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Geschreven door Jan Streefkerk

Maar als voorzitter van een voetbalclub die zich 

de laatste jaren steeds vaker ontpopt tot een klein 

bedrijf, sta je niet zo heel snel meer ergens van te 
kijken. Persoonlijk vind ik een magazine, zoals dat 

vandaag voor het eerst bij onze leden op de deurmat 

valt, een mooie mijlpaal. Niets mis met ons oude 

en vertrouwde clubblad, maar je merkte wel dat 

de sleet er een beetje op begon te komen. We 

konden het clubblad maar moeilijk vol krijgen met 

lezenswaardige stukken en actuele informatie. En is 

het überhaupt nog mogelijk om in deze tijd, met niet 

weg te denken zaken als internet en social-media, 

wel actueel te zijn met een clubblad? Het antwoord 

is helder: dat gaat simpelweg niet. 

Blij ben ik daarom dat de redactie van het clubblad 

en bestuur samen hebben gekozen om een nieuwe 

weg in te slaan waarin achtergrondinformatie en 

interviews centraal staan.  Het past ook helemaal 

bij Redichem; niet zo zeer het glossy-achtige 

(daar zijn we te gewoon voor gelukkig), maar wel 

het vernieuwende wat we voor ogen hebben.  Het 

voetbalspel is bij wijze van spreken zo oud als de weg 

naar Rome, maar als club moet je natuurlijk wel met 

de tijd mee en willen veranderen. En dat proberen we 

ook te doen: met z’n allen.  

VAN DE VOORZITTER
VOORWOORD

De afgelopen jaren hebben we nieuwe zaken 

toegevoegd en aangevuld op datgene wat er nog 

ontbrak aan onze vereniging.  Voorbeelden hiervan 
zijn het oppakken van het meidenvoetbal, het 

uitbreiden van de accommodatie tot tweemaal toe, 

het opleiden van eigen (jeugd)scheidsrechters en een 

inloopspreekuur fysiotherapie. Daarnaast is onze 

activiteitencommissie steeds weer op zoek naar leuke 

en nieuwe activiteiten voor de jeugd en senioren: 

beachvolleybal, bootcamps en het Oktoberfest zijn 

hiervan enkele aansprekende voorbeelden die door 

heel veel leden worden gewaardeerd. Redichem is 

een club die in beweging is, een club met realistische 

ambities en bestuurders en vrijwilligers die de blik 

op de toekomst hebben gericht. Dit magazine is daar 

het meest recente voorbeeld van. Zelf wacht ik met 

spanning af hoe het magazine geworden is en kan 

moeilijk wachten tot het blad in de brievenbus valt. Ik 

wens jullie allemaal heel veel plezier met het lezen 

van dit magazine en hoop dat iedereen enthousiast is 

over de nieuwe opzet. 

Sportieve groeten, 

Jan Streefkerk 

Onafhankelijke adviseurs voor:

• Hypotheken & Leven 

• Particuliere verzekeringen

• Zakelijke verzekeringen

• Hippische Verzekeringen

Utrechtseweg 70  |  6866 CM  Heelsum  |  Tel. +31 (0)317 399 100  |  info@hippo-verzekeringen.nl
www.hippo-verzekeringen.nl

VERZEKERINGEN &
HYPOTHEKEN

Een stukje schrijven voor een 

glossy-magazine... nooit gedacht dat me die eer 

nog eens te beurt zou vallen eerlijk gezegd. 
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Jarenlang bent u gewend om een paar keer per 
jaar het clubblad van Redichem te ontvangen. Het 
clubblad, bestaande uit verslagen, columns en 
fotoreportages, was vaak bij de uitgifte achterhaald 
en niet actueel vanwege de communicatie via de 
website en social media.

Binnen de redactie van het clubblad en de 
klankbordgroep is toen het idee ontstaan voor het 
maken van een zogeheten full colour magazine. Een 
‘glossy’ met als doel om de vereniging en haar leden 
extra te belichten.
 
Begin dit jaar is er het besluit genomen door het 
bestuur om te stoppen met het clubblad in de huidige 
vorm. Natalie Oudenhoven en Gert-Jan Bulten hebben 
hiervoor het initiatief genomen, in samenwerking 
met een fanatieke redactie bestaande uit Jolanda 
ter Linde (vormgeving), Nick Dumas (interviews/
sponsorcommissie) en Diana Meussen (foto’s).

De afgelopen periode zijn er overleggen geweest, 
hebben er interviews plaatsgevonden, zijn er stukjes 
getypt en zijn er fotodagen geweest.

Wij presenteren met trots het Redichem magazine 
‘DE REDICHEMMER’ waarin alle teams worden 
gepresenteerd, de hoofdsponsors én sleutelfiguren 
aan het woord komen, interviews met leden en niet 
te vergeten enkele vrijwilligers die in het zonnetje 
worden gezet.

Daarnaast danken wij alle geïnterviewden voor 
hun bijdrage. In het bijzonder een bedankje aan 
de volgende personen: Rik Kerkhof, Ton van de 
Bovenkamp, Berna Leertouwer, Davey Raben, Jan 
Streefkerk, Rini van Ernst (Repro Mercurius) en de 
bezorgers. 

Voor nu veel leesplezier!

De redactie
Gert-Jan Bulten, Natalie Oudenhoven, Nick Dumas, 
Diana Meussen en Jolanda ter Linde
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VOORWOORD

HET INTERVIEW | De familie Bosscha

DE VRIJWILLIGER | Jan Rosenboom

KNVB SPELREGELS 2017/18

VOORSTELLEN HET BESTUUR

DE VRIJWILLIGER | Ton v.d. Bovenkamp

HET WOORD VAN |  de wethouder

MISSIE EN VISIE

WELKOM BIJ REDICHEM

DE BERK

SPONSOR AAN TAFEL | Hippo en Rijnvallei

MEIDENVOETBAL

EEN-TWEETJE | Fred van Zutphen

TEAMFOTO’S

EEN-TWEETJE | Micheal Dumas

SPONSOR AAN TAFEL | Bornbouw

SPONSOR AAN TAFEL | Repro Mercurius

DE VRIJWILLIGER | Henk van Almenkerk

DE VRIJWILLIGER | Berna Leertouwer

KNVB SPELREGELS JO/MO 8-10

CLUBICONEN NEMEN AFSCHEID

DE VRIJWILLIGER | Jaap Bakker

INHOUDSOPGAVE
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Geschreven door Gert-Jan Bulten

DE FAMILIE BOSSCHA

eerst nog een jaar gevolleybald had’. Later hebben 
ze nog 5 jaar samen gespeeld in het derde ‘maar de 

knieën van Titus zijn slecht, dus hij heeft toen helaas 

maar sporadisch mee kunnen doen.’

Jelle is vanaf 2010 lid. Vanaf dat moment is Frank ook 

gestart als leider van zijn team. ‘Dat vind ik erg leuk. 

Hij is fanatiek en eerlijk’ zegt Jelle. En is je vader ook 

netjes langs de zijlijn? ‘Meestal wel.’

 

Zo vader zo zoon?
Ondanks de verschillende posities in het veld zit de 

gemeenschappelijkheid in het plezier en fanatisme. 

‘Vooropgesteld dat zij betere voetballers zijn dan dat 

ik was, zijn plezier en het fanatisme wel wat ze van 

mij mee hebben gekregen’ zegt Luuk.

Frank vult aan: ‘Dat klopt, Jelle wordt altijd al midden 

in de nacht wakker als hij de volgende dag moet 

voetballen. Hoe laat was je vanmorgen wakker?’

Jelle: ‘Kwart voor zes.’ ‘Dat was vroeger bij ons 

Kennismaking met Redichem
Luuk heeft vroeger gevoetbald bij Wodankseck maar 

na de geboorte van hun dochters was dat niet meer te 

combineren. ‘Titus ging voetballen toen hij zeven jaar 

was en toen ben ik begonnen als rijder. Vervolgens 

ben ik langzaam ingestroomd als leider’ vertelt Luuk 

Bosscha met brede glimlach. ‘Wel heb ik nog tot 

vorig jaar in de zaal gevoetbald.’

Luuk vervolgt: ‘De jongens van Duits uit de buurt 

voetbalde ook bij Redichem. Titus en Frank voetbalde 

altijd in de wijk met deze jongens waardoor het 

vanzelfsprekend was, dat ze uiteindelijk bij Redichem 

gingen voetballen.” 

Frank en Titus hebben in de jeugd nooit samen 

gespeeld (verschillen 1 jaar en 8 maanden). 

‘Uiteindelijk hebben we wel samen gespeeld in de 

selectie’, vertelt Frank. Ik sloot in 1995 op 17-jarige 

leeftijd aan bij de selectie. Titus in 1996, nadat hij 

HET INTERVIEW

“Niet voor te stellen dat we bij een andere vereniging in Renkum 
actief zouden zijn.’

Een fanatieke betrokken familie. Met drie generaties verbonden aan Redichem en samen al bijna 100 jaar lid.

LUUK BOSSCHA
63 jaar

Werk
Gepensioneerd

Bij Redichem
Vlaggenist 3e elftal

Positie in veld
middenvelder/

linksbuiten

Aantal jaar lid
20 jaar

TITUS BOSSCHA
43 jaar

Werk
HR manager bij

Essilor

Bij Redichem
Supporter ‘driede’

Positie in veld
achterin, mid-mid, 

linkshalf, spits

Aantal jaar lid
36 jaar

FRANK BOSSCHA
41 jaar

Werk
Business controller 

bij Opella

Bij Redichem
Speler 3e elftal, 

leider JO11-1

Positie in veld 
aanvaller/

middenvelder

Aantal jaar lid
35 jaar

JELLE BOSSCHA
10 jaar

School
Leerling groep 7 

KBS de Keijenberg
(Vita Vera)

Bij Redichem
Speler JO11-1

Positie in veld 
verdediger 

Aantal jaar lid
7 jaar

niet anders’ geeft Luuk aan. ‘Als het licht werd 

was het raak!’ Verder zijn er ook overeenkomsten 

in de speelwijze van vader Frank en zoon Jelle. 

‘Terugverdienen’ zegt Jelle. ‘Gelijk de bal terug willen 

veroveren als de tegenstander de bal kaapt.’ Frank 

vult aan: ‘Ik zie van mezelf ook wel het een en ander 

terug ja. Eigenwijs, doorzetter, gedreven en fanatiek 

uiteraard.’

Frank gaat verder: ‘Titus en ik waren wel aardig 

hetzelfde type speler. Koppen? Dat kan Titus beter. 

Maar dat heb ik hem dan ook geleerd’ geeft Frank al 

lachend aan. ‘Jelle heeft het koppen van ome Titus.  
Tevens zijn er verschillen. ‘Bijgeloof? Nee, daar doe 

ik niet aan’ zegt Jelle. ‘Heb ik wel’ geeft Frank aan. 

‘Altijd vaste volgorde de scheenbeschermers, de 

schoenen, bepaalde patronen.’ 

Typisch Redichem

Samen zijn ze het er over eens dat Redichem een 

echte familievereniging is. ‘Ik kan me niet voorstellen 

dat we bij een andere club in Renkum actief zouden 

zijn. Frank vult aan: ‘Een erg gezellige club, goede 

sfeer en je kent veel mensen.’ Jelle vult aan: ‘En ze 

kennen jou ook!’

De goede sfeer komt ook terug buiten het veld. 

‘De weekendjes weg zijn ook super’. Zo zijn we 

regelmatig met het derde op ‘hoogtestage’ geweest 

in Winterberg en gaan we elk jaar een weekendje 

weg naar Ameland. Daar kennen ze Redichem ook 

ja, maar niet van de voetbal, geeft Frank aan met een 
grijns van oor tot oor. 

 vlnr. Titus, Jelle, Luuk en Frank Bosscha
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NU TE ZIEN IN 

OUWEHANDS 
DIERENPARK

Panda Visual adv A4#2.indd   1 06-10-17   11:32

STILLE KRACHT VAN DE CLUB
DE VRIJWILLIGER

1. Vanaf wanneer ben jij 
vrijwilliger bij Redichem?

2. Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Redichem?

3. Wat wordt er van jou verwacht 
als vrijwilliger?

4. Wat maakt vrijwilligerswerk 
bij Redichem leuk?

5. Wat is de meest unieke 
gebeurtenis/ervaring tijdens jouw 

werk als vrijwilliger? 

7. Indien je andere moet 
overtuigen om ook vrijwilliger te 

worden wat zou je zeggen?

8.      Wat  zou je willen meegeven
  aan de jeugd van Redichem?

Ik heb tot mijn 48ste jaar gevoetbald bij Redichem en ben al meer dan 
55 jaar lid. 

Niet veel jaren nadat ik stopte met voetballen ben ik leider van het A1 
geworden en daarna vlagger bij het 2de elftal. Ik wilde toch graag bij 
Redichem betrokken blijven. 

Dat ze op je kunnen rekenen en vertrouwen. 

Het vrijwilligerswerk maakt het voor mij leuk betrokken te blijven bij 
de club en al 12 jaar het trainen van de pupillen, vanaf dat mijn oudste 
kleinzoon 5 jaar werd en bij Redichem ging voetballen. 
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worden bestraft, mag spelers blijven behandelen 
als geen andere medisch official voor het team 
beschikbaar is

REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
• Een korte drinkpauze is toegestaan halverwege 

de verlenging

REGEL 8 – HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN 
HET SPEL
• De nemer mag op de helft van de tegenpartij 

staan bij de aftrap

REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD 
BEPALEN
De verlenging bestaat uit twee gelijke periodes die 
niet langer dan 15 minuten elk mogen duren
De strafschoppenserie
• Verbeterde omschrijving voor een 

doelverdediger die niet in staat is om verder te 
gaan

• Een uitgesloten speler mag de doelverdediger 
vervangen, zelfs als het team haar toegestane 
wissels al heeft gebruikt

• De nemer mag de bal niet twee keer spelen
• Een doelverdediger die een overtreding maakt 

en de strafschop moet worden overgenomen, 
moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart)

• Als de nemer een overtreding begaat dan vervalt 
de strafschop (genoteerd als gemist)

• Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd 
een overtreding begaan:
o Overnemen en twee waarschuwingen als er 
geen doelpunt wordt gescoord
o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt 
de nemer een waarschuwing en de strafschop 
wordt genoteerd als ‘gemist’

REGEL 11 – BUITENSPEL
• Een buitenspel staande speler kan bestraft 

worden als de bal terugkaatst of van richting 
wordt veranderd door een wedstrijdofficial

• Toevoeging van ‘doet een poging om’ aan de 
definitie van ‘redding’.

• Richtlijnen buitenspel:
o Een buitenspel staande speler die een 
tegenstander hindert, moet worden bestraft
o Een buitenspel staande speler waartegen een 
overtreding wordt begaan, voordat het buiten-
spel staan strafbaar wordt – de overtreding 
wordt bestraft

o Een buitenspel staande speler waartegen een 
overtreding wordt begaan als het buitenspel 
staan al strafbaar is – buitenspel wordt bestraft

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK 
GEDRAG
• Verbale overtredingen worden bestraft met een 

indirecte vrije schop
• Als er voordeel wordt gegeven bij een rode 

kaart situatie en de speler begaat een volgende 
overtreding, dan wordt die laatste overtreding 
bestraft

• Een speler die een veelbelovende aanval 
onderbreekt in het strafschopgebied, ontvangt 
geen waarschuwing als de overtreding begaan 
werd in een poging om de bal te spelen

• Toevoeging aan de lijst met waarschuwingen 
voor het maken van een overtreding waarbij 
sprake is van het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans, als dit in het strafschopgebied 
gebeurt en de overtreding begaan werd in een 
poging om de bal te spelen

• Waarschuwing voor het vieren van een doelpunt 
waarbij de veiligheid in het geding is

• Als een speler diagonaal beweegt om de laatste 
verdediger / doelverdediger te passeren, dan 
kan dit nog steeds worden beschouwd als het 
ontnemen van de duidelijke scoringskans

• Duidelijker omschrijving voor een overtreding 
in het strafschopgebied waarbij de overtreding 
begaan werd in een poging om de bal te spelen

• Het zonder toestemming betreden van 
het speelveld waarbij een doelpunt wordt 
voorkomen of een duidelijke scoringskans 
wordt ontnomen, wordt bestraft met een 
veldverwijdering

• Een overtreding buiten het speelveld door/
tegen een speler waarbij een tegenstander, 
wisselspeler, team official (of een 
wedstrijdofficial) betrokken is, wordt bestraft 
met een vrije schop op de doel- of zijlijn als de 
bal in het spel is

• Directe vrije schop wegens het op het veld 
gooien of trappen van de bal om het spel of een 
persoon te hinderen

• Directe vrije schop op de doel- of zijlijn wegens 
het gooien of trappen van de bal / een voorwerp 
naar iemand buiten het speelveld

REGEL 13 – DE VRIJE SCHOPPEN
Een aanvaller die zich bevindt in het strafschop-
gebied of dit gebied betreedt, voordat een vrije 
schop voor de verdedigende partij dit gebied heeft 
verlaten, mag de bal niet spelen of proberen te 
spelen, voordat deze is geraakt door een andere 
speler

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
De nemer moet duidelijk herkenbaar zijn
• Als de doelverdediger en de nemer tegelijkertijd 

een overtreding begaan:
o Overnemen en twee waarschuwingen als er 
geen doelpunt wordt gescoord
o Als er een doelpunt wordt gescoord ontvangt 
de nemer een waarschuwing en de strafschop 
wordt genoteerd als ‘gemist’

• Er wordt een doelpunt toegekend na 
beïnvloeding van buitenaf, als de bal toch in het 
doel gaat

REGEL 16 – DE DOELSCHOP
Een aanvaller die het strafschopgebied betreedt 
mag de bal niet spelen of proberen te spelen, 
voordat deze is geraakt door een andere speler 

SPELREGELWIJZIGINGEN | PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen

REGEL 1 – HET SPEELVELD
Op een veld van gras mag kunstgras gebruikt 
worden voor de lijnen als dit geen gevaar oplevert

REGEL 3 – DE SPELERS
• Nationale bonden mogen een maximum van vijf 

wisselspelers toestaan (behalve op het hoogste 
niveau)

• Nationale bonden mogen nu toestaan dat er 
doorlopend gewisseld wordt in het jeugd-, 
veteranen-, en G-voetbal

• Duidelijker omschrijving van de wisselprocedure
• Een wissel in de rust, zonder hiervan de 

scheidsrechter op de hoogte te stellen is geen 
overtreding die bestraft moet worden met een 
waarschuwing

• Het wisselen van de doelverdediger in de rust, 
zonder hiervan de scheidsrechter op de hoogte 
te stellen is geen overtreding die bestraft moet 
worden met een waarschuwing

• Een speler die het speelveld betreedt zonder 
toestemming van de scheidsrechter (als dit 
vereist is), die ingrijpt in het spel wordt bestraft 
met een directe vrije schop

• Het team dat scoort met een extra persoon op 
het veld wordt bestraft met een directe vrije 
schop

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
• Petten van doelverdedigers vallen niet onder de 

beperkingen voor wat betreft hoofdbedekking
• Spelers mogen geen elektronische of 

communicatie apparatuur dragen of gebruiken, 
behalve elektronische prestatie en volg 
systemen (EPVS); de technische staf mag 
alleen communicatieapparatuur gebruiken voor 
veiligheids- of welzijnsdoeleinden

• Alle EPVS apparatuur moet voorzien zijn van een 
minimum veiligheid standaard keurmerk

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
• Belangrijke verklaring dat beslissingen die 

genomen zijn door de wedstrijdofficials te allen 
tijde gerespecteerd moeten worden

• Nationale bonden mogen het gebruik van 
tijdstraffen toestaan voor sommige / alle 
waarschuwingen in het jeugd-, veteranen-, 
G-voetbal en voor wedstrijden op de laagste 
niveaus

• Een medisch official die zich schuldig maakt aan 
een overtreding die met een verwijdering moet 
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STILLE KRACHT VAN DE CLUB
DE VRIJWILLIGER

1. Vanaf wanneer ben jij vrijwilliger bij 
Redichem?

2. Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Redichem?  

3. Wat wordt er van jou verwacht
als vrijwilliger? 

4. Wat maakt vrijwilligerswerk bij 
Redichem leuk? 

5. Wat is de meest unieke 
gebeurtenis/ervaring tijdens jouw 

werk als vrijwilliger? 

6. Wanneer ga je met een voldaan 
gevoel naar huis? 

7. Indien je andere moet overtuigen 
om ook vrijwilliger te worden wat zou 

je zeggen?

8. Wat  zou je willen 
meegeven aan 

de jeugd 
van Redichem?

Ongeveer vanaf 1970.

Er is mij door de toenmalige jeugdsecretaris gevraagd of ik een 
jeugdteam wilde begeleiden.

Dat een ieder op een goede manier zijn sport kan beoefenen en dat 
gaat dan in samenwerking met de vele andere vrijwilligers.

Dat je niet de enige bent en dat we er met z’n allen voor zorgen dat er 
een goede en sportieve sfeer is.

Veel gebeurtenissen meegemaakt, zoals kampioenschap, 
kampioenstraining, jubilea, wedstrijden, buitenlandse toernooien, 
pupillenweekenden en nog veel meer. De meest unieke gebeurtenis 
is het niet, maar een leuke gebeurtenis van wel ergens in de vorige 
eeuw is bij mij ook altijd blijven hangen. En dat was toen een ongeveer 
6-jarig spelertje van de tegenstander na afloop van de wedstrijd aan 
mij vroeg of hij gewonnen had, terwijl hij met 12–0 had verloren. Vooral 
de blijheid op zijn gezicht toen ik zei dat hij gewonnen had.

Wanneer de wedstrijden sportief zijn verlopen en/of er met 
veel plezier is getraind.

Ten eerste dat het nodig is, omdat elke vereniging niet kan bestaan 
zonder vrijwilligers. Je maakt het mogelijk dat je familie/kennissen 
hun favoriete sport kunnen beoefenen en je krijgt er veel voor terug. 
(o.a. levenservaring, mensenkennis en ook wel waardering)

Wat ik de jeugd van Redichem wil meegeven is een beetje afhankelijk 
van de leeftijdscategorie, maar het volgende geldt volgens mij voor 
allen: Doe altijd goed je best en oefen voor jezelf, dan wordt je vanzelf 
een betere voetballer.

TON V.D. BOVENKAMP
leeftijd

65 JAAR
baan

GEPENSIONEERD
connectie met Redichem

SPELER 1964 - 1988
vrijwilligerswerk bij Redichem

COÖRDINATOR
JEUGDZAKEN
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Geschreven door Jasper Verstand, Wethouder Sport & locoburgemeester Gemeente Renkum

evenement. Zoals we zoveel sportevenementen 

kennen in onze gemeente. Kleine evenementen 

maar ook meer in het oog springende evenementen. 

Kijk nou naar de afgelopen paar jaar. We kregen 

bezoek van de Giro d’Italia, het Nederlands 

kampioenschap Crosstriathlon werd in Renkum 

gehouden  en natuurlijk waren daar ook weer 

de jaarlijks terugkerende evenementen zoals de 

Airborne wandeltocht en de Stuwwalloop. Zo zijn er 

in onze gemeente genoeg mogelijkheden om volop 

te sporten en als toeschouwer van sport te genieten. 

Gaat dan alles goed? Nee, er zijn nog wat uitdagingen. 

Zoals de accommodaties en de velden. Er wordt door 

de voetbalclubs en de gemeente hard gewerkt aan 

een gezamenlijke toekomstvisie op het Wilhelmina 

Sportpark. Het zou mooi zijn als dat op korte termijn 

leidt tot een goed plan en toekomstbestendige 

velden. Dan is Redichem klaar voor de toekomst en 

kan er volop genoten worden van voetbal en vooral 

van een hoop gezelligheid!

Als ik dit stukje schrijf is de Nationale Sportweek 

net weer voorbij. Deze sportweek is een initiatief 

van NOC*NSF. Het doel is om sporten en bewegen te 

promoten. Ook in de gemeente Renkum hebben we 

deelgenomen aan de Nationale Sportweek. 

Maar liefst 30 sportaanbieders en verenigingen 

hebben meegewerkt aan een bomvol programma. 

Hierdoor konden onze inwoners gratis kennismaken 
met ongeveer 150 sport- en beweegactiviteiten. 

Het programma voor de sportweek is opgezet door 

het gemeentelijk Sport- en Beweegteam in nauwe 

samenwerking met al die sportaanbieders in onze 

gemeente.

Redichem deed ook mee en dat verbaast me niets. 

Ik heb Redichem namelijk leren kennen als een 

actieve en maatschappelijk betrokken club. Een 

club waar iedereen de kans krijgt om mee te 

doen. Waar vrouwenvoetbal net zo belangrijk is 

als mannenvoetbal en waar de jeugd net zoveel 

aandacht krijgt als de senioren. Overigens kan je na 
deze zomer met het fantastische Oranje dameselftal 

niet meer om vrouwenvoetbal heen. Hopelijk zorgt 

dat ook weer voor een impuls en nieuwe leden in 

Renkum. 

Maar bovenal ken ik Redichem als een gezellige 

club waar plezier voorop staat. En dat vind ik het 

allerbelangrijkste aan sport; plezier hebben. Of dat 

nu tijdens de training, de wedstrijd of de derde helft 

is. Als je geen lol meer hebt in sporten dan houdt het 

vaak op. Daarom is het belangrijk voor een club om 

te investeren in sociale samenhang en plezier. Als 

ergens het plezier van afstraalt bij Redichem dan is 

het wel het jaarlijkse Repro Mercurius jeugdtoernooi. 

Mede dankzij de uitstekende organisatie genieten 

veel teams uit onze gemeente en daarbuiten van een 

mooie, sportieve en gezellige dag. 

Zo’n jeugdtoernooi heeft wel wat weg van een 

“Redichem leren kennen als een actieve en maatschappelijk 
betrokken club. Een club waar iedereen de kans krijgt om mee 
te doen.”

DE WETHOUDER VAN RENKUM
HET WOORD VAN
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Bij de voetbalvereniging C.V.V. Redichem is voor een ieder een plaats. Als je met plezier wilt voetballen in 
een respectvolle en veilige omgeving dan is Redichem als vereniging anders dan anderen. Wij doen er alles 
aan om de betrokkenheid van de leden ten opzichte van elkaar te vergroten. Je ontmoet vriendschap in het 
veld en daar buiten. Wij staan voor persoonlijke aandacht en bovenal stellen wij het op prijs dat een ieder 
plezier heeft in zijn sport en dat niemand buiten de boot valt. Je voetbalt immers het sterkst in een hecht 
team. Redichem staat voor een aantal waarden en normen en verwacht van ieder lid deze te eerbiedigen. Zo 
stellen wij dat een ieder sportief kan presteren in een gezellige en mensgerichte vereniging. Wij voelen ons 
maatschappelijk betrokken en dragen daarin onze verantwoordelijkheid. Ontmoet de warmte van Redichem.

De C.V.V. Redichem is een voetbalvereniging gevestigd in het bosrijke Heelsum. De club is 
opgericht op 19 augustus 1959. De vereniging heeft momenteel 599 leden en is nog steeds 
groeiende. De leden zijn zowel pupillen, junioren, senioren en veteranen. 

Voetballende leden en niet voetballende leden. Meisjes en jongens, vrouwen en mannen. En 
de voetballende leden spelen in zowel recreatieve als in prestatiegerichte teams. Iedereen 
die met plezier wilt voetballen is bij ons welkom. Of je nu heel goed bent of wilt worden of 
omdat je vooral voor je plezier speelt voor iedereen is een plek. 

Wil je graag voetballen dan kun je altijd een keer gratis bij ons mee trainen. Alle teams 
spelen op zaterdag. Het eerste team speelt in de derde klasse. Lijkt het je ook leuk om lid te 
worden en met heel veel andere enthousiaste kinderen en volwassenen.

Zo meld je aan.... Je kunt je uitsluitend aanmelden met behulp van het inschrijvingsformulier. 
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website of te verkrijgen in het clubhuis. Een 
lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen (30 juni) en wordt zonder 
tijdige opzegging automatisch voor een jaar verlengd.

Een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je: 
afgeven in het clubhuis,  
mailen naar ledenadministratie@redichem.nl 
of opsturen naar het volgende adres:
Ledenadministratie 
Don Boscoweg 18 
6871 DH Renkum 
www.redichem.nl

Tot binnenkort bij Redichem?

C.V.V. REDICHEM, HERKENBAAR ANDERS REDICHEM EEN VERENIGING MET WAAR PLEZIER VOOROP STAAT
MISSIE EN VISIE WELKOM BIJ REDICHEM
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“SAMEN MET VEEL VRIJWILLIGERS HEBBEN WE EEN AANTAL MOOIE KLEEDKAMERS 
OPGELEVERD WAAR WE ALS REDICHEM TROTS OP MOGEN ZIJN!”

vertragingen konden de kleedkamers helaas niet, op de geplande datum in het voorjaar, in gebruik worden 

genomen. 

In gebruik name kleedkamers
Na plaatsing van dak en de buitenmuren kon er gestart worden met onder meer het aanleggen van vloerverwarming, 

het aanbrengen van de afsmeervloer, aanleg van waterleidingen ten behoeve van de douchekranen en toiletten. 

Gevolgd door het aanbrengen van de elektrische installatie plus betegeling van wanden en vloeren. Deze 

werkzaamheden hebben tot juni 2017 plaats gevonden. Daarna was het de tijd voor onze vrijwilligers om de 

nieuwe kleedkamers te schilderen en uiteindelijk de verlichting aan te sluiten. Zo rond eind augustus 2017 

waren ook deze klussen gereed en hebben we de nieuwe ruime kleedkamers in gebruik kunnen nemen.

Ik wil namens het bestuur de vrijwilligers, die weer veel uren in dit project hebben gestopt, bedanken voor hun 

bijdrage. Samen hebben we een aantal mooie kleedkamers opgeleverd waar we als Redichem trots op mogen 

zijn!

DE NIEUWE KLEEDKAMERS VAN REDICHEM
Geschreven door Rinus Thijssen, Commissaris Beheer Accommodatie

Aankoop van “De Berk” en aanvraag bouwvergunning
De koop van het clubhuis “De Berk” hebben we 

in de buitengewone ledenvergadering in juni 2016 

voorgelegd aan de leden. Hierin hebben we de 

toestemming gekregen om de plannen verder uit 

te gaan werken. Vervolgens zijn in de algemene 
ledenvergadering van november 2016 de definitieve 

voorstellen goedgekeurd. Hiermee werd het 

startschot gegeven voor het proces tot aankoop en 

aanvraag van de bouwvergunning. Uitgangspunt 

hierbij was dat we in het voorjaar van 2017 de nieuwe 

kleedkamers in gebruik konden gaan nemen.

Bezwaar aangetekend en Koning winter
Helaas heeft dit proces langer geduurd dan 

gepland omdat er bezwaar aangetekend werd 

tegen de verbouwing van “De Berk.” Aan het einde 

van 2016 kwam dan eindelijk toch de definitieve 

bouwvergunning vrij zodat de bouw kon beginnen. 

Vervolgens was er in januari 2017 weer sprake van 

vertraging op het moment van uitgraving van de 

fundering. Koning winter kwam langs en een pak 

sneeuw in combinatie met de vorst verhinderde de 

start van de bouw. 

Op 1 februari 2017 kon dan eindelijk het eerste 

beton gestort worden voor de fundering. Echter 

kwam Koning winter nogmaals op bezoek waardoor 

in februari niet continue doorgewerkt kon worden. 

Gevolg was dat pas aan het einde van de maand de 

vloer voor de kleedkamers gestort kon worden. Vanaf 

dat punt vorderde de bouw gestaag; in de eerste 

week van maart 2017 waren de muren op hoogte en 

kon het gebouw waterdicht worden gemaakt door 

plaatsing van de buitenmuren en het dak. Door alle 

Eén van de voorstellen van de gemeente was om 

eens te kijken naar noodlokalen van een basisschool 

in Oosterbeek. We hebben daar ter plaatse gekeken 

en inderdaad op het eerste gezicht leek het ons wel 

iets. Maar na het in kaart brengen van de kosten voor 

demontage, transport naar Heelsum, de montage c.q. 

het aanleggen van riolering, water en elektriciteit, 

kwamen we uit op een aanzienlijk bedrag. Plus de 

vraag; waar zet je die noodlokalen neer? Dit heeft 

het bestuur doen besluiten om niet voor deze optie 

te kiezen.

Nadien kwam de gemeente met de opmerking om 

eens met DKOD te gaan praten, omdat DKOD een veld 

krijgt bij de nieuwe sporthal: “MFC Doelum.” Vanaf 

het eerste gesprek met DKOD is het snel gegaan. We 

konden het gebouw voor een redelijke prijs kopen én 

er was ruimte om kleedkamers te bouwen.

Mede door de groei van het aantal damesteams is het ledenaantal de laatste jaren, tot tevredenheid van het 
bestuur, flink toegenomen. Gevolg hiervan is wel dat er een gebrek aan eigen kleedkamers is ontstaan. 
Tijdelijke of definitieve oplossing. Daarom was het bestuur van Redichem genoodzaakt hier een oplossing 
voor te zoeken. In het voorjaar van 2016 heeft het bestuur daarom een aantal gesprekken gehad met 
gemeentefunctionarissen met het verzoek of de gemeente ons kon helpen aan een tijdelijke ruimte of, en dat 
was de voorkeur van het bestuur; te komen tot een definitieve oplossing.

DE BERK
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Allereerst John, hoe ben je in contact gekomen met 
Redichem? 
Ik heb zelf als klein jongetje in de F’jes van Redichem 
gevoetbald maar eigenlijk is de link met Redichem 
altijd via familie geweest. Mijn broer (Marcel van 
Weelden – red.) is altijd als leider betrokken geweest 
bij de jeugdelftallen van zijn zoon, Jordy van Weelden, 
die tegenwoordig in het karakteristieke derde 
elftal speelt bij Redichem. Tevens is Marcel ook 
nog een periode betrokken geweest bij de selectie, 
als elftalleider van Redichem 1 waar hij in 2016 is 
gestopt.

Je geeft aan dat je in de F-jes van Redichem 
gevoetbald hebt, heb je daarna de schoenen in de 
wilgen gehangen?
Na een kortstondige periode bij de F’jes heb ik 
eigenlijk het voetbal op latere leeftijd weer opgepakt. 
Ik heb het gras voor de zaal verruild en heb 4 jaar 
onder de lat gestaan bij het zaalvoetbal van cafetaria 
Annie, voor sommigen uit de regio een bekend 
begrip. Daarna heb ik de schoenen en handschoenen, 
definitief in de wilgen gehangen!

Kan je iets vertellen over je bedrijf wat als hoofd-
sponsor verbonden is aan Redichem en jouw rol 
hierin? 
In 1994 ben ik begonnen bij Hippo International wat 
van oorsprong een hippische verzekeraar is uit Den 
Bosch. Begonnen op de afdeling schade en vervolgens 
elke tak van verzekeringen doorlopen tot en met het 
uitvoeren van taxaties. Na een aantal jaren in de 
buitendienst heb ik vervolgens het bedrijf in 2005 over 
kunnen nemen, destijds gesitueerd in Nijmegen. Na 
een korte periode in Nijmegen ben ik op 1 december 

Geschreven door Nick Dumas en Gert-Jan Bulten

2008 met mijn bedrijf verhuisd naar Heelsum. Hierbij 
kreeg ik, na de pensionering van mijn ouders, de 
mogelijkheid om in hun oude bedrijfspand te trekken 
(groentewinkel van Weelden aan de Utrechtseweg 
70 in Heelsum – red.). Ik fungeer als assurantie 
tussenpersoon waarbij een ieder naast hippische 
verzekeringen ook bij mij terecht kan voor schade, 
inboedel, leven aansprakelijkheid, reisverzekering 
en hypotheken zowel bedrijfsmatig als particulier.  

Waarom Redichem? 
Dat komt toch voort uit liefde voor de club en het 
spelletje. Natuurlijk kan ik niet ontkennen dat het 
ook mooi is dat het naamsbekendheid en business 
genereert wordt, maar de insteek is echter om bij te 
dragen aan een financieel stabiel Redichem voor de 
komende jaren.

Wat is je mooiste Redichem moment?
Mijn mooiste Redichem moment? Dat is lastig, ik 
heb meerder mooie momenten hier meegemaakt. 
Maar als ik er dan toch één moet kiezen is het toch 
het seizoen dat er nacompetitie is behaald (seizoen 
2014-2015 – red.). De competitiestart was zeer matig, 
er werden veel punten verspeeld. Na de winterstop 
hebben de heren het weer helemaal opgepakt en 
werd de nacompetitie behaald. Twee extremen in 
één seizoen, mooi! Tot slot, kan je Redichem in drie  
woorden typeren?  Gezellig, sfeervol en saamhorig!

John van Weelden
Geboren in Heelsum
Leeftijd: 44 jaar 
Eigenaar van Hippo en Rijnvallei  
Verzekeringen 

HIPPO EN RIJNVALLEI VERZEKERINGEN
DE SPONSOR AAN TAFEL

opmaak_V3.indd   22-23 23-11-17   08:47



DE REDICHEMMER - 2017 23DE REDICHEMMER - 201722

Allereerst John, hoe ben je in contact gekomen met 
Redichem? 
Ik heb zelf als klein jongetje in de F’jes van Redichem 
gevoetbald maar eigenlijk is de link met Redichem 
altijd via familie geweest. Mijn broer (Marcel van 
Weelden – red.) is altijd als leider betrokken geweest 
bij de jeugdelftallen van zijn zoon, Jordy van Weelden, 
die tegenwoordig in het karakteristieke derde 
elftal speelt bij Redichem. Tevens is Marcel ook 
nog een periode betrokken geweest bij de selectie, 
als elftalleider van Redichem 1 waar hij in 2016 is 
gestopt.

Je geeft aan dat je in de F-jes van Redichem 
gevoetbald hebt, heb je daarna de schoenen in de 
wilgen gehangen?
Na een kortstondige periode bij de F’jes heb ik 
eigenlijk het voetbal op latere leeftijd weer opgepakt. 
Ik heb het gras voor de zaal verruild en heb 4 jaar 
onder de lat gestaan bij het zaalvoetbal van cafetaria 
Annie, voor sommigen uit de regio een bekend 
begrip. Daarna heb ik de schoenen en handschoenen, 
definitief in de wilgen gehangen!

Kan je iets vertellen over je bedrijf wat als hoofd-
sponsor verbonden is aan Redichem en jouw rol 
hierin? 
In 1994 ben ik begonnen bij Hippo International wat 
van oorsprong een hippische verzekeraar is uit Den 
Bosch. Begonnen op de afdeling schade en vervolgens 
elke tak van verzekeringen doorlopen tot en met het 
uitvoeren van taxaties. Na een aantal jaren in de 
buitendienst heb ik vervolgens het bedrijf in 2005 over 
kunnen nemen, destijds gesitueerd in Nijmegen. Na 
een korte periode in Nijmegen ben ik op 1 december 

Geschreven door Nick Dumas en Gert-Jan Bulten

2008 met mijn bedrijf verhuisd naar Heelsum. Hierbij 
kreeg ik, na de pensionering van mijn ouders, de 
mogelijkheid om in hun oude bedrijfspand te trekken 
(groentewinkel van Weelden aan de Utrechtseweg 
70 in Heelsum – red.). Ik fungeer als assurantie 
tussenpersoon waarbij een ieder naast hippische 
verzekeringen ook bij mij terecht kan voor schade, 
inboedel, leven aansprakelijkheid, reisverzekering 
en hypotheken zowel bedrijfsmatig als particulier.  

Waarom Redichem? 
Dat komt toch voort uit liefde voor de club en het 
spelletje. Natuurlijk kan ik niet ontkennen dat het 
ook mooi is dat het naamsbekendheid en business 
genereert wordt, maar de insteek is echter om bij te 
dragen aan een financieel stabiel Redichem voor de 
komende jaren.

Wat is je mooiste Redichem moment?
Mijn mooiste Redichem moment? Dat is lastig, ik 
heb meerder mooie momenten hier meegemaakt. 
Maar als ik er dan toch één moet kiezen is het toch 
het seizoen dat er nacompetitie is behaald (seizoen 
2014-2015 – red.). De competitiestart was zeer matig, 
er werden veel punten verspeeld. Na de winterstop 
hebben de heren het weer helemaal opgepakt en 
werd de nacompetitie behaald. Twee extremen in 
één seizoen, mooi! Tot slot, kan je Redichem in drie  
woorden typeren?  Gezellig, sfeervol en saamhorig!

John van Weelden
Geboren in Heelsum
Leeftijd: 44 jaar 
Eigenaar van Hippo en Rijnvallei  
Verzekeringen 

HIPPO EN RIJNVALLEI VERZEKERINGEN
DE SPONSOR AAN TAFEL

opmaak_V3.indd   22-23 23-11-17   08:47



DE REDICHEMMER - 2017 25DE REDICHEMMER - 201724

Gebruikte bronnen: KNVB, Mulier Instituut

teams), staan de meiden met talent en de drive om 

zich verder te ontwikkelen in voetballen voor een 

lastige keuze. Moet ik in een jongensteam gaan 

voetballen en daarmee een deel van de (vrouwelijke) 

sociale interactie loslaten en bijvoorbeeld na 

de wedstrijd iedere keer alleen omkleden en 

douchen? Welke mogelijkheden krijg ik binnen een 

jongensteam en zal ik wel geaccepteerd worden?  Of 

wil ik het onderlinge contact en het sociale gebeuren 

tussen meiden voor, tijdens en na de wedstrijden en 

trainingen toch niet missen? 

Met de stijging van het aantal meiden dat gaat 
voetballen, zullen er ook steeds meer meiden met 

aanleg voor voetballen binnen een vereniging komen. 

Het is daarom belangrijk om als vereniging oog te 

hebben voor de dilemma’s van deze meiden en hun 

behoeftes te peilen. 

Voor de jongensgeleding wordt al jarenlang het mooie 

Repro Mercurius pupillentoernooi georganiseerd. 

Vanwege het grote aantal voetballende meiden 

bij Redichem kon een eigen meidentoernooi 

natuurlijk niet uit blijven. Deze handschoen is 

door de jeugdsponsor Han van den Born van 

Bornbouw / Aannemingsbedrijf H. van den Born 

B.V. opgepakt. Han is naast jeugdsponsor ook een 

trotse vader van voetballende Nance en een hele 

betrokken, fanatieke leider/coach van de MEO13-

1. Met de jarenlange ervaring dat Redichem met 

het organiseren van toernooien heeft, is ook het 

eerste Bornbouw Meisjestoernooi al direct een groot 

succes geworden. De weergoden waren ons die 

dag heel goed gezind en alles liep op rolletjes. Uit 

betrouwbare bronnen is vernomen dat meiden van 

een andere vereniging hebben aangegeven dat ze 

het Bornbouw Meisjestoernooi, het leukste toernooi 

vonden waar ze ooit aan deel hadden genomen. Een 

mooier compliment kun je voor al je werk en inzet 
niet krijgen. Han en vrijwilligers bedankt voor het 

prachtige toernooi voor de meiden binnen de club. 

Dat het maar een mooie traditie mag worden!

Tot slot nog dit: vanwege al die voetballende meiden bij 

Redichem, zijn de moeders/vrouwen/toeschouwers 

geïnspireerd geraakt en wil men van start gaan met 

het eerste Redichem vrouwenteam. Wil jij ook graag 

een balletje trappen met andere vrouwen? Neem dan 

voor meer informatie contact op met Rik Kerkhof. 

Rik is te bereiken via 06–1533 9378 of 

rik.kerkhof@hetnet.nl.

EN HET EERSTE BORNBOUW MEISJES TOERNOOI
VROUWEN/MEIDENVOETBAL

Maar meiden en jongens zijn niet gelijk en meiden 

vergen soms een andere aanpak dan jongens. De 

drijfveer is bij meiden soms ook anders dan bij 

jongens. Sommige meiden gaan of blijven voetballen 

vanwege de sociale contacten, het hele sociale 

gebeuren er omheen of omdat haar vriendin op 

voetbal is gegaan. Er zijn meiden die veel aanleg voor 

voetballen hebben en meiden met minder talent. De 

één is bloedfanatiek en wil altijd winnen en een ander 

vindt het resultaat eigenlijk helemaal niet belangrijk. 

De één vindt plezier hebben het belangrijkste en een 

ander wil zich juist steeds verder ontwikkelen in het 

voetballen. 

Omdat per leeftijdscategorie vaak maar 1 of twee 

meidenteam(s) gemaakt kunnen worden, moeten al 

deze meiden met deze verschillende drijfveren en 

kwaliteiten wel een team vormen. Sociale cohesie 

binnen een team kan dan een bindende factor zijn. 

Sociale interactie is voor meiden een belangrijke 

factor en kan een positieve of negatieve invloed op 

het resultaat en/of team hebben. Bij het ontbreken 

van mogelijkheden om aan selectie binnen de 

meidengeleding te doen (vanwege het geringe aantal 

In 2016 waren 153.000 leden van de KNVB vrouw bij 

een totaal bestand 1,2 miljoen leden; een aandeel 

van vrouwen van bijna 13%. In 1998 waren nog maar 

ruim 60.000 leden van de circa 1 miljoen KNVB leden 

van het vrouwelijke geslacht; een aandeel van circa 

6%. En de groei is er nog niet uit verwacht de KNVB. 

De KNVB heeft het vrouwenvoetbal tot één van haar 

speerpunten gemaakt en denkt in 2020 183.000 
vrouwelijke leden te kunnen hebben; een groei van 

circa 20% ten opzichte van 2016. De voetbalbond en 

hockeybond hebben nu samen circa 2/3 aandeel in 

het totaal van alle meiden/vrouwen die aan teamsport 

doen. De verdeling tussen voetbal en hockey is thans 

ongeveer gelijk.

Ook bij Redichem is de laatste jaren het aantal 

meiden dat lid is geworden van de vereniging 

significant gestegen. Het aandeel voetballende 

meiden is momenteel zelfs bijna 30% van het totaal 

aantal jeugdleden van Redichem. Toen het eerste 

meidenteam binnen Redichem werd opgericht 

hadden sommige mannen binnen de vereniging 

nog wel hun bedenkingen over deze ontwikkeling. 

Inmiddels is iedereen onverdeeld positief over het 

feit dat er ook meiden binnen de vereniging aanwezig 

zijn.  Het is volgens veel betrokkenen een verrijking 

en heeft gezorgd voor een andere sfeer en dynamiek. 

Het meidenvoetbal levert niet alleen extra leden 

op, maar ook is daardoor het aantal vrijwilligers, 

leiders en trainers toegenomen. Veel ouders met 

alleen voetballende dochters hebben een actieve 

vrijwilligersrol opgepakt. Vrijwilligers die Redichem 

anders niet voor de vereniging extra erbij had gehad. 

Waar jarenlang voetballen toch echt meer een 

mannending was, zie je nu ook steeds meer fanatieke 

moeders langs de lijn. 

Meidenvoetbal is in opkomst. Wereldwijd voetballen 29 miljoen meisjes en vrouwen en is daardoor internationaal 
de grootste sport voor vrouwen. Zoals we al vaak hebben kunnen lezen en horen in de media, is het in Nederland 
zelfs de snelst groeiende sport. 

Het damesteam van Redichem (november 2017)

De meiden kampioen!
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De meiden kampioen!
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kampioenschap wat ik heb meegemaakt. We werden 
bij Blauw Geel 1 en 2 kampioen maar kampioen 

worden in het jubileum jaar met SKV was wel heel 

speciaal. Eerst de Wageningen Cup winnen en toen 

kampioen geworden in de 3e klasse.”

Wat is je verwachting van dit jaar bij Redichem?
“Kijk we moeten heel reëel zijn. Verleden jaar hebben 

we, lang tegen degradatievoetbal gevoetbald. Een 

paar wedstrijden voor het einde hebben we ons veilig 

gespeeld. Je hebt aan wat kwaliteit ingeleverd door 

spelers die zijn gestopt. Misschien ook wel jongens 

die al wat verzadigd waren, dat is de andere kant. 

Echter een paar jongens daarvan had ik er graag bij 

gehouden. 

De selectie is nu aangevuld met een paar talentvolle 

jongens uit de A, die het gewoon goed oppakken. Plus 

dat er wat jongens uit het tweede zijn doorgeschoven. 

Die jongens hebben verleden jaar niet voor niks in 

het tweede gespeeld maar kunnen nu wel die stap 

maken. Qua ploeg zijn we er op papier niet sterker 

op geworden, zeker in de breedte niet. We moeten 

dan ook niet te hoog van de toren blazen. Daarom 

is de doelstelling ook; niet in de problemen komen, 

een stabiele derdeklasser zijn dit jaar. Daarnaast ook 

proberen om zo lang mogelijk voor een periode mee 

te doen. Ik denk als we dat bewerkstelligen met de 

jonge ploeg dat we het dan goed doen. Meer mag 

je niet verwachten op dit moment. We zijn aan het 

puzzelen maar gaan er volle bak voor!”

Lukt dat hier bij Redichem, zo in de eerste weken 
van het seizoen? 
“We draaien een redelijk goede voorbereiding. Nog 

niet de sterkste tegenstanders gehad, daar moeten 

we ook eerlijk in zijn. Het spelletje wat we willen 

gaan spelen komt er langzaam in. Het is een hele 

leergierige en gemotiveerde groep, ze willen graag. 

Tevens een groep die iets van je aan wil nemen en wil 

uitvoeren wat je bedenkt, dat is zeer prettig werken.”

Je ziet daarin de dingen terug die je voor ogen hebt?
“Jazeker!”

Wat vind je daarin belangrijk?
“Plezier! En een stukje aanvoering. Henny is 

assistent. Het mooie van Henny is dat hij de jongens 

goed kent en ze ook bij hem voor alles terecht 

kunnen. We vullen elkaar goed aan. Het is nieuw 

en iedereen is enthousiast maar het is nu de kunst 
om ze enthousiast te houden. Als je drie keer achter 

elkaar verliest moet je ook afwachten hoe de sfeer 

dan is hè. Alles valt of staat met plezier en resultaat. 

Kijk maar naar Frank de Boer…maar goed dat is de 

voetballerij hè.”

Wat doe je graag naast het voetbal?
“Ik mag graag golfen, ga graag een keer met mijn 

vrienden een biertje drinken. Ik hou wel van de 

gezellige dingen des levens.” 

Dus dan pas je hier goed, enerzijds het sportieve 
deel en daarnaast de gezelligheid?
“Ja, absoluut!”

Wat is het meest bijzondere moment in je 
voetbalcarrière/trainerscarrière?
“Voor mijzelf toch wel die twee seizoenen die ik bij 

Huizen gevoetbald heb. Dat was op zaterdag toen 

het hoogste niveau. Ik heb dat een paar jaar vol 

gehouden en toen werd het minder. Maar ook de 

kampioenschappen die ik heb meegemaakt als 

trainer. Een keer of 4 heb ik dat mee mogen maken dat 

is leuk, daar werk je het hele jaar voor. Het mooiste 

kampioenschap wat ik heb meegemaakt is bij SKV 

toen SKV 75 jaar bestond (seizoen 2004-2005 – red.). 

In het jubileumjaar werden we kampioen, ja dat was 

een fantastisch seizoen! Met een Patrick Siccama in 

hele goede doen. Een topper! Dat is wel het mooiste 

goede gesprekken gehad met onder meer de 

spelersgroep. Toen dacht ik: we stappen erin! Daarna 

was het snel rond.”

Wat typeert/kenmerkt jou?
“Wat mij kenmerkt? Iedereen is natuurlijk wel 
fanatiek maar over mijn ‘eigen’ praten vind ik lastig 

en dat kunnen andere mensen beter zeggen. 

Henny Veenendaal, assistent trainer, schuift aan: 

“Fred is duidelijk en direct, iemand die nergens 

omheen draait. Iedereen kan bij hem terecht, ook 

voor een wedervraag. Hij geeft duidelijk aan wat zijn 

wedstrijdselectie is én waarom hij de keuze gemaakt 

heeft voor juist die groep jongens. Daarnaast hanteert 

hij mooie trainingsvormen, genieten bij tijd en wijle.”

“Kijk dat is nog eens een mooi compliment! Ik heb 

TC1 dus mag tot de topklasse trainen. Ik heb in het 

verleden ook hoger getraind dus ben gepokt en 

gemazeld. Kampioenschappen, degradaties, ben wel 

eens ontslagen. Het ene moment hebben ze nog net 

niet de klei in de kruiwagen om een standbeeld te 

maken en het volgende moment vlieg je eruit. Ik heb 

alles meegemaakt, ik word niet snel nerveus.” 

Wat wil je overbrengen aan de groep?
“Ten eerste dat een spelersgroep met plezier komt 

trainen. Dat vind ik heel belangrijk. Kijk als je een 

training hebt waar het met bakken uit de lucht komt, 

zoals vandaag (11 september 2017 – red.) dan moet 

je die jongens een leuke uitdagende training geven 

waarbij ze ook wat leren. Verder een speelwijze bij 

een groep zoeken die goed bij ze past en waar de 

jongens zich ook prettig bij voelen. Dat zijn wat mij 

betreft de belangrijkste pijlers van hoe ik wil werken.”

Om te beginnen, kan je iets vertellen over je 
voetbalverleden?
“Gestart met voetballen bij SDO, met jeugd daar 

toen op heel hoog niveau mogen spelen. Regionaal/

interregionaal toentertijd. Met 16 jaar vervolgens 

gedebuteerd in het eerste wat toen uitkwam in 
tweede klasse op zondag. Daarna naar Huizen 

gegaan, destijds speelde ze daar eerste klasse wat 

nu hoofdklasse is. Meisje leren kennen en toen naar 

Otterlo verhuisd. Op mijn 16e altijd op zaterdag met 

het A-elftal en op zondag met het eerste meegedaan 

wat tot gevolg had dat ik vrij snel opgebrand was. 

Rond mijn 30ste gestopt wegens voornamelijk 

spierblessures. Daardoor ben ik eigenlijk vrij snel 

van start gegaan als trainer.”

Waar ben je begonnen als trainer en hoe zag het 
vervolg van je trainersloopbaan eruit?
“Gestart bij Ede Westermeijer in de jeugd. Club 

bestaat niet meer. Toen twee jaar de A1 jeugd van 

VRC gedaan. Vervolgens begonnen als trainer van 

het tweede van Blauw Geel uit Ede. Daarna 2,5 jaar 

daar hoofdtrainer geweest. Nam het op een gegeven 

moment over van de trainer die ontslagen werd. 

Toen heb ik twee seizoenen bij Candia ‘66 gezeten. 

Vervolgens SKV, van SKV naar KCVO, Owios, Otterlo 

en toen AGOVV. Toen er een dik jaar uit geweest 

wegens rugklachten waardoor ik gestart ben met 

golfen en uiteindelijk mijn golfvaardigheidsbewijs 

gehaald heb. Sinds kort is dat mijn tweede passie.

 

Toen begon het weer te kriebelen. Patrick Siccama  

(huidige selectiespeler Redichem – red.), een collega 

van mij, zei: ‘Is Redichem niks voor jou? Echt een 

clubje wat bij jou past!’. Vervolgens contact gezocht, 

Geboren in Bussum
Leeftijd: 53 jaar oud
Werkzaam als werkleider bij ACV in Ede
In het bezit van TC1

FRED VAN ZUTPHEN, HOOFDTRAINER REDICHEM
EEN-TWEETJE
Geschreven door Gert-Jan Bulten
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kampioenschap wat ik heb meegemaakt. We werden 
bij Blauw Geel 1 en 2 kampioen maar kampioen 

worden in het jubileum jaar met SKV was wel heel 

speciaal. Eerst de Wageningen Cup winnen en toen 

kampioen geworden in de 3e klasse.”

Wat is je verwachting van dit jaar bij Redichem?
“Kijk we moeten heel reëel zijn. Verleden jaar hebben 

we, lang tegen degradatievoetbal gevoetbald. Een 

paar wedstrijden voor het einde hebben we ons veilig 

gespeeld. Je hebt aan wat kwaliteit ingeleverd door 

spelers die zijn gestopt. Misschien ook wel jongens 

die al wat verzadigd waren, dat is de andere kant. 

Echter een paar jongens daarvan had ik er graag bij 

gehouden. 

De selectie is nu aangevuld met een paar talentvolle 

jongens uit de A, die het gewoon goed oppakken. Plus 

dat er wat jongens uit het tweede zijn doorgeschoven. 

Die jongens hebben verleden jaar niet voor niks in 

het tweede gespeeld maar kunnen nu wel die stap 

maken. Qua ploeg zijn we er op papier niet sterker 

op geworden, zeker in de breedte niet. We moeten 

dan ook niet te hoog van de toren blazen. Daarom 

is de doelstelling ook; niet in de problemen komen, 

een stabiele derdeklasser zijn dit jaar. Daarnaast ook 

proberen om zo lang mogelijk voor een periode mee 

te doen. Ik denk als we dat bewerkstelligen met de 

jonge ploeg dat we het dan goed doen. Meer mag 

je niet verwachten op dit moment. We zijn aan het 

puzzelen maar gaan er volle bak voor!”

Lukt dat hier bij Redichem, zo in de eerste weken 
van het seizoen? 
“We draaien een redelijk goede voorbereiding. Nog 

niet de sterkste tegenstanders gehad, daar moeten 

we ook eerlijk in zijn. Het spelletje wat we willen 

gaan spelen komt er langzaam in. Het is een hele 

leergierige en gemotiveerde groep, ze willen graag. 

Tevens een groep die iets van je aan wil nemen en wil 

uitvoeren wat je bedenkt, dat is zeer prettig werken.”

Je ziet daarin de dingen terug die je voor ogen hebt?
“Jazeker!”

Wat vind je daarin belangrijk?
“Plezier! En een stukje aanvoering. Henny is 

assistent. Het mooie van Henny is dat hij de jongens 

goed kent en ze ook bij hem voor alles terecht 

kunnen. We vullen elkaar goed aan. Het is nieuw 

en iedereen is enthousiast maar het is nu de kunst 
om ze enthousiast te houden. Als je drie keer achter 

elkaar verliest moet je ook afwachten hoe de sfeer 

dan is hè. Alles valt of staat met plezier en resultaat. 

Kijk maar naar Frank de Boer…maar goed dat is de 

voetballerij hè.”

Wat doe je graag naast het voetbal?
“Ik mag graag golfen, ga graag een keer met mijn 

vrienden een biertje drinken. Ik hou wel van de 

gezellige dingen des levens.” 

Dus dan pas je hier goed, enerzijds het sportieve 
deel en daarnaast de gezelligheid?
“Ja, absoluut!”

Wat is het meest bijzondere moment in je 
voetbalcarrière/trainerscarrière?
“Voor mijzelf toch wel die twee seizoenen die ik bij 

Huizen gevoetbald heb. Dat was op zaterdag toen 

het hoogste niveau. Ik heb dat een paar jaar vol 

gehouden en toen werd het minder. Maar ook de 

kampioenschappen die ik heb meegemaakt als 

trainer. Een keer of 4 heb ik dat mee mogen maken dat 

is leuk, daar werk je het hele jaar voor. Het mooiste 

kampioenschap wat ik heb meegemaakt is bij SKV 

toen SKV 75 jaar bestond (seizoen 2004-2005 – red.). 

In het jubileumjaar werden we kampioen, ja dat was 

een fantastisch seizoen! Met een Patrick Siccama in 

hele goede doen. Een topper! Dat is wel het mooiste 

goede gesprekken gehad met onder meer de 

spelersgroep. Toen dacht ik: we stappen erin! Daarna 

was het snel rond.”

Wat typeert/kenmerkt jou?
“Wat mij kenmerkt? Iedereen is natuurlijk wel 
fanatiek maar over mijn ‘eigen’ praten vind ik lastig 

en dat kunnen andere mensen beter zeggen. 

Henny Veenendaal, assistent trainer, schuift aan: 

“Fred is duidelijk en direct, iemand die nergens 

omheen draait. Iedereen kan bij hem terecht, ook 

voor een wedervraag. Hij geeft duidelijk aan wat zijn 

wedstrijdselectie is én waarom hij de keuze gemaakt 

heeft voor juist die groep jongens. Daarnaast hanteert 

hij mooie trainingsvormen, genieten bij tijd en wijle.”

“Kijk dat is nog eens een mooi compliment! Ik heb 

TC1 dus mag tot de topklasse trainen. Ik heb in het 

verleden ook hoger getraind dus ben gepokt en 

gemazeld. Kampioenschappen, degradaties, ben wel 

eens ontslagen. Het ene moment hebben ze nog net 

niet de klei in de kruiwagen om een standbeeld te 

maken en het volgende moment vlieg je eruit. Ik heb 

alles meegemaakt, ik word niet snel nerveus.” 

Wat wil je overbrengen aan de groep?
“Ten eerste dat een spelersgroep met plezier komt 

trainen. Dat vind ik heel belangrijk. Kijk als je een 

training hebt waar het met bakken uit de lucht komt, 

zoals vandaag (11 september 2017 – red.) dan moet 

je die jongens een leuke uitdagende training geven 

waarbij ze ook wat leren. Verder een speelwijze bij 

een groep zoeken die goed bij ze past en waar de 

jongens zich ook prettig bij voelen. Dat zijn wat mij 

betreft de belangrijkste pijlers van hoe ik wil werken.”

Om te beginnen, kan je iets vertellen over je 
voetbalverleden?
“Gestart met voetballen bij SDO, met jeugd daar 

toen op heel hoog niveau mogen spelen. Regionaal/

interregionaal toentertijd. Met 16 jaar vervolgens 

gedebuteerd in het eerste wat toen uitkwam in 
tweede klasse op zondag. Daarna naar Huizen 

gegaan, destijds speelde ze daar eerste klasse wat 

nu hoofdklasse is. Meisje leren kennen en toen naar 

Otterlo verhuisd. Op mijn 16e altijd op zaterdag met 

het A-elftal en op zondag met het eerste meegedaan 

wat tot gevolg had dat ik vrij snel opgebrand was. 

Rond mijn 30ste gestopt wegens voornamelijk 

spierblessures. Daardoor ben ik eigenlijk vrij snel 

van start gegaan als trainer.”

Waar ben je begonnen als trainer en hoe zag het 
vervolg van je trainersloopbaan eruit?
“Gestart bij Ede Westermeijer in de jeugd. Club 

bestaat niet meer. Toen twee jaar de A1 jeugd van 

VRC gedaan. Vervolgens begonnen als trainer van 

het tweede van Blauw Geel uit Ede. Daarna 2,5 jaar 

daar hoofdtrainer geweest. Nam het op een gegeven 

moment over van de trainer die ontslagen werd. 

Toen heb ik twee seizoenen bij Candia ‘66 gezeten. 

Vervolgens SKV, van SKV naar KCVO, Owios, Otterlo 

en toen AGOVV. Toen er een dik jaar uit geweest 

wegens rugklachten waardoor ik gestart ben met 

golfen en uiteindelijk mijn golfvaardigheidsbewijs 

gehaald heb. Sinds kort is dat mijn tweede passie.

 

Toen begon het weer te kriebelen. Patrick Siccama  

(huidige selectiespeler Redichem – red.), een collega 

van mij, zei: ‘Is Redichem niks voor jou? Echt een 

clubje wat bij jou past!’. Vervolgens contact gezocht, 
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Wat is het meest bijzonder moment in je 
voetbalcarrière? 
“Dat ik ooit kampioen ben geworden bij Unitas en 

dat het ongeacht het niveau waar je speelt, dat een 

hele bijzondere ervaring is. Het afscheuren van mijn 

voorste kruisband met alle gevolgen van dien en 

bewegingsbeperkingen in mijn rechter enkel zijn een 

minpunt in mijn voetbalcarrière.”

Waar ligt naast het voetbal je passie? 
“Heel veel samen te zijn met de mensen waar ik veel 

om geef. Mijn werk en zelf sporten en dan het liefst 

op de racefiets.”

Wat veel mensen niet weten van mij? 
“Dat ik naast trainer van het tweede al jarenlang 

voorzitter ben van de rasvereniging van de Tatrahond. 

Dat ik al bijna vanaf het begin een fanatieke fan ben 

van het computerspelletje Assassins Creed. Dat mijn 

favoriete land bij uitstek Australië is.”

Verwachting Redichem 2 dit seizoen?
“Ik zie het komend seizoen als een flinke uitdaging 

om in de huidige klasse te blijven. We zullen er 

samen het beste van moeten maken uitgaande van 

een stimulerende training- en wedstrijdinstelling, 

een gezonde winnaarsmentaliteit, saamhorigheid 

met wederzijdse acceptatie voor tekortkomingen 

en zo op weg te gaan naar een mooi en sportief 

voetbalseizoen. Dat wordt nog een hele klus.”

Geschreven door Nick Dumas en Gert-Jan Bulten

Hoe ben je als trainer bij Redichem terecht gekomen 
en wat is je link met Redichem?
“Waarom eigenlijk trainer bij Redichem? Omdat ik 

benaderd ben en mogelijk in het gewenste plaatje 

zou passen. De link met Redichem is dat ik nog bij 

de veteranen heb gepeeld totdat ik mijn voorste 
kruisband afscheurde in mijn linkerknie. Jan Stoel 

heeft mij destijds gevraagd om aan te sluiten bij 

het bestuur. Vervolgens gevraagd om, in het begin 

naast George Hammer, het tweede elftal te gaan 

begeleiden en te coachen. Dit alles onder Fred Swart 

als hoofdtrainer. Van beide heren heb ik veel geleerd 

en het erg naar mijn zin gehad. Bovendien genoot ik 

destijds van het voetbalspelletje en in het bijzonder 

van een aantal bijzondere spelers in het eerste en 

het tweede. Kan nog altijd genieten van de mooie 

sportmomenten in het voetbal of en nu gewonnen of 
verloren wordt. Redichem is een fijne club en door 

de opgebouwde vriendschappen een verrijking voor 

mijn sociale leven.” 

Even voorstellen, wie ben je? 
“Ik ben Michael Dumas, getrouwd, drie kinderen, 

twee kleinkinderen en eindverantwoordelijke van 

het Nederlandse kantoor van een Italiaans bedrijf. 

Beide zoons voetballen bij Redichem en ik volg ze 

vanaf het moment dat ze zijn gaan voetballen. Nick 
is in de jeugd gestart bij DOVO in Veenendaal en door 

zijn verhuizing naar Heelsum is hij bij Redichem 

terecht gekomen. Geen idee eigenlijk hoelang hij 

al lid is en bij Redichem voetbalt? In ieder geval al 

weer een tijdje. Lorenzo is pas op wat latere leeftijd 

gaan voetballen, nadat hij mij toch even duidelijk had 

gemaakt dat hij heel veel om voetbal geeft. Dit is nu 

zijn derde seizoen en inderdaad hij heeft wel wat met 

voetbal. Zijn belofte is wel dat hij op judo blijft en dat 

serieus blijft uitoefenen.”

Kan je iets vertellen over je eigen voetbalverleden?
“Mijn eigen voetbalverleden die is helemaal niet 

indrukwekkend. Net voor- en tijdens mijn studie 

fysiotherapie gaan voetballen bij Unitas in Veenendaal 

op zondag in de onderafdeling. Door mijn opleiding 

als fysiotherapeut vervolgens meer als verzorger/

masseur bij het eerste dan spelend in het tweede. 

Mijn sportverleden ligt in mijn jeugd bij het turnen en 

later bij de duursporten zoals de klassieke vierkamp 

en daarna de (halve) triatlon. Voetbal deed ik er 

zo nu en dan naast. Beetje wielrennen doe ik nog 

altijd erg graag. Vanwege een slechte rechterenkel 

(kraakbeenslijtage) en linkerknie is lang hardlopen 

wat minder handig en voetballen eigenlijk al helemaal 

niet meer verstandig om te doen.”

MICHAEL DUMAS, HOOFDTRAINER REDICHEM 2
EEN-TWEETJE

Wat typeert/kenmerkt jou? En wat komt daar in je 
trainerschap van terug? 
“Grappige vraag! In de basis beschouwend (kijk 

graag naar mensen en dat is de grondslag geweest 

waarom in fysiotherapie ben gaan doen), als het lukt 

eerst denken en dan praten, actief, geïnteresseerd en 

gedreven om het iets samen te bereiken. Een aantal 

aspecten zie je terug in het trainerschap. Daarboven 

heb ik de overtuiging als je wat doet doe het dan goed 

en je komt trainen om te leren om beter te worden 

dan je gisteren was. Tijdens de trainingen ga ik ervan 

uit dat een ieder een actieve leerhouding heeft dat er 

op basis van respect en vertrouwen met elkaar wordt 
omgegaan. Tijdens het trainen ben ik gedreven, 

eisend en ga ik uit van discipline en inzet. Het accent 

ligt op de positieve aspecten.”

Belangrijk in het voetbal vind ik.... 
“Dat het een teamsport is en dat je het speelt met de 

juiste sportbeleving. Dat het door liefhebbers beleefd 

wordt als mooie vorm van beheerst fanatisme in 

combinatie met gezonde passie. Dat de helaas zeer 

veel negatieve aspecten om en in het voetbal niet de 

boventoon gaan voeren. En dat zie ik als een ernstige 

dreiging. Het kan goed zijn dat het voor mij aanleiding 

is om zelf heel veel afstand te nemen van het voetbal, 

ook bij Redichem.”

Geboren: Adelaide, Australië
Leeftijd: 57 jaar oud
Werkzaam als eindverantwoordelijke van het Nederlandse 
kantoor van een Italiaans bedrijf Menarini NV
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Wat is het meest bijzonder moment in je 
voetbalcarrière? 
“Dat ik ooit kampioen ben geworden bij Unitas en 

dat het ongeacht het niveau waar je speelt, dat een 

hele bijzondere ervaring is. Het afscheuren van mijn 

voorste kruisband met alle gevolgen van dien en 

bewegingsbeperkingen in mijn rechter enkel zijn een 

minpunt in mijn voetbalcarrière.”

Waar ligt naast het voetbal je passie? 
“Heel veel samen te zijn met de mensen waar ik veel 

om geef. Mijn werk en zelf sporten en dan het liefst 

op de racefiets.”
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Geschreven door Nick Dumas en Gert-Jan Bulten
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MICHAEL DUMAS, HOOFDTRAINER REDICHEM 2
EEN-TWEETJE
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is om zelf heel veel afstand te nemen van het voetbal, 
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Geboren: Adelaide, Australië
Leeftijd: 57 jaar oud
Werkzaam als eindverantwoordelijke van het Nederlandse 
kantoor van een Italiaans bedrijf Menarini NV
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BORNBOUW BV
DE SPONSOR AAN TAFEL

‘Ik heb affectie met deze mooie club’
‘Mijn vader is vanaf het eerste jaar lid geweest van 
Redichem. Dus ja Redichem is mij met de paplepel 
ingegoten.’ Han werd als 8-jarige lid. Op een uitstapje 
naar Wodanseck van twee jaar na, is Han nu bijna 40 
jaar lid (officieel 38 jaar). Naast sponsoring heeft 
vader van den Born, in zijn tijd bij Redichem, ook het 
leiderschap op zich genomen bij het eerste tot aan 
zijn overlijden in 2001. Han speelde zelf vanaf zijn 19e 
tot zijn 27e in het eerste elftal. Zelfs tijdens diensttijd 
speelde Han. ‘Weliswaar als vast wissel maar dat 
kwam omdat ik niet mee kon trainen met het eerste.’ 
Tegenwoordig speelt hij bij de veteranen ‘Daar speel 
ik met veel plezier waarbij de derde helft ook altijd 
een succes is!’
Han is samen met Martijn Span leider bij de dames 
van MO13-1 en organiseren ze graag extra activiteiten 
zoals zaalvoetbal in de winter en bootcamp. ‘Plezier 
staat voorop, iedereen moet het naar zijn zin hebben!’ 
Han fluit ook regelmatig en is een graag geziene 
kastelein in de Redichem kantine. 

Bornbouw
Han heeft Bornbouw in 2001 overgenomen van zijn 
vader, waarmee hij nog steeds actief is in de bouw. 
In 2009 heeft Han ervoor gekozen om de bedrijfshal 
te bouwen van waaruit Bornbouw nu actief is. ‘Het 
bedrijf telt tussen de 2 en 5 medewerkers waarbij 
regelmatig gebruik wordt gemaakt van ZZP’ers. Naast 
grote klanten zoals de Universiteit van Wageningen, 
Artez Hogeschool en Barenburg zijn we ook in de 
particulieren sector actief. Met name op het gebied 
van verbouwingen/renovaties, uitbouw, badkamers, 
veranda’s, dakkapellen en kozijnen.’ Daarnaast heeft 
Bornbouw verschillende verbouwingen gedaan aan 

de faciliteiten van Redichem: zoals de verbouwing 
in 1977 aan de kantine, in 2014 de grote verbouwing 
van de kantine en de kleedkamers, inclusief de 
scheidsrechterskleedkamers. Recent (2017, red.) 
heeft Bornbouw fase 1 van “de Berk” afgebouwd 
waardoor Redichem nu beschikt over meer 
kleedkamers.

Steentje bij dragen
Han vindt het belangrijk om een steentje bij te 
dragen aan de club. Zijn drijfveer is de inzet van alle 
vrijwilligers. Een mooie bijkomstigheid is dat dit van 
vader op zoon is doorgeven. ‘Ik heb affectie met deze 
mooie club.’ 

Het 1e Bornbouw meisjes toernooi
Han zet zich in voor het vrouwenvoetbal bij Redichem. 
‘Door deze ontwikkeling wordt de club dynamischer 
en ook gezelliger.’ Mede om deze reden, plus de 
vraag vanuit de jeugd, heeft Han van den Born het 
Bornbouw toernooi in het leven geroepen. ‘Daar 
waar Repro Mercurius de jongens jeugdelftallen op 
zich neemt richt het Bornbouw zich op de meiden.’ 
Het toernooi vond afgelopen jaar plaats op 25 mei 
2017 (Hemelvaartsdag) en was een groot succes. Het 
toernooi zal naar alle waarschijnlijkheid komend jaar 
opnieuw worden georganiseerd.

Broeder twist
Het bijzonderste moment van Han bij Redichem was 
in een wedstrijd tegen zijn broer ‘De laatste wedstrijd 
van het seizoen werd gespeeld. Een overwinning was 
nodig om ons te handhaven, verliezen betekende 
degradatie. Helaas verloren we van de tegenstander, 
ik dacht Wodanseck, waarbij mijn broer Wim 
voetbalde, waardoor we degradeerden.  Ondanks de 
degradatie een bijzondere pot.’

Han van de Born
Geboren in 1972
Eigenaar Bornbouw 
én betrokken speler
én leider
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uit het sponsorschap mooi meegenomen maar 

we dragen graag bij aan de club.’ Naast Redichem 

sponsort Repro culturele instellingen, en o.a. 

hockey- en korfbalverenigingen. Onder toenmalig 

jeugdvoorzitter Harrald Schneithorst heeft Repro 

Mercurius besloten om zich in te zetten voor de 

gehele jeugd van Redichem. Zo speelt de gehele 

jeugd sinds 2009, ten tijde van het 50-jarig jubileum, 

in dezelfde shirts. ‘We zijn super trots dat we op zo’n 

manier zichtbaar bij kunnen dragen aan de club. 

Mooi gezicht toch om al die dames en heren in een 

herkenbaar Redichem shirt te zien voetballen!’

Repro Mercurius pupillentoernooi 
Op 27 mei 2017 start alweer de 11e versie van het 

Repro Mercurius jeugdtoernooi. Met naar schatting 

zo’n 60 elftallen, een groot toernooi in de regio te 

noemen. Het plezier van de kids staat volgens de 

heren centraal. ‘Ach, de reclame-uiting is mooi 

meegenomen maar daar doen we het niet voor.’

Hoogtepunten: het nieuwe tenue, kleine jongens 

worden groot en hoofdsponsorschap jeugd

De presentatie van het nieuwe shirt (ter ere van het 

50-jarig jubileum van Redichem, red.), als eerste 

gedragen door de zoon van Erik, was een kippenvel 

moment. ‘Geweldig om daar bij aan bij te kunnen 

dragen én natuurlijk ook heel bijzonder dat mijn zoon 

het voor het eerst mocht showen’. 

Voor Rini is het hoogtepunt het opzetten van het 

vierde elftal. ‘Na jaren met deze gasten de jeugd te 

hebben doorlopen is het heel erg mooi dat we nu een 

nieuw senioren elftal op hebben kunnen zetten waar 

deze gasten nog spelen.’

Het gezamenlijke hoogtepunt heeft weinig bedenktijd 

nodig; ‘Dat is zonder twijfel het bereiken van de 

overeenkomst met Han van den Born, Harrald 

Schneithorst en Jan Stoel over het hoofdsponsorschap 

jeugd, in de achtertuin onder het genot van drankje.’

Toekomst visie
‘Het werk wat verzet is de laatste jaren door alle 

vrijwilligers, met name het bestuur, is te prijzen. 

Door de snelle groei van de vereniging is er 

een professionaliseringsslag gemaakt die zeer 

bewonderenswaardig is. Toch moeten we erop letten 

dat we de familiare Redichem identiteit waarborgen 

waarbij er voor een iedereen een plekje blijft binnen 

de vereniging.’

REPRO MERCURIUS
“DE FAMILIARE REDICHEM 

IDENTITEIT MOETEN WE WAARBORGEN.”
DE SPONSOR AAN TAFEL

trainer/leider van de JO-15 en heeft verschillende 

trainingscursussen van de KNVB doorlopen. 

Repro Mercurius
Beide heren zijn directeur-grootaandeelhouder bij 

Repro Mercurius. ‘Een familie bedrijf ca. 30 jaar 

geleden is opgestart door onze vader. In 2000 hebben 

we het samen over genomen.’ Repro Mercurius 

is uitgegroeid tot de grootste Repro specialist in 

de regio. Sinds 2009 is Repro Mercurius aan de 

Telefoonweg 124 in Ede, op steenworp afstand van het 

centrum en met voldoende eigen parkeerplaatsen, 

te vinden. Zowel particuliere als zakelijke klanten 

kunnen bij Repro Mercurius terecht voor alle repro- 

en drukwerk. Voor alles wat met reproduceren, 

signing en grafische dienstverlening te maken heeft.

Meer dan hoofdsponsor bij de jeugd
Naast hoofdsponsor van de jeugd (in samenwerking 

met Born Bouw) werd het clubblad, en nu dit 

magazine, gedrukt door Repro Mercurius. Daarnaast 

worden de sponsorborden en de posters op én rond 

de Redichem kantine door de broers gemaakt. 

‘Tuurlijk is de naamsbekendheid die voort komt 

Redichemmers in hart en nieren
Rini speelt sinds zijn jeugd bij Redichem. Na 

meerdere jeugdelftallen te hebben doorlopen en twee 

wedstrijden in het eerste elftal te hebben gespeeld 
werd het tijd voor de veteranen, in de vorm van het 

vierde elftal. ‘Na het breken van mijn scheenbeen 

heb ik in 1997 nog één wedstrijd gespeeld tegen 

Fortissimo met het vierde, daarna heb ik mijn 

voetbalcarrière beëindigd.’ Na een minder actieve 

periode in de vereniging is Rini in 2003 begonnen 

als leider/trainer van de jeugdelftallen van zijn zoon 

en samen met o.a. Marcel van Weelden ca. 7 jaar in 

het jeugdbestuur actief geweest. Van de F2 tot A1 

heeft Rini hetzelfde elftal onder zich gehad (met 

wisselende samenstellingen). Op dit moment is 

Rini de trotse leider van het vierde elftal, wederom 
met de heren die zijn overgekomen vanaf de A. Rini 

is al 40 jaar lid van Redichem en na verschillende 

bestuursfuncties (waaronder jeugdbestuur) is Rini 

op sinds 2015 penningmeester van Redichem. Met 

brede glimlach: ‘Ik ben overigens 5 minuten ouder 

dan mijn broer Erik!’

Erik is tevens 40 jaar lid van Redichem en heeft 

sinds zijn 7e jaar verschillende elftallen doorlopen. 

Na een carrière die hem van keeper tot spits tot 

uiteindelijk het leiderschap leidde. ‘Ik heb ooit zelfs 

gescoord als keeper. Vanaf mijn eigen 16 schoot ik. 

Vervolgens vloog de bal, met keeper en al, aan de 

andere kant in het netje.’ Als leider heeft Erik de 

samenwerking met Michel Bosveld als zeer prettig 

ervaren. ‘De 8 jaar lange samenwerking is helaas tot 

een einde gekomen.’ Op dit moment is Erik actief als 

Rini van Ernst

Erik van Ernst

Rini en Erik van Ernst
Geboren in 1969.
Hoofdsponsor jeugd Redichem
Directeur-grootaandeel-
houders bij Repro Mercurius
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Rini van Ernst

Erik van Ernst

Rini en Erik van Ernst
Geboren in 1969.
Hoofdsponsor jeugd Redichem
Directeur-grootaandeel-
houders bij Repro Mercurius
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STILLE KRACHT VAN DE CLUB
DE VRIJWILLIGER

1. Vanaf wanneer ben jij vrijwilliger bij 
Redichem? 

2. Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Redichem?

3. Wat wordt er van jou verwacht als 
vrijwilliger ?

4. Wat maakt vrijwilligerswerk bij 
Redichem leuk? 

5. Wat is de meest unieke 
gebeurtenis/ervaring tijdens jouw 

werk als vrijwilliger?

6. Wanneer ga je met een voldaan 
gevoel naar huis? 

7. Indien je andere moet overtuigen 
om ook vrijwilliger te worden wat zou 

je zeggen?

8. Wat  zou je willen meegeven aan de 
jeugd van Redichem?

Al meer als 30 jaar als leider, trainer, scheidsrechter, organisator, 
kantine diensten enzovoort.

Vanzelf ingerold, mijn vader was lang geleden voorzitter en als er iets 
moest gebeuren waren mijn broer en ik al snel de klos, waren toen 
tijden zonder mail, groepsappjes en mobiele telefoon...

Een vrijwilliger doet het natuurlijk vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Andere reken op je en jij rekent ook op een ander. Gelukkig hebben 
we bij Redichem veel vrijwilligers maar nog niet genoeg, vele handen 
maken licht werk, probeer elkaar te helpen en enthousiast  te houden! 

Het is niet altijd leuk, als het niet naar je zin gaat baal je er weleens 
van maar, als het wel loopt en je inzet wordt gewaardeerd dan haal je 
daar heel veel plezier uit.

Voor mij is ieder jaar de sponsorloop het hoogtepunt, een traditie van 
al 28 jaar, en het is mijn taak om ieder jaar een eredivisie keeper onder 
de lat te krijgen,  altijd weer spannend maar het is altijd nog gelukt. 
Als ik dan ‘s avonds naar huis fiets ben ik echt trots op onze club. 

In de rol van leider van het tweede vooral als we gewonnen hebben, 
als scheidsrechter vooral als ik de complimenten van de tegenstander 
en de spelers krijg. 

We moeten het samen doen, de waardering is erg leuk. 
 

Vanaf de zijlijn commentaar geven is te makkelijk, kom ons helpen, en 
lever je bijdrage aan onze mooie club.

HENK VAN ALMENKERK
leeftijd

51 JAAR ALWEER
baan

TECHNISCH ADVISEUR
connectie met Redichem

43 JAAR LID
vrijwilligerswerk bij Redichem

DIVERSE WERKZAAMHEDEN

SCHOOLFIETSEN | E-BIKES | MTBFIETSEN | RACEFIETSEN

UTRECHTSEWEG 74, 
6866 CM  HEELSUM

0317-312426
WWW.FRANKSFIETSENWINKEL.NL
INFO@FRANKSFIETSENWINKEL.NL
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STILLE KRACHT VAN DE CLUB
DE VRIJWILLIGER

1. Vanaf wanneer ben jij vrijwilliger bij 
Redichem?

 2. Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Redichem?

3. Wat wordt er van jou verwacht als 
vrijwilliger?

4. Wat maakt vrijwilligerswerk bij 
Redichem leuk?

5. Wat is de meest unieke 
gebeurtenis/ervaring tijdens jouw 

werk als vrijwilliger?

6. Wanneer ga je met een voldaan 
gevoel naar huis?

7. Wat zou je zeggen tegen de 
toekomstige vrijwilliger?

Begonnen als leidster bij mijn zoon Lars in de F. Ik nam dat over van 
mijn vader. Toen Lars in de D ging spelen ben ik hiermee gestopt en 
ben ik gestart in de activiteitencommissie wat ik nu nog steeds met 
veel plezier doe. 

Ik ben vrijwilliger geworden bij Redichem omdat het een 
familievereniging is waar iedereen voor elkaar klaar staat en het leek 
me erg leuk om leidster te worden van een groepje jonge kinderen die 
veel plezier hadden in het voetbal. 

Als commissaris van de activiteitencommissie; het organiseren van 
activiteiten voor alle jeugdteams die aansluiten bij de leeftijd. We 
maken uitnodigingen hiervoor op de website. Ik maak  de planning 
voor de kantinedienst in de ochtend en om 12 uur. Ook stuur ik de 
jarigen van de club t/m de JO13 een verjaardagskaartje  en alle jeugd 
een beterschapskaart bij langdurige blessures. Verder help ik aan het 
einde van het seizoen mee  bij de kampioensfeestjes van de jeugd in 
de kantine. En ik vergeet nog dat ik volgens mij nu al 9 jaar mee ga op 
pupillenkamp. 

Dat je heel veel blije kinderen en ouders ziet als we een leuke activiteit 
georganiseerd hebben. Dan merk je dat het echt gewaardeerd wordt 
wat je doet. 

Mijn meest bijzondere moment is eigenlijk toen ik stopte als leidster 
van het team van Lars. Het was zo’n leuke, hechte groep jongens en 
ouders bij elkaar dat ik hier nog altijd met een warm gevoel aan terug 
denk. Ik heb voor alle jongens toen een persoonlijk fotomapje gemaakt 
met persoonlijke foto’s er in. Gezamenlijk barbecueën in onze tuin 
was daar een leuke afsluiting van.  

Ik ga met een voldaan gevoel naar huis na een dag op het sportpark 
geweest te zijn. En als ik weer een keer “Bedankt” hebt gehoord voor 
wat je allemaal doet voor de club. 

Doe het vooral, want het wordt gewaardeerd en
je krijgt er veel voor terug.

BERNA LEERTOUWER
leeftijd

47 JAAR
baan
ONDERWIJSASSISTENT 
SPECIAAL ONDERWIJS
connectie met Redichem

MOEDER VAN LARS EN NIELS
vrijwilligerswerk bij Redichem

ACTIVITEITENCOMMISSIE
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Vrije bal: Alle overtredingen worden bestraft met een 

directe vrije schop. Een vrije bal mag door middel van 

een dribbel, een pass of een schot uitgevoerd worden. 

Keeperbal: Wanneer de keeper een bal vangt die niet 

is uitgegaan mag de keeper het spel voortzetten door 

de bal te gooien, passen, dribbelen of uit de handen 

te schieten. 

Doelpunt: Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats in 

het midden van het veld. Beide teams beginnen weer 

vanaf eigen helft. 

Buitenspel: De buitenspelregel is niet van toepassing. 

Strafschoppen na afloop: Na afloop van de wedstrijd 

kunnen er door beide teams strafschoppen worden 

genomen. 

Strafschop: Bij hoge uitzondering. Bij het ontnemen 

van een duidelijke scoringskans zal er een strafschop 

worden toegekend. De afstand is 7 meter.

Aftrap: De aftrap wordt genomen in het midden van 

het veld. Beide teams starten vanaf de eigen helft. Er 

kan direct gescoord worden vanuit de aftrap.

Achterbal: De achterbal wordt vanaf de grond 

genomen door de bal te passen of te schieten vanaf 

de grond. 

Terugspeelbal: Een terugspeelbal mag door de 

keeper niet opgepakt worden. Wanneer dit wel gedaan 

wordt, wordt eenmalig een waarschuwing gegeven. 

Bij herhaling van de overtreding volgt een indirecte 

vrije trap op 7 meter afstand van de achterlijn. 

Hoekschop: Hoekschoppen worden vanaf de 

hoekpunten van het speelveld genomen door de bal 

in te dribbelen of te passen. Uit een hoekschop kan 

direct gescoord worden. 

Keepersgebied: Er wordt geadviseerd om het 

keepersgebied te markeren op de zijlijn – 7 meter 

vanaf de achterlijn – met twee afwijkende kleur 

pionnen. Het keepersgebied geeft aan tot waar de 

keeper de bal in de handen mag hebben. 

Afstand: De tegenstander staat minimaal op 5 meter 

afstand bij elke spelhervatting.

Uitbal: Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal 

ingedribbeld. Er kan dus niet direct gescoord worden 

vanuit een uitbal. 

Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van een spelbegeleider. De spelbegeleider staat niet in maar langs 

het veld en neemt bij het onjuist toepassen van de spelregels een beslissing en legt deze zo nodig uit. De zijlijn 

is de uitgangspositie van de spelbegeleider, als het spel hierom vraagt staat het hem/haar altijd vrij om het veld 

in te bewegen. De spelbegeleider heeft maar één bedoeling en dat is de jongens en/of meisjes zoveel mogelijk 

te laten voetballen. Op het speelveld mogen zich alleen de spelers en een spelbegeleider bevinden. Trainers/

coaches en anderen mogen zich dus niet tijdens de wedstrijd tussen de spelers begeven. Een blessuregeval bij 

één van de spelers/speelsters is hierop uiteraard een uitzondering, de spelbegeleider geeft dan toestemming 

om het speelveld te betreden.

Speeltijd
De speeltijd voor O.8 en O.9 is 2x 20 minuten.

De speeltijd voor O.10 is 2x 25 minuten.

Time-out
Per helft vindt er bij O.8 en O.9 na 10 minuten en bij

O.10 na 12,5 minuten een time-out plaats van maximaal 2 minuten. De time-out wordt door de spelbegeleider 

aangegeven door middel van een fluitsignaal, op het moment er 10 minuten verstreken zijn en er geen 

scoringskans is. Na de time-out wordt het spel hervat door middel van een aftrap door de partij die bij aanvang 

van de time-out de bal in het bezit had.

JO/MO 8, 9 EN 10 SPELEN 6 TEGEN 6
SPELREGELS KNVB
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JO/MO 8, 9 EN 10 SPELEN 6 TEGEN 6
SPELREGELS KNVB
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Bart Bovendeur kwam op 5-jarige 

leeftijd bij Redichem en heeft bijna dertig jaar voor 

de Renkumse club gespeeld. In 2002 promoveerde 

Redichem naar de zaterdag derde klasse, mede door 

een treffer van de Arnhemmer. Zaterdag 13 mei 2017 

speelde hij zijn laatste wedstrijd (waarin hij tevens 

scoorde!).

Clubliefde en clubtrouw, twee woorden die enorm 

passen bij Bart Bovendeur. Liefkozend ook wel 

Bartistuta of Bartigol genoemd door ploeggenoten, 

met in totaal 157 competitiedoelpunten voor Redichem.

Kenmerkend voor zijn spel was altijd zijn inzet en 

verbetenheid. Hoofdschuddend en mopperend kon 

Bart menig scheidsrechter vertellen dat hij net niet 

goed had gezien. Maar bovenal een hardwerkende 

voetballer, een echte (dragende) teamplayer en ook 

nog kritisch over zijn eigen spel. Hij deed er altijd 

alles aan om het maximale resultaat te behalen, zowel 

binnen- als buiten de lijnen.

Maarten Kerkhof startte bij Redichem 

als speler en keerde later, na zijn profcarrière 

(Vitesse en De Graafschap) en topniveau amateurs 

(Bennekom), terug als speler bij Redichem. In het 

seizoen 2010/2011 speelde hij zijn laatste wedstrijd 

als voetballer voor Redichem. Het was de finale 

wedstrijd in de strijd om promotie naar de 3e Klasse 

tegen SC Oranje. Redichem won deze wedstrijd en 

promoveerde naar de 3e Klasse. Vervolgens werd 

hij trainer bij Redichem, waar hij maar liefst zes jaar 

actief was als oefenmeester. 

Naast goede trainer is hij ook altijd uithangbord voor 

de club geweest. Fanatiek maar altijd op een positieve 

manier, rustig kijkend naar de wedstrijd, continue 

coachend en aanwijzingen gevend aan het team met 

steeds als doel de groep beter te maken. Daarnaast 

ook trainer bij de jeugd, mee op pupillenkamp en 

altijd bereid mee te werken aan de succesvolle clinics 

voor de jeugd én voor onze meiden in het bijzonder.
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DE VRIJWILLIGERCLUBICONEN

NEMEN AFSCHEID

1. Vanaf wanneer ben jij 
vrijwilliger bij Redichem?

2. Waarom ben je vrijwilliger 
geworden bij Redichem?

3. Wat wordt er van jou verwacht 
als vrijwilliger?

4. Wat maakt vrijwilligerswerk 
bij Redichem leuk?

5. Wat is de meest unieke 
gebeurtenis/ervaring tijdens jouw 

werk als vrijwilliger? 

7. Indien je andere moet 
overtuigen om ook vrijwilliger te 

worden wat zou je zeggen?

Ruim 40 jaar vrijwilliger bij Redichem. Gestart als pupillenleider/
trainer. Daarna jeugdbestuurslid, jeugdsecretaris en secretaris en nu 
dus ledenadministrateur. 

Voetbal is mijn hobby en ik vind het leuk om mee te werken in de (op)
bouw van de vereniging, zo rol je automatisch in het vrijwilligerswerk.  

Vanaf 2006 doe ik de ledenadministratie. In 2013 is daar het 
contributiebeheer bijgekomen. Verwachtingen zijn niet uitgesproken, 
maar ik ga ervan uit dat een correcte en tijdige uitvoering  van de 
werkzaamheden, behorende bij deze taak een vereiste zijn. 

Betrokkenheid bij een leuke en gezellige vereniging en dat je iets kunt 
betekenen voor een florerende vereniging. 

Het is altijd weer een mooi gezicht om de jeugd in zwart/gele Redichem 
kleding naar het sportpark te zien gaan om daar te voetballen/trainen. 
Daar doe je het tenslotte allemaal voor. 

Gewoon doen!!!Je bent nuttig bezig, je kunt jouw kwaliteiten inzetten 
en leert nieuwe mensen kennen.

JAAP BAKKER
leeftijd

57 JAAR
baan
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ALLE TEAMS SPELEN OP ZATERDAG
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