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VAN DE VOORZITTER
VOORWOORD

“Ik ben vereerd dat ik 
nu het voorwoord mag

schrijven voor de derde
editie van de Redichemmer”. 

De glossy blijkt een mooi alternatief te zijn voor 

het clubblad van vroeger dat periodiek een aantal 

keren per jaar uitkwam maar de laatste jaren qua 
informatie vaak al ingehaald werd door onze website. 

Onze website, dit jaar overigens helemaal vernieuwd 

en opnieuw opgebouwd, past zeker in deze digitale 

tijd van informatieverstrekking, is zeer functioneel 

en niet meer weg te denken. Er is nog meer bereikt 

in actuele en digitale informatievoorziening. Met 

dank aan alle “Vrienden van Redichem” hangt er nu 

een groot scherm in de kantine waar via een beamer 

allerlei informatie op wordt geprojecteerd.

De glossy is voor mij de borging van het warme 

verenigingsgevoel, de verbinding en de vastlegging 

van het jaar met de mogelijkheid om het te bewaren 

en later nog eens te kijken naar teamfoto’s en zaken 

die toen speelden.

Voor mij is het helemaal een eer om mijn eerste 

voorwoord te schrijven voor de glossy die uitkomt in 

ons 60-jarig jubileumjaar. Het jubileumfeest hebben 

wij 31 augustus met zijn allen gevierd. Het was goed 

georganiseerd en druk bezocht, een geweldige dag 

en avond. Ik ben erg blij dat er in deze uitgave de 
nodige aandacht aan wordt besteedt, zodat wij het 

weer een beetje kunnen herbeleven.

Altijd leuk, voor nu maar zeker ook voor later, zijn 

de teampresentaties. Dit keer presenteren de teams 

zich in de mooie nieuwe tenues, die speciaal voor dit 

jubileumjaar zijn ontworpen. 

60 Word je niet zomaar. Redichem leeft en hoe! Dat 

blijkt ook maar weer uit deze derde glossy die voor 

u ligt. Gelukkig zijn er weer vrijwilligers geweest die 

het de afgelopen periode voor ons gemaakt hebben. 

Mijn dank gaat uit naar deze vrijwilligers, maar 
ook uit naar de sponsoren die het mogelijk hebben 

gemaakt wederom een glossy te maken.

Veel leesplezier!

Koen Beenen

Voorzitter

Coördinatie:  Natalie Oudenhoven

Fotografie:   Diana Meussen

Redactie:  Jan Streefkerk
       Fabienne Streefkerk
       Natalie Oudenhoven

Opmaak:  Jolanda ter Linde - Flims
 
Druk:   Repro Mercurius

Met dank aan: Jan Koenderink, Max Peters, 
Rinus Tijssen, Martijn Span, Mark Koenderink,
Sven van Almenkerk, Annet Colenbrander, 
Chanise van den Brink, Myrthe Jansen.
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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

www.elektrotechniekbosman.nl
tel. 0317 - 315251

Elektrotechniek                 BOSMAN
Elektra installaties
Inspectie elektrische
installatie
Infraroodverwarming
Data installaties
Terrasverwarming
Tuinverlichting
24/7 storingsdienst
Inspreken voicemail

oplaadpalen voor
elektrische voertuigen

Service dealer

Service dealerService dealerService dealerService dealerService dealer
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OOK SPONSOR 
WORDEN?

Ook u bent van harte welkom als sponsor bij 

onze vereniging! Sponsoring kunt u op diverse 

manieren invulling geven bij CVV Redichem. 

U kunt bijvoorbeeld bordsponsor worden, 

een advertentie plaatsen in onze glossy 

of sponsor worden van onze jaarlijkse 

sponsorloop. Uiteraard kunnen wij maatwerk 

voor u leveren door de mogelijkheden van 

diverse sponsorpakketten.

Ben u geïnteresseerd om sponsor te worden 

en de vele mogelijkheden die

CVV Redichem kan aanbieden?

                U kunt contact opnemen via 

sponsorcommissie@redichem.nl
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Na ons vorig jubileum zijn er nog een aantal zaken meer veranderd. Hiervoor benoemde ik al even het meisjes-/

damesvoetbal en de lang gekoesterde wens van een kunstgrasveld. Ook heeft onze kantine compleet nieuwe 

toiletgroepen gekregen en zijn er scheidsrechterskleedkamers aan de kantine gebouwd. We hebben het oude 

clubgebouw van DKOD gekocht en omgebouwd tot een extra kleedkameraccommodatie met 6 kleedkamers. De 

bestuurlijke structuur en organisatie zijn aangepast en de vereniging maakte een forse groei door naar dik 600 
leden.

Er is dus veel veranderd in 60 jaar, maar eigenlijk ook weer niet. Als ik het jubileumboek doorblader, moet ik 

concluderen dat onze vereniging nog steeds geteisterd wordt door families als Van de Bovenkamp, Kerkhof, 

Van Almenkerk, Van de Born, Bosveld, Roseboom, Koenderink en Van Ernst. Lees ik in het jubileumboek over 

een 9-jarig jongetje dat met de kin op de keukentafel van zijn ouders getuige is van de ondertekening van de 

oprichting van Redichem, terwijl dit toen 9-jarige jongetje al jaren de vaste verzorger van ons eerste elftal is.

Zie ik in het jubileumboek een leuk D-pupillenjongetje Gerrit Beekhuizen. Wacht even, dat is dezelfde Gerrit 

Beekhuizen die nu in het bestuur zit. En als je het er dan toch over hebt, Ton van de  Bovenkamp, die denkt, eet 

en slaapt al vele tientallen jaren alleen maar geel-zwart. Wellicht is dit de kracht van onze vereniging. Ondanks 

de groei en ondertussen dik 600 leden is het een hechte familieclub gebleven waar mensen nog bereid zijn de 

handen uit de mouwen te steken voor de vereniging. Dik 300 vrijwilligers die van alles en nog wat doen, zoals 

daar zijn trainers, leiders, scheidsrechters en leden van de technische commissie, maar zeker net zo belangrijk 

de schoonmaak- en onderhoudsploeg, bardiensten, sociaal team, klankbordgroep en activiteitencommissie. Een 

andere belangrijke kracht is, dat wij respect voor elkaar, normen en waarden altijd hoog in het vaandel hebben 

gehad en ook zeker blijven houden.

Ik ben nog lang geen 60, maar over mijn hart maak ik mij wel eens zorgen; over dat geel-zwarte hart van 

Redichem niet, dat wordt elk jaar groter en sterker. Ik weet het zeker, wij zien 

elkaar weer op het volgende jubileum! Ik sluit graag af met een gedeelte van een 

couplet uit een oud-clublied van Redichem:

Dan heft het publiek spontaan
Met verheven stem 
Enthousiast den jubel aan:
Leve Redichem!

Ik wens iedereen een heel fijn jubileumfeest toe!

60-JARIGE BESTAAN C.V.V. REDICHEM
OPENINGSTOESPRAAK 

6

Bij het 50-jarige jubileum is er onder coördinatie en 

eindredactie van Joop van Ernst een jubileumboek 

gemaakt met als titel “Redichem 50 jaar sportief aan 

de bal” en als ondertitel “Over het geel-zwarte hart 

van een Renkumse voetbalvereniging”. 
Toen dacht ik heel even “Nou, dat is mooi, dat wordt 

dan een korte speech, want dit is nog steeds het geval, 

alleen is het ondertussen alweer 60 jaar”. Nee Koen, 

dat is te kort door de bocht. Het verenigingshart klopt 

inderdaad al 60 jaar bij heel veel mensen geel-zwart 

en wij zijn nog steeds sportief aan de bal, maar er 

is wel weer veel 

veranderd.

Deze week ontving 

ik een hele leuke 

e-mail van Cees 

van de Graaf, één 

van de eerste 

jeugdleden van 

Redichem. Bij de 

e-mail zat een foto 

van het toenmalige 

wedstrijdveld. Een 

weiland in de uiterwaarden nabij het toenmalige 

café Campman, waar de koeien doordeweeks door 

de voetbaldoelen liepen en er waarschijnlijk door 

voetballers zo nu en dan in de koeienvlaai werd 

getrapt. Ik probeerde te visualiseren hoe je er uitziet 

als je een sliding maakt en tijdens de sliding denkt: 

“Oeps die bruine jongen had ik niet zien liggen in het 

lange gras ......”. Vergelijk het met nu, 60 jaar later, 

een sportpark met velden dat door robots wordt 

gemaaid en als iemand aan een robot zit, krijgt de 

sportparkbeheerder een digitale melding en volgt 

er een berichtje in de Whatsappgroep “Wie heeft 

er aan robot nr. 2 op veld 4 gezeten, graag terug in 

dockingstation en 

resetten”. Wij hebben 

ondertussen sinds 
dit voorjaar op ons 

sportpark een veld 

liggen waar de koeien 

niet in zouden willen. 

60 jaar geleden in de 

uiterwaarden heeft 

niemand geroepen 

dat er ooit op 

kunstgras gevoetbald 

zou worden. Hoewel 

ik tot voor 2 jaar geleden zelf ook nog niet geloofde 
dat er ooit in Renkum op kunstgras gevoetbald zou 

worden.

Cees vertelde in zijn e-mail over briefjes die thuis 

werden bezorgd met de aankondiging van de wedstrijd 

en verzameltijd en dergelijke. Tegenwoordig krijg je 

een whatsapp en kun je alles ook nog op de website 

van de vereniging bekijken.

Wat men zich 60 jaar geleden niet en misschien zelfs 

nog niet bij ons 50-jarig jubileum kon voorstellen, 

is dat vrouwen blijkbaar ook kunnen voetballen. In 

2012 heeft het meisjes-/damesvoetbal zijn intrede 

gedaan bij Redichem. Ondertussen voetballen er zo’n 

100 meiden en vrouwen bij onze vereniging. Ikzelf 

vind dat dit onze vereniging veel completer heeft 

gemaakt. En ook de grote criticasters van toen zullen 

het misschien niet uitspreken, maar diep in hun hart 

weten ze dat de vrouwen een prima balletje mee 

trappen ondertussen.

Ik heet graag iedereen, leden, oud-leden, ereleden, sponsoren en genodigden van harte welkom op 
ons 60-jarig jubileumfeest. Ik wil speciaal welkom heten de burgemeester mevrouw Agnes Schaap 
en wethouder Marinka Mulder. Wij, als bestuur en jubileumcommissie, vinden het ongelofelijk fijn 
dat jullie dit jubileum met ons willen vieren. En nu het woord jubileumcommissie gevallen is, wil 
ik deze commissie van harte bedanken voor de organisatie van dit feest. De commissie vormde 
zich spontaan en heeft het complete feest georganiseerd tot de geweldige dag die wij vandaag met 
elkaar vieren. Berna Leertouwer, Fabienne Streefkerk, Rien Budding, Rinus Tijssen, Rini van Ernst, 
Hans Kap en Ton van de Kraats hartelijk bedankt voor jullie inzet. Ik wil hiervoor graag een applaus.
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Commissaris Beheer Accommodatie
Rinus Tijssen |  06 2962 1020
commissarisaccomodatie@redichem.nl

Commissaris Technische Zaken
Rik Kerkhof | 06 1533 9378
commissaristc@redichem.nl

Commissaris Kantinebeheer
Gert Beekhuizen | 06 1326 9938 
commissariskantine@redichem.nl

Beleidsadviseur
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speelplezier ervaren. Of je nu heel goed bent als 

speler of iets minder maakt daarbij niet uit; ieder 

team wil zo goed mogelijk presteren maar plezier en 

saamhorigheid staan voorop vinden wij”. Dat maakt 

namelijk een teamsport zo leuk.

Wat doe je als leider eigenlijk allemaal, beperkt zich 
dat tot wedstrijddagen?
“Als je leider en/of trainer bent verzorg je de trainingen 

en begeleid je het team rondom de wedstrijden. Je 

coacht, maakt de opstelling en verzorgt andere zaken 

rondom de wedstrijd. Maar natuurlijk zijn er ook 

andere activiteiten bij Redichem waar je als leider 

samen met je team aan deelneemt. Denk bijvoorbeeld 

aan het Pupillenkamp, de filmavonden en andere activiteiten zoals bowlen etc. Het is geweldig leuk voor zo’n 

team om daar aan deel te nemen en het groepsgevoel te versterken met je team maar ook met andere teams. 

Wat mij betreft is het belangrijk dat je jezelf als leider daar ook voor inzet. Dat is echt een kleine moeite maar 

draagt enorm bij aan het groepsgevoel en bovendien is het belangrijk voor de club”. “Als leider motiveer je het 

team ook om deel te nemen aan andere activiteiten in de club. Dat versterkt het teamgevoel”.

Redichem bestaat 60 jaar. Wat hoop je voor de club de komende jaren?
“De kracht van Redichem ligt in het feit dat iedereen mee kan en mag doen en iedereen welkom is; van de jongste 

jeugd tot en met de veteranen. Voor iedereen is een plekje ongeacht je voetbalcapaciteiten. Ik hoop dat Redichem 

de komende jaren in balans blijft; iets meer meidenelftallen in de jongste leeftijdscategorieën zou wenselijk zijn. 

Maar ook dat we in staat blijken om oudere leden aan het voetbal te houden met 45+ en Veteranenvoetbal”.

Je bent eigenlijk altijd in combinatie met een andere 
ouder leider of trainer geweest van een jeugdelftal. 
Is dat een bewuste keuze geweest?
“Wat mij aantrekt in het samen leider of trainer zijn is 

het feit dat je plezier met elkaar hebt in het begeleiden 

van een elftal. Naast het feit dat je natuurlijk een 

elftal wat  wil leren en beter wil laten voetballen, heeft 

ieder lid van een team aandacht nodig. Dat kun je 

met z’n tweeën simpelweg beter doen en de taken en 

aandacht wat verdelen. Bovendien is het heel prettig 

om gedurende de wedstrijd met elkaar te overleggen 

en van gedachten te wisselen over het spelletje. En 

vergeet daarbij vooral niet dat je samen rondom de 

wedstrijden lol hebt met elkaar. Dat laatste is zeker 

ook belangrijk. Ik ben ooit samen met Han van der 

Born begonnen toen mijn dochter Mirte begon te 

voetballen bij Redichem. En momenteel begeleiden 

we met Frans, Robert, Jan (trainers)  en mijzelf de 

MO15-1 “.

Je begint aan het begeleiden van een elftal. Hoe 
gaat dat eigenlijk in het begin?
“Het zijn van trainer of leider moet je leren. Daar 

is geen handboek voor al kun je jezelf natuurlijk 

wel voorbereiden op trainingsvormen etc. Maar je 

moet leren en ervaring krijgen hoe je het beste kunt 

omgaan met een groep sportende kinderen. Ieder 

kind heeft aandacht nodig en je moet een beetje 

uitvinden wat voor wie het beste werkt. Het is dan 

ook motiverend als ouders zich betrokken voelen bij 

een elftal en af en toe een helpende hand bieden of 

gewoon gezellig bij de wedstrijden aanwezig zijn. 

We hebben gelukkig een leuke en betrokken groep 

ouders erbij waarvan een flink deel ook op een of 

andere manier bij Redichem actief zijn. Bovendien 

moet je een balans voor het team zien te vinden 

tussen prestatie gedreven en plezier. Die balans 

is natuurlijk bij ieder team anders. Iedereen in het 

team moet gelijkwaardig worden behandeld en 

Martijn speelde gedurende zijn jeugd bij 
SDOO in Heteren, ging daarna tijdens 
zijn studententijd voetballen bij The 
Knickerbockers in Groningen en vervolgens bij 
DVOV in Velp. Toen hij in 2003 naar Heelsum 
verhuisde ging hij op zoek naar een voetbalclub 
in de gemeente die qua sfeer leek op DVOV. Zijn 
keuze viel op Redichem en daar heeft hij tot op 
de dag van vandaag geen spijt van. 

Na een tijd in het 4de elftal te hebben gespeeld 

verhuisde Martijn naar het veteranenteam waar hij 

nog steeds wekelijks actief is als speler en leider. Hij 
speelt daar nog met veel jongens met wie hij destijds 

in het 4de ook kampioen wist te worden. Inmiddels is 

Martijn meer dan speler van Redichem; omdat zijn 

dochter Mirte ging voetballen werd hij gevraagd of 

hij als ouder een actieve rol rondom dat elftal wilde 

gaan spelen. Sindsdien is hij naast spelend lid een 

van de vele vrijwilligers die Redichem rijk is. We 

spreken Martijn op een van zijn weinige vrije avonden 

en stelden hem wat vragen over zijn passie voor 

Redichem en het leiderschap bij de jeugd.

MARTIJN SPAN
OP DE MASSAGETAFEL
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van René, bekroond met enkele kampioenschappen, 

werd het tijd voor de volgende stap, op naar de 

onder-19 waar hij in zijn eerste jaar een wisselvallige 

periode kende waarin hij niet altijd hele wedstrijden 

tot spelen kwam, wat absoluut geen schande is voor 

een eerstejaars A-voetballer. Zijn tweede jaar in deze 

leeftijdscategorie kwam hij in een selectiegroep 

onder leiding van trainer Wilfred van Lent. Van Lent 

zelf omschrijft de periode met de volgende woorden: 

‘’ Als oud-trainer heb ik Max door een speelstijl die 

hem niet lag moeten terugzetten, iets wat hem zeer 

zwaar viel destijds. Van muitende speler tot leider 

van een moeilijke O19-2 ploeg in een paar maanden 
verdiende destijds al veel respect.’’. Voetballend een 

stapje omlaag, maar mentaal en als leider heeft hij 

zich enorm ontwikkeld volgens van Lent, die ook 

beweert dat hij een voorbeeld is voor jongens die bij 

een tegenslag hun koppie laten zakken.

  

Na dit jaar met bijzonder veel tegenslagen moest 

Max de stap zetten richting de selectie waarin hij 

zijn eerste jaar alleen in het tweede elftal onder 

Jan zeggelaar te spelen kwam. Zeggelaar was niet 

direct onder de indruk van de kwaliteiten van Max, dit 

blijkt uit de volgende verklaring van de trainer; ‘’De 

afgelegde weg van Max was lang en zwaar, niet zo 

zeer voor hem maar met name voor mij. Zijn getob 

om een bal onder controle te krijgen en vervolgens 

te houden, ongekend.’’. Gaandeweg begon er ergens 

een lampje te schijnen, Max begon zich te ontwikkelen 

en Jan begon de potentie van de ruwe diamant in te 

zien; ‘’ We gaan nog lang van hem genieten of we 

daar nu op zitten te wachten of niet. Een Redichem 

man, een volhouder en een positief mens, onze Max! 

De trots van Redichem!’’. Om nu te kunnen stellen 

dat Max nooit meer in het tweede zal spelen is een 

beetje voorbarig maar voorlopig weten we nog niet 

waar zijn plafond ligt. Volgens zijn vader heeft hij 

echter Barcelona al uit het hoofd gezet.

In het jaar van zijn toetreding tot de selectie van 

Redichem werd zijn roepnaam veranderd in Happy, 

iedereen binnen de selectie was bekend met de 

naamswijziging en ging er resoluut mee akkoord. 

Voor mensen die hem al langer kende was het geen 
rare overgang maar voor nieuwkomers binnen de 

club was het toch echt eventjes wennen, ook voor de 

van OVC overgekomen Twan Kok; ‘’ Ik heb Max Peters 

niet onder de naam Max Peters leren kennen, maar 

onder de bijnaam ‘’Happy’’ (Vermoedelijk vanwege 

zijn blije gezicht). De naam Max Peters wordt ook 

niet vaak gebruikt. Hooguit op het spelersformulier 

van de KNVB. Of door een van zijn ouders’’. Ook 

voor de nieuwkomer binnen de club was de potentie 

van het talent van Redichem al vrij snel duidelijk; ‘’ 

Happy is een jongen die vaak voor de bal gaat, maar 
hem niet altijd raakt. Ondanks dat dit het geval is, 

is zijn potentie overduidelijk en kan hij ver komen in 

combinatie met zijn inzet’’.

November 2019, wat een dag was het. Een werkelijk 

historische dag in de geschiedenis van Redichem. 

Maar eigenlijk was het meest opmerkelijke 

moment misschien al wel twee dagen eerder. Zoals 

medespeler Jeroen Ekelhoff omschreef; ‘’Het ging 

op donderdag 7 november door de wandelgangen 

van CVV Redichem, zou de droom van Max Peters, 

beter bekend als Happy dan eindelijk uitkomen?’’  

Die droom werd een half etmaal later bevestigd, 

omstreeks 1 uur ’s middags kwam het bevrijdende 

appje in de selectieapp die het gerucht bevestigde; 

Max mag zich daadwerkelijk laten zien op het hoogste 

niveau binnen de vereniging. Niet alleen voor hem 

was het een schok, zijn teamgenoten deelde zijn 

Ook hier bleek hij zeer talentvol blijkend uit zijn 

Havo/vwo-advies en zijn hoofdrol op de meerdere 

tulpentoernooien waar hij altijd een goede voetballer 

was, in groep 6 wist hij zelfs het toernooi op zijn 

naam te zetten. Deze voetbalkwaliteiten leerde hij op 

een steenworp afstand van zijn huidige werkgever, 

bij RVW namelijk. Hij begon hier op een zeer jonge 

leeftijd met het beoefenen van de populaire balsport 

en dit deed hij eigenlijk altijd al met verve. Volgens 
zijn vader stond hij direct in 

de basis en sloeg hij nooit 

een training over, met maar 

één doel in het achterhoofd; 

speler van FC Barcelona 

worden. 

Vanaf de F’jes blonk hij 

eigenlijk altijd al uit met 

name door zijn uitstekende 

basistechnieken. Balletje 

aannemen, balletje 

doorspelen, dit is eigenlijk 

altijd al vanzelfsprekend 

geweest voor hem. Vader 

Ben zag hem ontwikkelen 

tot een speler met een 

vlijmscherpe pass en 

doordachte steekpasses. 

Dit was ook bij voormalig 

teamgenoot en huidig 

eerste elftalspeler van RVW 

Sander Bos duidelijk; ‘’ Op vroege leeftijd was hij al te 

bewonderen bij RVW en iedereen die RVW een warm 

hart toe droeg kwam elke zaterdag kijken naar een 

getalenteerde jongen uit de D1: Max Peters. Hij heeft 

toch ook echt een beetje een blauw-wit hart.’’ Op een 

gegeven moment stagneerde zijn ontwikkeling bij zijn 

voetbalvereniging, hier wordt nogmaals bevestigd, 

ook de grootste voetballers kennen terugslagen. Max 

was niet helemaal meer op zijn plekje in een blauw-

wit tenue en wilde toch iets anders proberen. Op zijn 

verjaardag (14 jaar) kwam opeens een kantelpunt 

in zijn leven, hij kreeg een welkom-bij-Redichem-

pakket cadeau van familie Van Almenkerk. Dit was 

het moment dat zijn voetbalcarrière een 2e leven 

ingeblazen werd. Max besloot in te stemmen met 

het voorstel van de concurrent en werd dus officieel 
een Redichemmer. Op 

school ging het allemaal 

iets minder voortvarend en 

zo werd besloten om het 

op een lager niveautje te 

gaan proberen, ook mede 

omdat dit misschien meer 

tijd kon bieden voor zijn 

potentiële voetbalcarrière 

in zijn nieuwe clubkleuren, 

geel-zwart. 

Na zijn veelbesproken 

transfer richting de 

concurrenten van hetzelfde 

sportpark kwam hij terecht 

in het team van René 

Penninks, deze trainer 

heeft hem mede geholpen 

in zijn uiteindelijke succes. 

Max liet in deze fase van 

zijn nog prille carrière al 

zijn dat hij over een exceptionele klasse beschikte, 

zo erkende ook Koen Vos, rechtsback uit het team 

destijds en huidig speler van het vierde elftal; ‘’ Bij 

Max kon je de bal altijd inleveren, hij wist zelfs de 

meest belabberde ballen onder controle te krijgen 

om ze vervolgens weer zuiver door te spelen’’. Na 

de uitermate succesvolle periode onder de vleugels 

DE WEG VAN EEN TALENTVOLLE VOETBALLER
ÉÉN DOEL IN HET ACHTERHOOFD;

SPELER VAN FC BARCELONA WORDEN
DE DAG VAN HAPPY
Max Peters, geboren in Arnhem op 14 juni. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat het absoluut een 
vrij apart gevalletje was. Ontwikkelen deed hij op meerdere aspecten al vrij vroeg in zijn leven. 
Opgegroeid op de van Ingenweg in Renkum en ‘’slim’’ geworden op de Don Boscoschool
in hetzelfde dorpje. 
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DE WEG VAN EEN TALENTVOLLE VOETBALLER
ÉÉN DOEL IN HET ACHTERHOOFD;

SPELER VAN FC BARCELONA WORDEN
DE DAG VAN HAPPY
Max Peters, geboren in Arnhem op 14 juni. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat het absoluut een 
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in hetzelfde dorpje. 
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NATUURLIJK KRIJGT HIJ HEM, WANT DAT IS WAT 

DE ALLERGROOTSTE SPELERS AFDWINGEN.
DE DAG VAN HAPPY
emoties, zo vertelde keeper Nick van Beek; ‘’ Ik had 

alleen al wel verwacht dat het eerder zou gebeuren 

vanwege zijn duidelijke kwaliteiten en inzet’’. Vriend 

en teamgenoot Willard de Jong zag het ook al 

aankomen; ‘’ het hing al een tijdje in de lucht. Loon 

na hard werken van een speler van het 2e. deels aan 

inzet te danken en deels aan goede basistechniek.’’. 

Voor Bram de Boer, ook vriend en speler in het 

eerste elftal, kwam het meer als verrassing. Hij kan 

zich een moment in de afgelopen zomervakantie 

nog goed herinneren; ‘’Hij zag het zo voor zich. Als 

alle opties van het eerste elftal nou eens zouden 

wegvallen, dan is de kans groot dat ik daadwerkelijk 

mijn debuut ga maken. Ik zelf reageerde met gelach, 
maar enkele maanden later bleek hij toch gelijk 

te hebben. Sorry voor het lachen.’’. Maar het feit 

dat hij plaats mocht nemen op de bank betekende 

niet honderd procent zeker dat hij zijn debuut 

mocht maken. Met slechts een kleine kans om in 

te vallen bij een 3-0 achterstand uit bij VV Dieren 

liet trainer Maarten Kerkhof hem in de 82e minuut 

beginnen met een warming-up. Het meegekomen 

publiek schrok, gaat het dan echt gebeuren? Enkele 

minuten later mocht hij zich melden bij de trainer 

en ging het daadwerkelijk gebeuren. Max Peters, 

van de pupilletjes van RVW richting de hoofdmacht 

van Redichem, maakt zijn officiële debuut in het 

eerste elftal. Happy debuteert bij het eerste van CVV 

Redichem. Hij verving Christiaan Prijs en mocht de 

rechtermiddenveld positie gaan overnemen. ‘’We 

wisten dat we een wonder nodig hadden en een 

jongen zoals Happy kan zulke wonderen verrichten, 

plaats maken voor iemand anders is nooit fijn, maar 

voor opkomend talent voelt het toch beter!’’

‘’Vanaf de 85ste minuut slalomde Peters met zijn 

wilde haren langs menig tegenstander, VV Dieren zag 

alleen een bruin hoopje haar voorbijflitsen. Net als 

iedereen uit de selectie ben ik erg trots op Happy’’, 

Aldus Max Ferrando, middenvelder in het eerste 

elftal van Redichem. Max viel sterk in en heeft alle 

verwachtingen overtroffen. Zijn goede spel zorgt na de 

wedstrijd toch voor een nieuw verwachtingspatroon 

voor de komende periode. ‘’ Zijn spel was een lust 

voor het oog, is hij dan echt de redding die we nodig 

hebben? Alleen tijd en Happy weten dit. Het zou mij 
niks verbazen’’ verteld Ymar de Jong, de linksback 

van Redichem. De spits van het elftal, Thomas 

Tjeerdsma gooide er nog een schepje bovenop met 

de volgende woorden; ‘’Het schijnt onmiddellijk door 

op het gehele team. Een subtiel balletje. Naadloos 

overgaand in een loopactie. Hij weet waar hij hem wil 

hebben. Natuurlijk krijgt hij hem, want dat is wat de 

allergrootste spelers afdwingen. De uitstraling. Een 

andere optie is er niet.‘’ 

Van bepaalde historische momenten wordt gezegd 

dat ze een vóór en een ná markeren, de introductie 

tot een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving. Dit 

was zo’n moment. Keeper Nick van Beek beaamde 

de woorden van Thomas Tjeerdsma ‘’ Dit is niet 

alleen een debuut, het is eerder een start van een 

nieuw tijdperk.’’. Persoonlijk vind ik het een beetje 

overdreven want de eerstvolgende stap zal het 

veroveren van een vaste plek bij de eerste elf spelers 

van trainer Maarten Kerkhof moeten zijn, al hebben 

we hier binnen de selectie toch het volste vertrouwen 

in. 9 November stond voorheen bekend als de dag 

van de val van de Berlijnse muur en de ontdekking 

van de Beatles, in de Redichem geschiedenis zal 

het voortaan bekend staan als het debuut van Max 

‘’Happy’’ Peters. Wij zijn uitermate trots op Max 

en zijn benieuwd wat de toekomst zal brengen. De 

dag werd afgesloten bij zijn geliefde restaurant in 

zijn geboortestad met zijn lievelingsmaaltijd; Een 

heerlijke happy meal (inclusief kipnuggets) bij de 

McDonalds, een betere manier om zijn dag af te 

sluiten konden wij niet verzinnen.
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dan de oude tv en ook de vele complimenten doen je 

goed’, aldus Mark.

Ook zijn bijbaantje bij AV-totaal in Utrecht is derhalve 

niet verbazend. “Wij verzorgen het licht en geluid door 

het hele land bij bedrijfs- en publieksevenementen 

(zoals festivals, dance events en beurzen) en 

theatervoorstellingen. Erg leuk om te doen, al ben je 

wel eens ’s morgens vroeg pas thuis. Dus een nachtje 

door buffelen”.

“Meer structuur aanbrengen, de website 

transparanter en aantrekkelijker maken zodat 

mensen de website meer gaan bezoeken om zich 

Redichem zat al lange tijd om een webmaster te 

schreeuwen weet ook Mark. “Ze konden lange tijd 

niemand vinden en de nood was erg hoog. Daarnaast 

vind ik het leuk om te doen en me erin te verdiepen 

en zo ben ik er ingerold. Wim van Bruxvoort was heel 

veel jaren onze webmaster, tijd voor hem om het 

stokje over te dragen”.

Mark speelt nu zijn vijfde seizoen in het 1e en is een 

vaste waarde. De laatste vier jaar vormde hij het 

centrale duo met zijn tweeling broer Niels, die koos 

dit jaar voor een sportief avontuur bij Bennekom. 

In het dagelijks leven is de 24-jarige inwoner van 

Enschede student Master Electrical Engineering aan 

de Universiteit Twente te Enschede, waar hij over 

twee en een half jaar hoopt af te studeren.

Het ‘technische’ in de breedste zin van het woord 

zit Mark toch wel in het bloed. “Jan Streefkerk heeft 

mij gevraagd mee te denken bij de aanschaf van de 

beamer en het scherm en dan met name op technisch 

gebied. Daar hoort ook de installatie bij. Dat vind ik 

leuk om te doen en helemaal als je nu achteraf kijkt 

wat er hangt. Club TV staat op de beamer, veel beter 

Als er één vrijwilliger is die vrijwel ‘onzichtbaar’ is, dan is het de webmaster wel. Maar een 
belangrijke functie is het zeker: een goed werkende en overzichtelijke website is het visitekaartje 
van een vereniging. 

WEBMASTER MARK KOENDERINK
HET INTERVIEW MET

DE REDICHEMMER - 2019

‘LETTERLIJK EN FIGUURLIJK ACHTER DE SCHERMEN WERKEN’

daar te laten informeren en niet bijvoorbeeld via 

Facebook”. Dat is de uitdaging die Mark ziet. “Ik 

zou de mensen (kunnen ook ouders zijn) dan ook 

willen oproepen om wedstrijdverslagen met foto’s en 

filmpjes op de site te plaatsen. Dit kan op de website 

via de button wedstrijdverslagen@redichem.nl of 

rechtstreeks hier naartoe mailen. Wij controleren het 

en wordt dan door ons geplaatst”.

Ondanks de 1,5 maand dat Mark nu webmaster 

is, zijn voor de oplettende websitebezoekers wat 

veranderingen zichtbaar. “Er is een nieuwe rubriek 

‘vraag en aanbod’ voor voetbalgerelateerde zaken. 

Het zou mooi zijn dat dit gaat lopen en veel gebruik 

van gemaakt gaat worden. Daarnaast ben ik bezig 
om transparantie te krijgen bij de verschillende 

commissies die we hebben en bij de functionarissen 

centrale e-mailadressen te krijgen. Dit gaat nu via 

meerdere stappen. Ook het aan- en afmelden als lid 

is nu omslachtig en zal ik een keer gaat oppakken”, 

aldus Mark.

Gedreven is hij zeker en heeft nog meer zaken in petto, 

maar helaas is hij wel afhankelijk van Voetbal Assist 

(ontwikkelaar van de website). Onze webmaster: 

“het is jammer dat het deels nog in ontwikkeling is of 

nog niet volledig. Hierdoor loop ik tegen onduidelijk- 

en onmogelijkheden aan als ik iets wil aanpassen. 

Sommige zaken zijn gewoon niet logisch. Ik heb 

dan ook regelmatig contact met Voetbal Assist. Het 

contact is overigens prettig en ze zijn met heel veel 

zaken bezig. Ik zal dus geduld moeten hebben”. 

Erg positief is Mark over het resultaat van de nieuwe 

beamer, doordat de uitslagen/standen nu up to date 

getoond worden. “Dit hoef je dus niet meer handmatig 

te doen, geweldig”.

Al met al is Mark ook realistisch: “het succes van de 

website is niet alleen van mij afhankelijk. Ik probeer 

het toegankelijk te maken, maar de inbreng van de 

leden is van essentieel belang”.
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Dat Redichem dit jaar 60 jaar bestaat zal niemand ontgaan zijn. Op zaterdag 31 augustus vierden 
we als vereniging dit heugelijke feit door gedurende de dag een leuk en gevarieerd programma te 
hebben voor jong en oud.

MET DANK AAN...
HET JUBILEUM

De middag stond vooral in het teken van onze jeugd- de grootste afdeling van de vereniging- en voor hen waren 

er diverse activiteiten georganiseerd. Naast diverse voetbalactiviteiten zoals een pannakooi en snelheidsmeter 

was er onder andere een groot springkussen. Gedurende de middag was het Nederlands kampioen FreeStyle 

voetballen Niek Zieren die de show stal. Hij liet de aanwezigen genieten van de honderden trucjes die hij met de 

bal kan. Op soms onnavolgbare wijze liet hij jong en oud genieten van zijn kunsten. 

Nadat voorzitter a.i. Koen Beenen samen met burgemeester Schaap en wethouder Mulder ons tweede clubgebouw 

De Berk had heropend, was het tijd om het nieuwe wedstrijdtenue voor de hele vereniging te onthullen. Het 

nieuwe tenue viel goed in de smaak bij de honderden aanwezigen want onder luid applaus showden leden uit 

diverse leeftijdscategorieën het wedstrijd- en keeperstenue.

Na de officiële plichtplegingen begon de receptie die naadloos overging in een waar Redichemfeest. Bij de diverse 

foodtrucks konden de aanwezigheden zich tegoed doen aan verschillende soorten eten en drinken.

Omdat de organisatie van deze dag er bewust voor heeft gekozen om nagenoeg alles met betrekking tot 

activiteiten, muziek en eten etc. uit te besteden hoefde er geen beroep te worden gedaan op de talloze vrijwilligers 

die Redichem heeft. Ook zij konden op deze manier genieten van deze mooie jubileum dag met dank aan het 

organisatiecomité, bestaande uit Berna Leertouwer, Fabienne Streefkerk, Hans Kap, Rini van Ernst, Rinus 

Tijssen, Rien Budding en Ton van de Kraats dat alles prima had verzorgd.  

De volgende sponsoren willen wij in
het bijzonder bedanken voor hun 

bijdrage: 

Eethuis Airborne, 

Hooijer Renkum,  

Woudenberg Wijnhandel en 

ReproMercurius.
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OVER HET ONDERHOUD EN DE OPENING VAN DE BERK
“DE BERK” IS VOOR ELK REDICHEM

LID ONDERHAND EEN BEKENDE NAAM 
Q&A MET RINUS TIJSSEN

de vrijwilligers werd gedaan. Afgelopen augustus 

was ook deze kleedkamer gereed voor gebruik. 

Kleedkamers B7en B8 zijn in ruwbouw gereed. 

Als er weer behoefte is aan meer kleedruimte zal 

het bestuur besluiten om deze kleedkamers af te 

bouwen.

Waarom is er gekozen om de naam “de Berk” 
te behouden? 
Zowel het bestuur als de jubileumcommissie hebben 

over een andere naam nagedacht, maar dat was 

geen makkelijke taak. Uiteindelijk heeft het bestuur 

besloten om de naam te houden zoals hij altijd was. 

“de Berk” is voor elk lid van Redichem een bekende 

naam dus waarom zou je deze naam dan veranderen? 

Vandaar nog steeds “de Berk”.

Waar gaat de Berk allemaal voor gebruikt 
worden naast het gebruik van kleedkamers? 
 Op dit moment wordt de Berk op de maandagavond 

gebruikt door een muziekvereniging. En op de 

vrijdagmorgen door een organisatie genaamd  Talent. 

Voor Redichem willen we de Berk ook gebruiken 

voor de teambesprekingen en jeugdactiviteiten.  

Verder hebben we bij Redichem behoefte aan meer 

opslagruimtes dus ook daar is de Berk een uitkomst 

voor.

Hoe is de verbouwing van de Berk tot nu toe 
verlopen?
Op 13 januari 2017 is de eerste schop in de grond 

gezet voor het bouwen van kleedkamers B10/11/12. 

Op 30 maart 2017 was het gebouw waterdicht en 

konden de binnenwerkzaamheden starten. Vanaf 

dat moment zijn ook onze vrijwilligers gestart met 

het aanbrengen van verlichting en het schilderwerk. 

Deze drie kleedkamers zijn in augustus 2017 in 

gebruik genomen. De 2de  fase van de bouw is gestart 

op 5 december 2018. Waarbij eerst de buitenmuur 

is geplaatst en daarna de oude kleedkamers van 

DKOD zijn gesloopt. Vanaf februari 2019 hebben de 

opbouwwerkzaamheden plaats gevonden, waarbij 

afgesproken is dat aannemer v.d. Born kleedkamer 

B9 helemaal zou afbouwen incl. verlichting en 

verwarming en dat het schilderwerk weer door 

“De Berk “, dit is de naam die burgemeester Agnes Schaap en wethouder Marinka Mulder 
gezamenlijk onthuld hebben tijdens de receptie i.v.m. het 60-jarig jubileum op zaterdag 31 augustus.  
Drie jaar geleden heeft het bestuur de beslissing genomen om het clubhuis van DKOD  te kopen om 
het nijpende probleem van het kleedkamer tekort op te lossen. Bestuurslid Rinus Tijssen is vanaf 
het begin nauw betrokken geweest bij deze aankoop, de verbouwing en met name het onderhoud.

Hoe was de staat van het gebouw qua 
onderhoud bij aankoop?
We wisten dat de vorige eigenaar van de Berk de 
laatste jaren niet veel onderhoud aan het gebouw had 

uitgevoerd. Bij aankoop was bijvoorbeeld al bekend 

dat de CV-installatie en de boilers gedateerd waren 

en dat dus er werk aan de winkel zou zijn. 

Welke onderhoudswerkzaamheden stonden er 
op het lijstje voor de opening?
Op het moment dat het bestuur besloten had 

om het gebouw officieel te laten openen hebben 

we afgesproken dat het dan ook toonbaar moet 

zijn. We hadden op dat moment al Trespa platen 

aan de buitenwand laten aanbrengen door onze 

huisaannemer. Maar de voorgevel moest nog wel 

aangepakt worden en dat is afgelopen zomer 

gebeurd. Terwijl de leden met vakantie waren 

hebben de vrijwilligers van de onderhoudsploeg vele 

uren gestoken, soms meerdere dagen per week, in 

het opknappen van de voorgevel. Maar het resultaat 

mag er zijn en de voorgevel kan weer jaren mee. 

Naast het schilderwerk aan de Berk hebben we voor 

het jubileum ook de ruimte rond om het gebouw 

opgeruimd en schoongemaakt. Er lag nog bouwafval 

en ook de oude banken en fietsenrekken hebben we 

afgevoerd. 

Kun je iets meer vertellen over het onderhoud 
en de uitvoering daarvan?
De vaste onderhoudsploeg bestaat op dit moment 

uit 6 personen. Maar afgelopen zomer hebben we 

extra  hulp gehad van een vader van 2 jeugdleden 

die met name het schilderwerk en de voorbereiding 

voor het schilderwerk heeft gedaan. Denk aan het 

schuurwerk maar ook het wegwerken van houtrot. 
Hier hebben heel wat uurtjes, zeg maar dagen 

ingezeten.  Maar hij was gelukkig niet de enige 

extra hulp tijdens de vakantieperiode. Zonder deze 

inzet van onze vrijwilligers hadden we het nooit 

voor elkaar gekregen om tijdens het jubileum een 

toonbaar gebouw te kunnen openen. Vrijwilligers 

nogmaals bedankt. Binnen het bestuur is de 

accommodatiecommissaris verantwoordelijk voor 

de werkzaamheden bij Redichem en we voeren het 

onderhoud meestal op de maandagmorgen uit. 

Onder het onderhoud op de maandagmorgen vallen 

ook de reguliere schoonmaakwerkzaamheden. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het schoonmaken van alle 

kleedkamers, de bar, de keuken en de kantine. Ook 

klusjes in en rondom de clubgebouwen zijn onderdeel 

van de routine.

Wat staat er nog op de planning qua onderhoud 
van de Berk?
Er zijn op dit moment nog 2 problemen bij de Berk 

die toch wel snel aangepakt moeten worden. En 

dat betreft 2 geveldelen die vervangen moeten 

worden (houtrot) en de warmwatervoorziening voor 

de douches is niet bedrijfszeker. We denken dat de 

bestaande kleine boiler vervangen moet worden door 

een grotere boiler. Hierover zijn we in gesprek met 

een installateur.
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60 JAREN GELEDEN EEN KEURIGE VERENIGING

Jij kent Redichem al zo lang. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen van het Redichem van toen en het 
Redichem van nu?
“Redichem was 60 jaren geleden een keurige vereniging waar altijd een hele gezellige en gemoedelijke sfeer 

hing. Je zou kunnen zeggen: een echte familieclub. Ik denk dat daarin niet heel veel veranderd is. Redichem 

is nog steeds een familieclub waar iedereen welkom is. Wat natuurlijk wel veranderd is aan Redichem is de 

grootte van de club. Destijds een kleine club met weinig elftallen maar inmiddels een van de grotere clubs uit 

de gemeente met jongens - en meidenvoetbal. Minder positief vind ik het verbale gedoe langs de lijn; dat is echt 

wel meer als dat het vroeger was en dat betreur ik wel eens”.

Wat vond je van het 60-jarig jubileum afgelopen augustus?
“Ik heb diverse jubilea meegemaakt bij Redichem waaronder ook het 40-jarig 

en 50-jarig jubileum  van de club. Vooral het 50-jarig jubileum was groots van 

opzet maar ik heb erg genoten van het afgelopen jubileum. Een hele leuke 

dag en avond met voor ieder wat wils: van jeugdactiviteiten tot muziek en 

eten. Het was een echte Redichem dag denk ik en alles was weer prima 

georganiseerd. En natuurlijk de onthulling van het nieuwe tenue”. 

“Ik vind het nieuwe tenue echt prachtig. Het zwart met die gele strepen is 

modern en ziet er heel mooi uit. Ook het broekje met het Redichem logo 

is mooi en het geheel ziet er bijna professioneel uit. Zelf heb ik in diverse 

tenues gespeeld vroeger en destijds vond ik het zwarte shirt met de gele 

V ook heel mooi; ik bewaar daar natuurlijk mooie herinneringen aan”. 

DE REDICHEMMER - 201942

60 JAAR REDICHEM

TERUGBLIKKEN MET JAN ROSEBOOM

Je bent al 60 jaar lid van Redichem. Kun je iets 
vertellen over de beginjaren bij Redichem?
“Ik ben op 17-jarige leeftijd lid geworden van Redichem 

en ben nooit meer weggegaan. In die tijd speelde het 

geloof vanuit huis nog een rol in je keuze voor een 
voetbalclub. We speelden destijds nog op een andere 

locatie en er waren eigenlijk geen faciliteiten. Op 

het veld Harten-Rijn kon je destijds niet voetballen 

bij hoog water in de Rijn of veel regen; bovendien 

moesten de aanwezige koeien nog vaak verdreven 

worden om te kunnen voetballen. Omkleden deed je 

thuis want er waren simpelweg geen kleedruimtes of 

gelegenheden om je te wassen”.

“Je ging naar de uitwedstrijden vooral op de fiets; 

met z’n allen richting Velp, Bennekom of andere 

plaats waar je moest voetballen. Veelal gingen de 
vrouwen mee naar de wedstrijden voorzien van 

broodjes en limonade in de koelbox.  De derde helft 

van de wedstrijd speelde zich af in plaatselijke cafés 

waar we na de wedstrijden vaak een biertje dronken. 

Ik kan me nog herinneren dat we na de gewonnen 

wedstrijd tegen Bennekom in de plaatselijke kroeg 

de groenteboer tegenkwamen.  Na een paar biertjes 

gingen we huiswaarts terwijl de groenteboer de 

opbrengst van de dag nog aan het consumeren 

was. Buiten stond zijn groentekar onbeheerd... nam 

vervolgens iedere speler een bloemkool onder de 

snelbinders mee naar huis”.

Je hebt lang gevoetbald toch?
“Zeker! Ik heb tot mijn ruim in de veertig tegen een 

balletje getrapt en gespeeld in diverse elftallen 

met bekende namen. Ik speelde onder andere met 

mannen als Ton van de Bovenkamp, Jan van der 

Born en Gert Beekhuizen. Nadat ik gestopt ben met 

voetballen heb ik me als vrijwilliger aangeboden en 

samen met mijn vrouw hebben we met veel plezier de 

nodige uurtjes in Redichem gestoken. Tegenwoordig 

voetbal ik niet meer maar ben ik wekelijks nog actief 

als tafeltennisser in Renkum. Daarnaast ben ik nog 

actief als trainer van de jongste jeugd op woensdag. 

Daar beleef ik veel plezier aan samen met die 

kindertjes lekker voetballen en plezier maken”.

Jan Roseboom, 76 jaar en  gepensioneerd 
timmerman, is woonachtig in Renkum en lid 
van Redichem sinds 1960. Hij is een echte 
Redichemmer in hart en nieren. Als actief 
vrijwilliger, oud voetballer en bijna 60 jaar 
lid van Redichem blikken we met hem terug 
op het afgelopen jubileum en de 60 jaren dat 
Redichem bestaat.
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60 JAREN GELEDEN EEN KEURIGE VERENIGING
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wel meer als dat het vroeger was en dat betreur ik wel eens”.

Wat vond je van het 60-jarig jubileum afgelopen augustus?
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V ook heel mooi; ik bewaar daar natuurlijk mooie herinneringen aan”. 
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60 JAAR REDICHEM
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IN DE NABIJE TOEKOMST ZIET SVEN ZICHZELF VOORAL
LEKKER VEEL VLIEGUREN MAKEN OP HET TRAININGSVELD

UEFA cursusavonden is er nog een belangrijke taak 
en verantwoordelijkheid weggelegd voor hem en de 
trainers van de selectie en lagere teams, namelijk 
de verdeling van de spelers voor de wedstrijden. ‘Dat 
er iedere zaterdag volledige teams op het veld staan 
is niet altijd vanzelfsprekend en lijkt soms wel op 
politiek, maar wel op een leuke manier hoor.’
Op de vraag of hij kan benoemen welke dingen goed 
gaan en welke dingen verbeterd kunnen worden voor 
beginnende trainers ( jong of oud) bij Redichem geeft 
hij duidelijk antwoord: ‘een stukje houvast zou heel 
prettig zijn in het begin, denk dan aan een mentor om 
te sparren. Verder zou het mooi zijn om bijvoorbeeld 
een USB stick te krijgen met alvast een basis aan 
trainingsoefeningen. Eerst een jaartje assisteren 
en dan de stap maken naar een eigen team is voor 
niemand een slecht idee. Wat goed gaat is dat de club 
actief is met trainerscursussen.’ In Sven zijn geval 
werd hem na de KNVB junioren cursus meteen de 
mooie kans geboden om door te gaan met UEFA C.’ Er 
wordt een hele omgeving gebouwd waarin je veel kan 
leren. Ik voel me thuis bij Redichem. Ik ben begonnen 
met voetballen toen de club veel kleinschaliger was. 
Een groot familiegevoel waarbij je iedereen kent. In 
een tijd waarin we heel erg gegroeid zijn qua club 
zijn die waarden relatief hetzelfde gebleven. Je kunt 
nog steeds voetballen met je beste vrienden en 
kent nog steeds bijna iedereen binnen de club. Het 
vrijwilligers gevoel dat we het samen moeten doen is 
belangrijk en ik speel daar graag een rol in net zoals 
mijn familie dat doet.’
In de nabije toekomst ziet Sven zichzelf vooral lekker 
veel vlieguren maken op het trainingsveld en qua 
niveau zo hoog mogelijk trainen. Verder zal hij de 
komende maanden druk zijn met de UEFA C cursus. 
En als hij dan na heel veel uren training geven voor 
zichzelf het idee heeft dat hij voldoende ervaring heeft 
opgedaan en er aan toe is, dan zou hij in de verdere 
toekomst heel graag door willen gaan met de UEFA B 
cursus. Wanneer je die hebt volbracht mag je teams 
trainen tot en met 2e klasse senioren. En wie weet 
of dit kind van Redichem dan later net als Maarten 
Kerkhof de hoofdtrainer van het vlaggenschip zou 
kunnen worden. Hoe leuk zou dat zijn!

bij andere trainers van Oranje niet altijd zo geweest.’ 
Zelf vindt Sven het ook belangrijk om als beginnend 
trainer/coach van de JO19/1 ernaar te streven om bij 
alle facetten van zijn team aanwezig te zijn omdat 
in kleine dingetjes veel winst te behalen is. Denk 
bijvoorbeeld aan een schouderklopje of aai over de 
bol als een speler dat nodig heeft. Daarvoor moet je 

dicht bij de groep 
staan. ‘Jan Gerard 
Sterrenburg en 
Koen Beenen 
zijn de leiders 
van het team, 
ze coachen niet, 
maar leveren wel 
een belangrijke 
bijdrage met 
een duidelijke 
t a a k v e rd e l i n g .
Jan Gerard 
assisteert mij bij 
de trainingen.’ 
Verder denkt hij 
dat het geheim van 
een goede trainer 
ligt in het feit dat 
ervoor gezorgd 

zal moeten worden dat er 
een mooie balans komt 
tussen plezier hebben, 
kunnen leren en zoveel 
mogelijk voetballen als 
speler. Wat in de praktijk 
niet altijd mogelijk is 
omdat je met meer dan 
11 spelers in het team zit. 

‘Als je minder voetbalt, zou het kunnen zijn dat jij je 
plezier verliest en daardoor minder leert. Het doel 
is wel zoveel mogelijk blijven leren en vooral ook 
je plezier behouden tijdens het spelen en wat mij 
betreft beheert een goede trainer deze drie waardes 
voor alle spelers van het team.’ 
Naast de twee trainingen die Sven zelf verzorgt voor 
de JO19/1, het coachen op de wedstrijddag, de twee 
trainingen die hij als stage loopt bij Redichem 2 en 

SVEN VAN ALMENKERK
INTERVIEW MET
Sven van Almenkerk (21 jaar) is een voorbeeld van het feit dat CVV Redichem een familievereniging 
is met gedreven leden. Net gestart met de UEFA C cursus en volop aanwezig op het Wilhelmina 
sportpark om vlieguren te maken. ‘ Ik voel me thuis bij Redichem.’

Op dit moment is Sven net gestart met de UEFA C 
trainers cursus. Eerst moest hij een toelatingstest 
doen met KNVB docenten om te bewijzen dat hij 
bekwaam genoeg is. Recent de eerste bijeenkomst 
gehad in het eigen clubhuis. Deze cursus zal hij mei 
2020 afronden. De bedoeling is om zoveel mogelijk 
stage-uren te lopen en er moeten opdrachten 
gemaakt worden. Denk dan aan het voorbereiden en 
geven van trainingen met specifieke doelstellingen 
die je kunt bewaken tijdens de training.
Sven loopt zijn stage-uren bij de huidige trainer/coach 
van het 2e elftal: Jan Zeggelaar. ‘voor mij is het heel 
belangrijk te leren wanneer 
je als trainer in de groep 
moet staan of wanneer je 
boven de groep moet staan. 
Dat is een dunne lijn en in 
mijn ogen doet Jan dat heel 
goed.’ Zelf is hij uiteraard 
als jonge trainer/coach nog 
heel erg in ontwikkeling. 
Zeker met de cursus die 
hij nu volgt, met alles wat 
hij nu leert staat hij iedere 
keer als een andere trainer 
op het veld. Discipline vindt 
hij erg belangrijk omdat de 
spelers zich dan ook het 
meest kunnen ontwikkelen. 
Gelukkig hoeft hij zeker 
niet iedere training als 
politieagent op het veld te 
staan. Als speler moest Sven het zelf ook hebben 
van discipline, inzet en mentaliteit. ‘Ik kon het niet 
op 80% doen, maar moest altijd voor de volle 100% 
gaan om een bepaald niveau te halen en zo sta ik er 
als trainer met mijn team ook in.’
Als hem gevraagd wordt of er een trainer is die hij 
als voorbeeld ziet, noemt hij Ronald Koeman. Hij kijkt 
met bewondering naar de manier waarop de trainer 
van het Nederlands Elftal op een rustige en tactische 
manier het groepsproces op de voorgrond zet. ‘Dat is 

Als kleine jongen is er geen ontkomen aan, als Sven 
wil gaan voetballen dan zal dat bij Redichem zijn. De 
vereniging waar ook zijn vader Henk, oom Aad en opa 
Johan hun voetsporen hebben liggen. Eerst begint 
Sven bij de scouting, daarna probeert hij het een 
poosje op de tennisbaan, maar uiteindelijk start hij in 
de E2 met voetballen. Sven gaat naar de Don Bosco 
school waar alle jongetjes in die tijd bij RVW speelden…
behalve de broertjes van Almenkerk. Uiteindelijk is 
dit helemaal goed gekomen, doordat er nu een leuke 
vriendengroep van school maar ook van voetbal 
is ontstaan. Hij doorloopt alle leeftijdscategorieën 
en komt in de selectie terecht. Helaas maakt een 
knieblessure en een operatie aan de knie een einde 
aan zijn actieve voetbalcarrière. Om gedurende het 
seizoen toch betrokken te blijven bij het 2e elftal 
besluit hij toenmalig trainer Michael Dumas te gaan 
assisteren. Ook zijn scheidsrechtersfluit hangt hij 
door de knieproblemen aan de wilgen. 
Het jaar daarna (seizoen 18/19) kreeg hij de kans 
om samen met Sten Capel een eigen team te gaan 
trainen en dat werd de JO17/2. Dit was in eerste 
instantie een noodsituatie die deze jongens hebben 
opgepakt en wat erg leuk uitpakte. Iedereen werd 
erg enthousiast en dat gaf steeds meer motivatie en 
energie om op dit pad verder te gaan. Tegelijkertijd 
werd Sven de kans geboden om een KNVB junioren 
trainerscursus te volgen wat geresulteerd heeft in 
het trainen/coachen van het huidige JO19/1. Zelf zegt 
hij hierover dat dit goede resultaat behaald is met 
grote dank aan de begeleiding van Michel Bosveld.
Op de vraag naar ervaringen met zijn eigen trainers 
in de afgelopen jaren geeft hij als voorbeeld dat hij 
in zijn jongere jaren een periode trainingen heeft 
gehad waarbij het spel  vaak werd stil gelegd zodat 
de trainer uitleg kon geven. ‘Achteraf gezien zie ik 
wel de goede bedoelingen maar toen wilden we 
gewoon lekker door ballen.’ Later kreeg hij te maken 
met betaalde trainers met diploma’s en daar voelde 
je dan echt vooruitgang en ontwikkeling als speler en 
dat probeert hij als trainer nu zelf ook te bereiken bij 
de JO19. 
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ADVISEREN, ADVISEREN & ADVISEREN...
DE KLANKBORD GROEP
Sinds een paar jaar heeft Redichem een klankbordgroep. Deze groep is in het leven geroepen door Rien Budding 

met als functie het adviseren, gevraagd en ongevraagd, van het bestuur over onderwerpen die bij de leden van de 

vereniging leven of over een vraagstuk vanuit het bestuur. De klankbordgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede 

van de vereniging (geen bestuursleden) zodat het een goede afspiegeling is van alle geledingen binnen 

Redichem. De afgelopen periode zijn diverse breedgedragen onderwerpen besproken voorbeelden hiervan zijn 

de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), gezonde voeding in de kantine, mogelijkheid tot pinnen en duurzaamheid/

recycling. Sommige onderwerpen zoals de VOG hebben een langere tijd nodig om tot een gedegen advies te 

komen. Andere zaken zijn al doorgevoerd zoals de pinapparaten. Mocht jezelf een onderwerp (breed gedragen) 

hebben die je graag op de agenda ziet van de klankbordgroep mail dan naar klankbordgroep@redichem.nl. 

Uitbreiding van deze groep is zeer welkom. Mocht je interesse hebben of

iets meer willen weten mail dan naar: klankbordgroep@redichem.nl

Namens de Klankbordgroep
Natalie Oudenhoven
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COACHES: WILLEM SMINK EN WALTER GERRITS
TRAINERS: WILLEM  SMINK, WALTER GERRITS EN GERT BRUSSEN

Geeft dit weleens wrijving in het team? Myrthe; 

Jazeker, in het veld kan er soms best wat gezegd 

worden en kan er irritatie ontstaan. Na de wedstrijd 

is dit vaak snel over omdat we in de kleedkamer dit 

meteen met elkaar bespreken en we elkaar ook tips 

en tops geven. Chanise; Ik zou dit liever na een training 

doen i.p.v. na de wedstrijd omdat je dan nog best hoog 

in je emotie zit. Onze trainers vinden het juist goed dat 

dit direct na de wedstrijd wordt besproken. Annet; ik 

speel met mijn 5 jaar oudere zus Lisa in het team. Ik 

ben bloedfanatiek en zij een stukje minder. 

Geeft dit weleens gedoe aan de keukentafel? Annet; 

Nee hoor na de wedstrijd is dit meteen weer goed.

Indien je Redichem zou moeten omschrijven wat 
komt er dan in je op? Alle drie de meiden antwoordden 

ze hier volmondig met het woord gezellig. Het is een 

familieclub en echt iedereen is welkom.

Wat is de meest unieke gebeurtenis/ervaring tijdens 
jouw voetbalcarrière? Myrthe; Het kampioenschap 

2016-2017 was een unieke gebeurtenis. Annet; Het 

kampioenschap van 2018-2019 was voor mij uniek.

Chanise; We verloren in het seizoen van 2018-2019 

echt alles. We speelden een wedstrijd tegen E.M.M. 

(Randwijk) en wonnen met 3-0. De euforie was zo 

groot, het leek wel of het om een kampioenschap 

ging!! Daarnaast was het teamweekend in Gemert één 

groot feest.

Wat zou je graag anders zien? We hebben op dit 

moment teveel spelers voor een team maar te weinig 

voor 2 teams met als gevolg dat er elk weekend 

3 speelsters niet mee mogen doen. Onze trainers 

zijn echt altijd heel positief, ze mogen ook weleens 

wat strenger zijn. We zijn niet altijd even makkelijk 

namelijk. Ze proberen tijdens de wedstrijd zo eerlijk 

mogelijk te wisselen. Wat ons betreft mag het ook wel 

eens minder eerlijk als een wedstrijd niet lekker loopt.

Indien je andere moet overtuigen om ook bij Redichem 
te gaan voetballen wat zou je zeggen?  Toch weer die 
gezelligheid en er wordt naar je geluisterd. 

Zijn jullie over 5 jaar nog lid van Redichem?
Mythe; Jazeker. Annet; Ja, behalve als ik vanwege 

werk ergens anders woon. Chanise; Jazeker, ik hoop 

dan mijn eigen meidenteam te coachen

Wat vinden jullie van het nieuwe tenue?
Alle drie de speelsters zijn erg blij met het nieuwe 

tenue. Er zit een mooi model in en ze hebben allemaal 

hun eigen maat kunnen passen.

ANNET,  CHANISE EN MYRTHE VAN HET VROUWENELFTAL 1
INTERVIEW MET

MYRTHE JANSEN IS 21 
JAAR EN STUDEERT 
PEDAGOGIEK AAN DE 
HAN IN NIJMEGEN. 
HAAR POSITIE IS LINKS 
EN RECHTS MIDDEN 
EN IS LID SINDS 2012, 
BEGONNEN BIJ MEIDEN C

ANNET COLENBRANDER, 
19 JAAR. STUDEERT 
ECONOMIE AAN DE 
RADBOUD UNIVERSITEIT. 
POSITIE IN HET TEAM IS  
ALLROUND EN ZE IS LID 
SINDS 2015, BEGONNEN 
BIJ MEIDEN B

CHANISE VAN DEN 
BRINK, 20 JAAR WERKT 
ALS PEDAGOGISCH 
MEDEWERKER. SPEELT 
LAATSTE VROUW IN HET 
TEAM EN IS LID SINDS 
2016, BEGONNEN BIJ HET 
VROUWENTEAM

Voorafgaand aan een training in oktober spreek ik met Myrthe Jansen, Annet Colenbrander en 
Chanise van den Brink, drie speelsters van het vrouwenteam in de kantine van Redichem. Het wordt 
al snel duidelijk dat het bij dit team draait om gezelligheid!

Waarom lid geworden bij Redichem en niet bij een andere sport of voetbalclub? Annet: Ik heb eerst geturnd 

en gebadmintond. Vriendinnen van mij voetbalden al bij Redichem. Chanise: Mijn eerste sport was korfbal, 

daarna heb ik gevoetbald bij Heteren en daarna toch weer teruggegaan naar korfbal. Toen kwam ik een flyer 

tegen waarop stond dat er bij Redichem een vrouwenteam werd opgericht. Ik hoefde toen niet lang na te denken. 

Myrthe: Ik ben begonnen bij Jongens C. Vriendinnen voetbalden al bij Redichem in een gemengd team. Ik was 

gestopt met paardrijden en mijn broertje speelde ook bij Redichem. 

Wat maakt Redichem voor jullie een leuke/goede vereniging? Vooral de gezelligheid na de wedstrijd vinden 

ze alle drie belangrijk. Op het veld en na de wedstrijd zijn we echt een team. Er wordt de nodige wijn (rosé) & 

icetea besteld na de wedstrijd. De omzet van rosé en icetea is nog nooit zo hoog geweest! Ook het feit dat ze veel 

mensen kennen maakt het een leuke vereniging. De dames zijn ook bij alle feestjes van de partij zoals bij het 

Oktoberfest en de BBQ aan het einde van het seizoen. Geen feestje zonder Vrouwen 1! Naast de gezelligheid is 

Redichem ook een vereniging waar je terecht kunt als je hulp nodig hebt.

Wat vinden jullie van het huidige team, samenstelling? Chanise; in het begin was de samenvoeging erg wennen. 

Er is een groot verschil in leeftijd  (17 -41 jaar) en ook in conditie. Myrthe; Ik kende bijna het hele team al. Er is 

wel verschil van instelling, sommige zijn erg fanatiek terwijl anderen meer voor de gezelligheid gaan. Je merkt 

dat er anders wordt gereageerd als we een wedstrijd verliezen. Er zijn er een aantal die dan echt balen maar er 

zijn er ook die daar weinig tot geen moeite mee hebben. 
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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.

C.V.V. REDICHEM, HERKENBAAR ANDERS
MISSIE EN VISIE

De C.V.V. Redichem is een voetbalvereniging gevestigd in het bosrijke Heelsum. De club is 
opgericht op 19 augustus 1959. De vereniging heeft plus/minus 600 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. Lijkt het je leuk om lid te worden en met heel veel andere enthousiaste 

kinderen en volwassenen deze sport te beoefenen, meld je dan aan.

Je kunt je uitsluitend aanmelden met behulp van het inschrijvingsformulier op onze website 
(https://www.redichem.nl/350/inschrijven/).Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van 
het lopende seizoen en wordt zonder tijdige opzegging automatisch voor één jaar verlengd.

REDICHEM EEN VERENIGING WAAR PLEZIER VOOROP STAAT
WELKOM BIJ REDICHEM
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