bruxvoort

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

VAN DE VOORZITTER
Beste sportvrienden,
Voor onze vereniging zit het seizoen er definitief op terwijl elders in
Europa de competitie pas is begonnen. Met, tot op heden,
teleurstellende resultaten….Op het moment van het schrijven van dit
stukje staan we aan de vooravond van de alles beslissende partij van
Oranje tegen de Portugezen. Gemakshalve ga ik er maar vanuit dat de
spelers van Oranje inmiddels al lang op hun vakantieadres zijn
aangekomen na de uitschakeling, terwijl voor u de welverdiende
vakantie nog moet beginnen.
Voor onze vereniging was het allesbehalve een teleurstelling dit
seizoen! We groeien enorm binnen jeugdafdeling en ook de seniorenelftallen kunnen rekenen op ledengroei. Bovendien hebben we voor
komend seizoen een meiden D-eltal ingeschreven, iets wat voor
Redichem nieuw is en waar ik persoonlijk enorm blij mee ben.
Damesvoetbal is een van de snelst groeiende sporten in Nederland en
dus past het bij een groeiende en dynamische vereniging als de onze.
Natuurlijk betekent groei van elftallen ook dar er nieuwe uitdagingen
bijkomen. Ton van de Bovenkamp en anderen zijn al weer geruime tijd
zeer druk bezig met het plannen en indelen van elftallen, trainingstijden
vastleggen en begeleiding zoeken voor onze jeugd. Daarbij kunnen we
niet zonder jullie inzet als leider en trainer. Met een ledenaantal dat
inmiddels de 400 zeer ruim overstijgt zal het voortaan op zaterdag nog
geel/zwarter kleuren op de velden van het sportpark.
De afgelopen twee maanden hebben we mooie dingen meegemaakt:
x

Ons 1e elftal speelde zich geheel verdient en overtuigend veilig
in de competitie en sloot de copetitie op een verdienstelijke 7e
plaats af;

x

Het 2e elftal degradeerde helaas en het 3e elftal behaalde een
mooie 3e plek door de laatste uitwedstrijd tegen Ostrabeke met
2-4 te winnen;

x

De veteranen sloten op een derde en 4e plaats de competitie af
na een felle onderlinge strijd gedurende het seizoen;

x

Ook bij de jeugd behaalde Redichem weer mooie resultaten met
kampioenen en bijna-kampioenen.

Het belangrijkste blijft toch de lachende gezichten van de jongens- en
meisjes in het veld, waarbij het plezier in het spel vaak nog belangrijker
is dan het resultaat zelf.
Een geweldig verlopen Repro Mercurius toernooi en Onderling Toernooi
met aansluitende barbecue maakte een feestelijk einde aan een mooi
seizoen. Het Onderling Toernooi werd dit jaar weer voor zowel jeugdals senioren spelers gehouden en dit zal het komende jaar zeker
vervolgd worden. Het is belangrijk voor de continuïteit van Redichem om
de jeugdleden en seniorenleden nog meer met elkaar in contact te laten
komen. Vanaf de eerste thuiswedstrijd van het 1e elftal gaat u hier meer
van zien!
Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers van onze club hartelijk danken voor
hun inzet afgelopen seizoen. Zonder hen zou er zeker niet iedere
zaterdag onbezorgd gevoetbald kunnen worden of een hapje- en drankje zijn in de kantine. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en hopelijk
zien we elkaar, uitgerust en gezond weer in augustus voor het nieuwe
seizoen!
Jan Streefkerk

VAN DE JEUGDVOORZITTER
Beste voetbalvrienden,
“Waar een kleine vereniging al niet groot in kan zijn”….. is een uitspraak
die ik de laatste tijd regelmatig gehoord heb op diverse plaatsen en niet
alleen binnen onze eigen vereniging. Dat bovenstaande echter wel
absoluut van toepassing is op onze vereniging, is de afgelopen jaargang
wel gebleken. We hebben dat kunnen ervaren bij mooie en plezierige
activiteiten zoals het Repro Mercurius Toernooi, de organisatie van het
Tulptoernooi die wij voor onze rekening mochten nemen, het vieren van
kampioenschappen, de wedstrijden van de ouders tegen de jeugd, het
zaalvoetbal en ga zo nog maar even door. Maar helaas hebben we het
ook mogen ervaren op zeer verdrietige momenten die wij als vereniging
het afgelopen jaar ook hebben meegemaakt. Het overlijden van Arnoud
Vons en de manier waarop Redichem acte de présence gaf bij de
uitvaartdienst, zegt alles over onze vereniging. En van recentere datum
was het overlijden van Gert Boekelman, waarbij Redichem ook in groten
getale aanwezig was bij de uitvaartplechtigheid. Diep respect voor de
manier waarop wij met onze mede Redichemmers omgaan.
Ik begon mijn stukje met de woorden “waar een kleine vereniging al niet
groot in kan zijn”, maar kun je nog wel spreken van een kleine verenging

als je het over Redichem hebt? Tuurlijk, in vergelijking met veel clubs in
de omgeving zijn wij “klein” maar als je kijkt naar de zeer positieve
ontwikkelingen die wij doormaken de laatste jaren dan is alles maar
relatief. Nog nooit hadden we zoveel leden als nu in 2012, meer dan
400! Nooit hadden we meer jeugdleden dan nu in 2012, meer dan 225!
Nog nooit in de historie van Redichem hadden we een meisjesteam wat
in competitieverband voetbalde. Het heeft er voor het seizoen 20122013 toch echt alle schijn van dat dit team er nu wel gaat komen en met
een beetje mazzel (goed lobbyen, meiden!) misschien zelfs wel twee
teams. Je weet nooit hoe het gaat lopen, maar we schrijven sowieso
één team in bij de KNVB. Als ik bovenstaande optel bij al die activiteiten
die we afgelopen seizoen ook weer georganiseerd hebben, ik noemde
er aan het begin al een aantal, dan kun je wat mij betreft al lang niet
meer spreken van een “kleine” vereniging. Wellicht in verhouding nog
klein in omvang, maar MEGA groot in daden!
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kun je stellen dat we een
behoorlijk seizoen gedraaid hebben met de jeugd van Redichem. We
mochten in de twee competities (na- en voorjaar) een aantal
kampioenschappen vieren, onder andere van de F1, D1 en E1. Een
aantal andere teams zaten er heel dichtbij waaronder de B1, maar zij
hadden de pech dat een andere vereniging er wat afwijkende gedachten
op nahoudt wat betreft sportiviteit….
Maar of je nou kampioen geworden bent of niet, waar het iom gaat is dat
je iedere week weer met plezier je wedstrijden kunt spelen, kunt trainen
met je vrienden en vriendinnen. Dat kan alleen met behulp van enorm
veel vrijwilligers die meerdere keren per week in touw zijn om dat
mogelijk te maken voor ons allemaal. Deze mensen kunnen we niet
genoeg bedanken want ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren
als zij er niet zouden zijn….
Het seizoen is nu dan echt ten einde, we hebben de competitie
afgesloten met een echte familiedag en het afsluitende kamp is
inmiddels ook achter de rug en ook dat was weer een zeer groot
succes. Ook weer zo’n voorbeeld van “klein en groot”…
Nu gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie en hoop
ik iedereen vanaf half augustus weer terug te zien bij de eerste
trainingen.
Allemaal een hele fijne vakantie gewenst!
Met sportieve groet,
Hans Willemsen

VOOR AL UW
SCHOENREPARATIES
SCHOENMAKERIJ

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

IN MEMORIAM GERT BOEKELMAN
Op dinsdag 22 mei 2012 werden we opgeschrikt door het trieste bericht
dat Gert Boekelman enkele dagen daarvoor op 63-jarige leeftijd in zijn
vertrouwde woning aan de Waterweg was overleden.
Gert is in 1963 lid geworden van Redichem. Hij kon mooi over die
beginperiode vertellen: De familie Boekelman was destijds nauw
betrokken bij de wandelvereniging Papyrus, dus was het logisch dat
Gert ook ging wandelen. Al snel had hij in de gaten dat het niet echt “zijn
ding was” en na lang aandringen gaf vader Boekelman toestemming
aan Gert om te gaan voetballen: “maar dan wel op zaterdag bij de
christelijke voetbalvereniging Redichem”.
Na de jeugdelftallen doorlopen te hebben speelde hij afwisselend in het
2e en 3e elftal. Gert was een voetballer met een goede techniek,
moeilijk van de bal te krijgen en met een uitstekend spelinzicht.
Eind jaren ‘70 speelde Gert een aantal wedstrijden in het 1e elftal. Toen
zijn selectieambities verdwenen waren besloot Gert om in het
roemruchte 5e elftal te gaan spelen. Met dit elftal behaalde hij diverse
kampioenschappen. In 1988 stapte Gert over naar het 3e team om
samen met een aantal ouderen als nestor dit team van jeugdspelers te
versterken en wegwijs te maken in het seniorenvoetbal. Ook met dit
team werd hij kampioen.
Gert was trots op de kampioenselftallen waarin hij speelde, getuige ook
de teamfoto’s die nog altijd een prominente plaats in zijn huiskamer
innamen.
Gert was tijdens zijn spelersloopbaan als vrijwilliger actief als
pupillenleider, jeugdtrainer en een korte periode als jeugdsecretaris.
Ook na zijn actieve voetbalcarrière bleef Gert betrokken bij “zijn cluppie”
Redichem. Eerst als leider van het 3e elftal, later als iemand die altijd
bereid was om te assisteren bij onderhoudswerkzaamheden aan het
clubgebouw. In 2004 was Gert ook behulpzaam en nagenoeg altijd
aanwezig tijdens de uitbreiding en renovatie van de kleedaccommodatie.
Bij een groot aantal leden zal Gert bekend zijn als vaste supporter van
het 1e elftal en de man van het scorebord tijdens de thuiswedstrijden.
Sinds een kleine 20 jaar bezoeken we met een vast groepje supporters
de uitwedstrijden van ons eerste elftal. Gert was daarbij steevast de
navigator, die de route naar de voetbalvelden kende.

Gert hield van gezelligheid. Na afloop van de wedstrijden, tijdens ”de 3e
helft” aan de ronde tafel, waarbij gebeurtenissen van de voorgaande
week, de wedstrijdanalyse en de steeds spanner wordende verhalen
van vroeger de revue passeerden, had hij het erg naar zijn zin.
Medio 2011 kon Gert gebruik maken van een VUT regeling bij zijn
werkgever NUON; een moment waar hij enorm naar uitkeek. Helaas
heeft hij maar kort van zijn vrije tijd mogen genieten.
Op vrijdag 25 mei hebben we in het bijzijn van vele Redichemmers
afscheid genomen van Gert tijdens de crematiebijeenkomst in
Beuningen.
Als kameraden en vaste supporters van Redichem en als CVV
Redichem zullen we Gert missen.
Jaap Bakker

HET EERSTE ELFTAL: SEIZOEN 2011-2012
Op 5 mei 2012 speelde het eerste elftal de laatste competitiewedstrijd in
Lienden tegen FC Lienden. De wedstrijd eindigde dankzij een goal van
Rudy Hoekzema in 1-1. Redichem sloot het seizoen in de derde klasse
A zo fraai af op de zevende plaats met 30 punten uit 20 wedstrijden.
In het verleden heeft Redichem al zeven seizoenen in de derde klasse
gespeeld, maar was nog nooit zo hoog geëindigd als nu. Een
overzichtje van alle seizoenen in de derde klasse:
x
x
x
x
x
x
x
x

seizoen 1981/1982, 10e en degradatie
seizoen 1997/1998, 10e
seizoen 1998/1999, 11e en degradatie
seizoen 2002/2003, 12e en degradatie
seizoen 2006/2007, 10e
seizoen 2007/2008, 9e
seizoen 2008/2009, 12e en degradatie
seizoen 2011/2012, 7e

Op 16 augustus 2011 begon voor Redichem het seizoen met de
bekerwedstrijd op het Wilhelmina Sportpark tegen Groessen. De gasten
gingen met de drie punten aan de haal, 1-3. Daarna struikelde
Redichem in het bekertoernooi ook over Gazelle Nieuwland (2-1) en
DVV (1-5). Voor trainer Maarten Kerkhof was er dus nog wat werk aan
de winkel.

Op 3 september startte Redichem de competitie bij De Treffers in
Groesbeek in de volgende opstelling: Jasper Thijssen, Martin van den
Berg, Rob Hammer, Ronald de Jong, Joran Lise, Nick van Huenen, Paul
Dorland, Stan Pegels, Stijn Jansen, Bart Bovendeur en Wouter van den
Berg. Rudy Hoekzema en Ronald Wilk kwamen als invallers het veld in.
Tien doelpunten vielen er die middag, zeven voor De Treffers en drie
voor Redichem. Wouter van den Berg (2) en Paul Dorland waren daar
verantwoordelijk voor. Een week later ging de eerste thuiswedstrijd ook
verloren. De latere kampioen Excelsior Zetten was met 0-3 veel te sterk.
Daarna pakte Redichem punten. Kesteren werd dankzij goals van Bart
Bovendeur, Stan Pegels en Ronald Wilk met 0-3 verslagen.
Brakkenstein ging vervolgens met een 3-1 nederlaag naar huis, mede
door goed keeperswerk van Alex Iallow. Door onder andere een rode
kaart voor Paul Dorland werd vervolgens met 1-0 van Ostrabeke
verloren. Vervolgens werden in oktober SKV, Uni VV en Dodewaard met
3-1, 3-1 en 0-3 verslagen. Na acht wedstrijden bezat Redichem 15
punten. Daarna volgde echter een slechte serie van zes wedstrijden met
vijf nederlagen en een gelijkspel: Candia’66 (1-4), Elsweide (5-3), FC
Lienden (0-2), De Treffers (1-1), Excelsior Zetten (7-2) en Kesteren (12). In deze serie wedstrijden maakten de keepers Hans van Beek en
Jordy van Weelden hun opwachting. Maar de nederlagen zijn zeker niet
op hun conto te schrijven. Het was gewoon een mindere periode van het
gehele team.
Op 3 maart 2012 werd bij Brakkenstein weer gewonnen, 1-3. Bart
Bovendeur, Arno Tijssen en Wouter van den Berg zorgden voor de
goals. Een week later won Redichem thuis met dezelfde cijfers van
Ostrabeke. Daarna waren SKV (2-1) en Uni VV (4-0) te sterk. Tijdens de
laatste vier wedstrijden zorgde Redichem voor een passende afsluiting
van dit fraaie seizoen: men bleef ongeslagen. Dodewaard (5-0),
Candia’66 (0-0), Elsweide (6-0) en FC Lienden (1-1) moesten één of
drie punten inleveren bij Redichem. Vooral de thuiswedstrijd tegen
Elsweide was fraai. Redichem combineerde goed en drukte dat in
doelpunten uit. Wouter van den Berg scoorde twee goals en legde
enkele ballen panklaar op de schoen van onder andere Ronald Wilk en
Rudy Hoekzema.

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

Zaterdag 10 maart 2012: Redichem - Ostrabeke 3-1
Trainer Maarten Kerkhof zette dit seizoen de volgende 21 spelers in:
Hans van Beek (1 maal basisspeler/0 maal invaller), Martin van den
Berg (17 maal basisspeler/2 maal invaller), Wouter van den Berg (22/0),
Bart Bovendeur (16/0), Paul Dorland (18/1), Rob Hammer (1/0), Rudy
Hoekzema (8/7), Nick van Huenen (19/0), Alex Iallow (1/0), Bart Jansen
(7/10), Stijn Jansen (21/0), Ronald de Jong (13/1), Joran Lise (14/1),
Stan Pegels (22/0),Jules Schoemaker (10/5), Arno Tijssen (6/4), Jasper
Tijssen (17/0), Jordy van Weelden (3/1), Ronald Wilk (17/5), Jef
Wijlhuizen (8/2) en Lieve de Zwart (1/2). Stan Pegels speelde alle
wedstrijden van de eerste tot de laatste minuut. Wouter van den Berg
werd alleen in de uitwedstrijd tegen Kesteren drie minuten voor tijd
gewisseld.
Van de 22 competitiewedstrijden won Redichem er negen, speelde er
drie gelijk en verloor er tien. Het doelsaldo is 45 voor en 44 tegen. Dat
betekent dat er gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd in de wedstrijden
van Redichem vielen. Een mooi gemiddelde !!
De 45 doelpunten werden gescoord door: Wouter van den Berg (20),
Bart Bovendeur (6), Ronald Wilk (5), Paul Dorland (3), Bart Jansen (3),
Jules Schoemaker (2), Arno Tijssen (2), Rudy Hoekzema (2), Stan
Pegels (1) en Stijn Jansen (1).
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012, wederom een groot succes !!

De ranglijst aller tijden van de topschutters van Redichem in
competitieverband is nu als volgt:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Henk Stunnenberg
John Verstegen
Bart Bovendeur
Rik Kerkhof
Dik van Ingen
Wouter van den Berg
Stephan van Logchem
Theo Geurtsen
Ton van de Bovenkamp

120
112
93
92
79
68
67
66
62

Verder was opvallend dat Redichem afgelopen seizoen toch vijfmaal de
nul vast wist te houden. Tijdens seizoen 2010/2011 in de vierde klasse
B lukte dat maar vier maal.
Tot slot nog een leuk staatje over acht seizoenen in de derde klasse,
zoals genoemd aan het begin van dit verhaal. De topscorers in de derde
klasse:
x
x
x
x

Wouter van den Berg
Henk Stunnenberg
Stephan van Logchem
Bart Bovendeur

Arjan Molenaar

31
24
23
21

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

SJEF!
In een glimp zag ik het! Ik zag het overduidelijk en toch twijfelde ik.
Wantrouwde bijna mijn eigen ogen. Het was immers zó onlogisch.
Maar bij nader inzien, moest ik het goed gezien hebben. Ik weet niet
meer bij welke wedstrijd het was. Maar het was tijdens een
samenvatting van een competitiewedstrijd bij Studio Sport.
De aanvoerder van SC Heerenveen had een aanvoerdersband om. Ja,
logisch toch? Klopt! Maar met deze constatering was alle logica van de
waarneming ook volledig opgesoupeerd. Bleef verder niets van over.
Het zit namelijk als volgt.
35 jaar geleden kon je in elke zichzelf respecterende sportwinkel diverse
aanvoerdersbanden kopen. Van die elastische. Horizontaal verdeeld
over drie banden. Breed wit in het midden, dat was standaard. En dan
vijf kleurvarianten. De boven- en onderbanden waren beide in dezelfde
kleur: óf zwart, óf rood, óf blauw, óf groen óf geel. Bij de eerste
kleurencombi twijfel ik overigens. Alle fantasieloos, maar de laatste
variant kon natuurlijk helemaal niet! Geel met wit, pff…!
Op de middelste, witte baan, stond in zwarte hoofdletters het woord
“AANVOERDER” gedrukt. Na verloop van tijd, zweet en water, gingen
deze letters barsten. Dat was dan wel jammer van de status die je aan
zo’n band ontleende. Van de andere kant: je was overduidelijk
herkenbaar als de aanvoerder. En daar ging het uiteindelijk om…
Waar ik naar toe wil: de aanvoerder van Heerenveen (jammer: geen
Nederlander en zeker geen Fries) had zo’n jaren zeventig exemplaar
aanvoerdersband. Een blauw-wit-blauwe. De huidige clubkleuren van
SC Heerenveen. Tot zover klopt het, het enorme gebrek aan fantasie
daargelaten. Maar nu komt het. Op de witte, middelste strook stond het
woord “CAPTAIN”. Zeg maar aanvoerder, maar dan in het Engels. Huh?
Maar wel voorafgaand aan elk thuisduel het Friese volkslied door het
stadion laten galmen…? Het is al erg genoeg dat SC Heerenveen om
het jaar niet enkele euro’s lijkt uit te willen geven aan
aanvoerdersbanden voor haar vertegenwoordigende teams. Maar dat
gebrek aan inspiratie, fantasie en eigenheid is nóg veel erger.
Een aanvoerdersband is veel meer dan om aan te geven wie er
aanvoerder van een team is. Althans, dat kán het zijn. Het draagt, als je
wil, bij aan het imago van een club, kan zelfs de cult rond een club
vergroten. Imagobouwen dus, identificatie bewerkstelligen. En ik ben

nog niet eens een deskundige op dit (communicatie- en pr) gebied die
zijn diensten voor honderden euro’s per uur aanbiedt!
Beste en lieve mensen van SC Heerenveen, hier volgt een gratis advies
dat veel langer werkzaam en effectiever is om SC Heerenveen definitief
in de vaart der voetbalvolkeren te doen opstuwen. Dan wat? Dan het
aantrekken van Marco van Basten als hoofdtrainer, bijvoorbeeld!
Komt ie. Laat een bevriende textielleverancier, of voor mijn part een
Friese couturier, een blauw-wit horizontaal of diagonaal veelvuldig
gestreepte (minimaaal 3x blauw en 3x wit), aanvoerdersband ontwerpen
en fabriceren. Het liefst tienduizenden, zodat je ook alle fanshops ermee
kunt fourageren. Een aantal rode pompeblêden er net als op het shirt
“kris-kras” op, en bijna klaar ben je.
Bijna, want om het in stijl af te maken dient de couturier van dienst nog
iets originelers te verzinnen dan “captain”. Want dat zou de hele creatie,
in welk lettertype dan ook, weer teniet doen. Daarom, wederom een
gratis doch dringend advies. Ik hoop dat ik de Friezen onder ons niet
tegen het hoofd stoot met de komende zinnen. En indien toch, bij deze
al bij voorbaat mijn oprechte excuses! Zet een Fries equivalent voor
captain of aanvoerder in stoere, niet mis te verstane, letters midden op
de band! Wat te denken van “haad” (hoofd?), baas (B?). Of het al veel
mooiere “lieder”. We komen in de buurt. “Master” (meester?) ook Fries,
is weer een heel eind de verkeerde kant op. “Kommandant” en het
mooie “befelhawwer” komen al meer in de richting van stoer, nostalgie
en nuchterheid. Een goede tweede optie is wat mij betreft het van alle
sjiekheid ontdane “sjef”: mannen onder elkaar, no-nonsense…. Maar
het woord wat ik met klem op de band aan zou raden, om het echt af te
maken, is het nuchtere “oanfieder”. Recht toe, recht aan. Zoals het een
stoere, Friese club betaamt.
Mochten de ontwerp- en ontwikkelkosten voor Heerenveen problemen
opleveren: investeer als club tienduizend van de 7(!) miljoen euro die
binnenkort door de transfer van Filip Djuricic binnen gaan komen. Met
als resultaat een echte, Friese, originele, stoere, pompeblêden-rijke,
blauw-witte oanfiedersband. Dan bestaat er zeker geen twijfel meer: SC
Heerenveen is veel te groot voor provincietrainer Van Basten.
C.E. Erdes

GESLAAGDE SPONSORLOOP 2012
Op het einde van het seizoen volgen de de activiteiten bij Redichem
altijd kort op elkaar. Toch wil ik even terug naar de mooie maandagavond op 7 mei, de datum van de 27e sponsorloop.
Ook dit jaar is weer gebleken dat dit evenement nog steeds leeft bij de
vereniging. Echt elke leeftijdsgroep meldt zich met een grote deelname
en dit geeft voor ons aan dat iedereen deze avond waardeert en zich
moreel verplicht voelt om zijn inbreng op deze manier te leveren aan de
club.
Mede door deze grote deelname was deze editie weer top, vanaf 18:00
uur liepen grote groepen van klein naar groot rondom het veld om de
sportieve afspraak met hun sponsors in te lossen. Mooie bedragen
werden bij elkaar gelopen en de sfeer was weer erg goed. Als tegenprestatie mocht er dan ook weer een penalty worden genomen op een
aansprekende keeper.
Dit jaar was het gelukt om niemand minder dan Jelle ten Rouwelaar te
strikken voor deze taak en dat was een schot in de roos. De goalie van
NAC-Breda had er zelf ook veel plezier in en vermaakte het publiek met
zijn spontaniteit en reactievermogen.
De weersomstandigheden waren ideaal om de rondjes af te werken. Het
is altijd een sportieve strijd bij de senioren wie het meeste rondjes kan
lopen. Het duel ging dit jaar tussen Bart Jansen en Simon Lisse en
alleen zij weten wie er gewonnen heeft.
Namens de organisatie wil ik iedereen van jong tot oudere lopers,
stempelaars, opbouwers, opruimers, barmedewerkers en natuurlijk de
grote tot kleine sponsors bedanken voor zijn of haar bijdrage, jullie
maken dit evenement zo uniek en voor ons iedere keer weer een plezier
om te organiseren.
De - belangrijke - opbrengst van meer dan zeven duizend(!) euro is
inmiddels grotendeels ingeleverd bij een tevreden penningmeester. Is
het er nog niet van gekomen om af te rekenen, dan graag een
ingesloten enveloppe met je naam erop in de brievenbus bij Rinus
Tijssen op de Tamboer 161 Heelsum of bij Henk van Almenkerk op de
Maatweg 18 Renkum.
Nogmaals namens het hele sponsorloopteam: super bedankt!

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.

FENOMENAAL PUPILLENKAMP 2012
Eindelijk was het dan zover; het pupillenkamp waar iedereen zo naar
uitgekeken heeft!
Vrijdag 18.30 uur vertrekken we van de grote parkeerplaats naar Lierop.
Daar aangekomen staat de koffie al klaar en zijn de slaapzalen
ingedeeld. Iedereen zoekt zijn kamer op.
Gelijk worden er ballen gevraagd om het veld op te gaan. Na een korte
uitleg van Ton over de kampregels gaan de E en F pupillen naar het bos
waar allemaal leiders rondlopen met een voetbalshirt aan. In een
bepaalde volgorde moesten ze gezocht worden. En het was soms erg
moeilijk om ze te vinden. De D spelers spelen een klein
voetbaltoernooitje.
Na het bosspel wordt er een broodje frikadel gegeten en gaan de
allerkleinsten tegen elf uur naar hun kamers…. waar natuurlijk eerst een
kussengevecht gehouden moet worden.
Om twaalf uur gaat het voor de D pupillen pas beginnen. Ze worden in
groepjes in het bos gedropt. Om kwart over twee ’s nachts zijn de
laatsten weer binnen en is er ook voor hen een broodje frikadel.
Van slapen komt er weinig bij de oudsten van het stel. Na een kort
nachtje staan de meesten alweer te trappelen om het veld op te gaan.
Om 8.00 uur mogen ze dan eindelijk. Het is prachtig zonnig weer
vandaag.
Jan neemt de jongens en meiden mee rond het veld en doet een aantal
oefeningen met ze om goed wakker te worden. Na een goed ontbijt
staat de Mini Superstar op het programma. Allemaal spellen die met
voetbal te maken hebben.

- 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

’s Middags de Olympische sporten. Twee nieuwe onderdelen hiervan
zijn de BMX race en het spijkerbroekhangen. Dat werd erg lang
volgehouden. Om 17.00 uur arriveert de frietkar en wordt er heerlijk
gesmuld van de friet en de snack.
De spanning stijgt. Zaterdagavond moet er opgetreden worden op de
bonte avond. Er wordt gedoucht, geoefend en veel nagels gebeten.
Henk van Almenkerk kondigt op enthousiaste wijze alle optredens aan
en het wordt een spectaculaire avond met van bijna elk team een
bijdrage. K3 was aanwezig, Bruno Mars met zijn apen en zelfs een
Olympisch synchroon zwemteam. Het was één groot feest. Ook werd er
geloot voor het mini EK van de volgende dag. Bij het grote kampvuur
wordt iedereen slaperig en is het op alle slaapzalen tegen 12 uur rustig.
Zondagochtend is het altijd even moeilijk wakker worden. Op de laatste
dag wordt er na het ontbijt gestart met de mini EK. Helaas regent het
vandaag. Maar het programma gaat gewoon door en we horen niemand
klagen. Ondertussen is onze doelman Jasper Tijssen gearriveerd en
mag iedereen penalty’s op hem gaan nemen. In elke leeftijdscategorie is
er een winnaar. Dit is bij de F pupillen Sven van Brenen, bij de E
pupillen Luuk Vincent en bij de D pupillen Danny de Woo. Ook van alle
andere onderdelen dit weekend worden de winnaars bekend gemaakt
en gaan de bekerwinnaars op de foto.
Na een broodje knakworst gaat iedereen inpakken en wordt er
schoongemaakt. Maar het belangrijkste komt nog: de touwtrekwedstrijd.
In de regen wordt er fanatiek tegen elkaar gestreden. Het gaat er

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

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

serieus aan toe. Om 16.00 uur volgt de prijsuitreiking. De meeste
ouders zijn al gearriveerd. Als iedereen zich in schone kleren gehesen
heeft, wordt het kamp afgesloten met de bekendmaking van de pupil
van het weekend. Deze mooie beker gaat dit jaar naar Finn van Soest!
Alle deelnemers aan het kamp krijgen als herinnering een mooie
medaille en gaan moe maar voldaan naar huis nadat ze van Ap een ijsje
en een zakje snoep hebben gekregen.

Helaas, het zit er weer op. Het was weer een geweldig weekend!
Jongens, allemaal bedankt voor jullie gezelligheid afgelopen weekend.
Ook alle vrijwilligers wil ik bedanken. Mede namens de inzet van jullie is
het wederom geslaagd!
Op naar 2013!
Berna Leertouwer

OP VOORRAAD
Adidas
Nike
Nike
Dutchy
Dutchy
Lotto
NY
Teamcity
Diadora
Dutchy
Adidas
Dutchy
Nike
Hummel rio super
Nike
Nike
Adidas
Nike

Voetbalschoenen
3x
wit
zonder veters
zwart/rood
zwart/blauw

2x

air zoom 90
Nieuw
90

Tiempo

30
30
32
32
32
34
35
35
36
36
36 2/3
37
40
41 ( 7½ )
42 1/2
43
43 1/3
44 1/2

€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€
15,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00

31
36
40
42

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Zaalschoenen
Adidas
Dutchy
Nike
Dutchy

Voetbalshirts
Voetbalbroekjes
Voetbalbroekjes
Voetbalbroekjes
Voetbalkousen
Voetbalkousen
Trainingspak
Trainingspak
Trainingspak
Trainingsjas
Trainingsjas

Overig
Masita, Redichem vorig
model
Umbro blauw
Nike
2x wit Hummel
Wit 2x
Zwart
Redichem, jas en broek
Zwarte broek, blauwe jas
Zwarte broek, rode jas
Cruijff, geel/zwart
Pro Touch zwart/wit

€ 3,00
XL
M
M?
140/152
35-38
36
4
152
152
164
128

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00

Trainingsjas
Trainingsjas
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Scheenbeschermers
Keepershandsch.

Puma, zwart/wit
Masita geel/zwart
Nike 2x
Adidas
Nike en Umbro
wit rucanor
pro touch
stanno

164
176
S
S
M
L

S
Maat 4

€ 3,00
€ 3,00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2,50
€ 2.50
€ 1,00
€ 2.50
€ 2.50
€ 3.50

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.

KIDS PAGINA
MOPPENTROMMEL
Wat is het verschil tussen een bankrover en een voetbalster?
Een bankrover zegt: “Geld, of ik schiet”
Een voetballer zegt; “Geld, of ik schiet niet !”
De zoon van een profvoetballer komt
thuis met zijn eindrapport.
Vader vraagt; “is alles oké “, “ja” zegt de
zoon.
“Ik heb mijn contract met de 4e klas
verlengd”.
Leraar van Jantje vraagt; “Jantje, kun je
mij twee beroemde mannen met een “M”
noemen.
Jantje: “Maradona en Marco van Basten.”
Leraar: “Ik had meer gedacht aan Michelangelo en Mozart.”
Jantje: “Bij welk elftal spelen zij dan?”

WIST JE DAT…?
x
x
x
x

Onze F-elftallen gezamenlijk 205 doelpunten hebben gemaakt in
de voorjaarscompetitie? Ze kregen 115 doelpunten tegen.
Onze E-elftallen gezamenlijk 191 keer het doel hebben
getroffen? En 156 tegengoals kregen te verwerken.
De D-pupillen troffen deze voorjaarscompetitie 146 keer het doel
en kregen 103 tegendoelpunten.
Onze pupillen teams gezamenlijk 58 keer de wedstrijd met winst
konden afsluiten.

DOOLHOF
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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

