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Deze woorden zijn het begin van alweer de vierde glossy. 
Het idee van een glossy kwam destijds voort uit een 
brainstormsessie om een nieuwe extra oplossing te vinden 
voor het delen van verenigingsinformatie. Het nieuwe 
snelle medium website deed eigenlijk iedere actualiteit 
van het traditioneel een paar keer per jaar verschijnende 
clubblad teniet. Een glossy moest de ontstane papieren 
leegte opvullen en hoe gaaf was het toen de eerste glossy 
uitkwam.

Gemotiveerd door enthousiaste reacties kwam er een jaar later ook een tweede editie. Ook deze 

werd wederom met veel enthousiasme gemaakt en ook enthousiast ontvangen door de lezers. En 

toen was een nieuwe Redichemtraditie een feit. In die traditie verscheen vorig jaar de derde editie 

en nu dus de vierde.

Waarom vind ik deze vierde editie de allerbelangrijkste van de vier? 
De afgelopen maanden zijn op zijn zachtst gezegd behoorlijk bizar geweest. In maart werd, om 

verdere verspreiding van het oprukkende coronavirus tegen te gaan, ons Wilhelmina sportpark 

gesloten. Er kon niet meer worden getraind of wedstrijden worden gespeeld. Ook was de kantine 

gesloten en konden allerlei leuke activiteiten geen doorgang vinden. Redichem viel volledig stil. 

In mei mocht er weer getraind worden, eerst de jeugd en later ook de senioren. Maar trainingen 

gingen in blokken die niet aansluitend waren, zodat groepen elkaar niet tegen zouden komen. 

Sportief gezien fijn, maar de sociale interactie en gezelligheid die ook een vereniging maken waren 

er niet.

Na de zomerstop zijn we vol goede moed weer begonnen, weliswaar met een streng opgesteld 

protocol waarbij het toch meteen een ander begin van een nieuw seizoen was dan we gewend 

zijn. Voor de competitie goed en wel van start was kwam er een verbod op toeschouwers bij de 

wedstrijden. Niet veel later werd dit gevolgd door het stopzetten van de competitie voor iedereen 

en van de trainingen voor leden van 18 jaar en ouder. Deze vierde editie van de glossy kunnen we 

ook de corona editie noemen. En daarom voor mij de belangrijkste editie tot nu toe. Het verbindt 

ons in een tijd dat wij elkaar niet of weinig tegenkomen. Alle leden zijn met foto’s vastgelegd, zodat 

we kunnen zien wie eigenlijk in welk team speelt, omdat we dat nu niet op het sportpark kunnen 

zien. Deze glossy is een teken dat wij nog bestaan, dat Redichem nog leeft. Laten we deze kleurige 

fleurige glossy gebruiken als steun om een donkere periode door te komen in het vertrouwen dat 

wij elkaar in betere tijden weer gaan tegenkomen bij onze vertrouwde vereniging, zoals wij dat zo 

graag zien.

Ik bedank de samenstellers van deze glossy voor het goede verbindende werk. En ik zou willen 

zeggen: geniet van deze editie, blijf gezond en ik hoop dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten 

op het mooiste sportpark van Nederland bij onze fijne vereniging.

Groeten van uw voorzitter, 

Koen Beenen
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DOOR JAN STREEFKERK

INTERVIEW MET YORAN VAN GROOTVELD
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Yoran van Grootveld, 31 jaar, is fysiotherapeut en manueel 
therapeut. Sinds begin 2020 is hij mede-eigenaar van Fysio 
Team Renkum | Joop Cobussen. We spreken met hem over 
voetbal, fysieke fitheid en het belang van een goede wedstrijd- 
en trainingvoorbereiding: de warming-up.

Yoran komt uit een echte 

voetbalfamilie. Als kind 

was hij al continu aan het 

voetballen met zijn broers en 

toen hij zes jaar oud was, is 

Yoran gaan voetballen. Vanaf 

dat moment is hij, zoals hij 

het zelf omschrijft, verslaafd 

geraakt aan het spelletje. 
Ondanks het feit dat hij op 

relatief jonge leeftijd wegens 

een slepende blessure moest 

stoppen met voetballen, is de 

verslaving aan het spelletje 

gebleven. Momenteel is 

hij vooral nog betrokken in 

zijn rol als fysiotherapeut. 

Sporten blijft hem in het 

bloed zitten want hij bokst 

en speelt elke week tennis 

om fit te blijven. Tijdens zijn 

studie en zijn eerste jaren 

als fysiotherapeut heeft hij 

als verzorger gewerkt bij 

verschillende clubs. 

De laatste jaren is Yoran zich 

steeds meer gaan richten 

op het begeleiden van 

voetballers in hun revalidatie 

na een blessure en het geven 

van trainingen gericht op 

blessurepreventie en conditie- 

en krachtverbetering.

In die hoedanigheid is Yoran 

vaak op het sportpark en 

bij Redichem te vinden. 

Elke donderdagavond is er 

van 19:00 - 20:00 uur een 

blessure inloopspreekuur 

in de verzorgingsruimte 

van Willem Elands, de 

verzorger van de selectie 

van Redichem. Daar kunnen 

spelers en begeleiders van 

de drie voetbalclubs op 
het Wilhelmina Sportpark 

zonder afspraak binnen 

lopen om naar hun blessure 

te laten kijken. Vanaf 20:00 

uur geeft Yoran vaak nog 

hersteltraining aan een kleine 

groep voetballers om hen 

weer trainings- en wedstrijdfit 

te krijgen. 

Yoran legt uit wat het belang 

is van een goede warming-

up. “Een goede warming-up 

zorgt ervoor dat je lichaam is 

voorbereid op wat er komen 

gaat. Voetballen vraagt 

veel van je lijf, dus het is 

belangrijk dat je lichaam 

goed is opgewarmd voordat 

je gaat starten. Het is niet zo 

dat je zonder warming-up 

per definitie een blessure 

op zult lopen, maar de kans 

dat je geblesseerd raakt is 

wel een stuk groter.  Dat 

maakt een goede warming-

up zo belangrijk! Mijn 

voorkeur heeft het altijd om 

het grootste gedeelte van 

de warming-up als groep 

te doen. Aan het einde van 
de warming-up kun je er 

dan nog voor kiezen om wat 

extra oefeningen individueel 

te doen. Sommige spelers 

vinden het prettig om nog 

wat extra sprintoefeningen 

te doen bijvoorbeeld, terwijl 

andere spelers juist liever 

nog een aantal keer op doel 

willen schieten. Dat is heel 

individueel. Maar dat moet 

je wel aan het einde van de 

warming-up doen”.

Maar hoe ziet een goede 
warming-up er eigenlijk 
uit en hoeveel tijd moet je 
daarvoor uittrekken?     
 “In het begin doe je een 

algemene warming-up, 

daarmee zorg je ervoor dat 

je hart, longen en je spieren 

zich opwarmen. Dit duurt 

meestal zo’n 8-12 minuten. 

Dat hoeft absoluut nog niet op 

100%, maar meestal op een 

niveau waarbij je voorzichtig 

begint te zweten. Indien je het 
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“Heb vooral zo 
veel mogelijk 
plezier!  
Voetballen is het 
leukste wat er is!”
zelf fijn vindt heb je daarna even 

kort de tijd om te rekken. Als je 

daarvoor kiest, kies dan niet voor 

statische maar voor dynamische 

rekoefeningen. Rekken is 

iets heel individueels, niet 

iedereen vindt rekken voor een 

wedstrijd prettig. Daarna komt 

de sportspecifieke warming-up, 
hiermee bereid je je lijf voor op 

wat er komen gaat. Je gaat dus 

dingen doen die je in de wedstrijd 

ook moet doen. Denk bijvoorbeeld 

aan passen/trappen, sprintjes 

trekken of afronden/positiespel. 

Nu ben je zo goed mogelijk 

voorbereid op de wedstrijd. Indien 

een speler dan zelf nog wat 

aanvullends wil doen, dan kan dat 

uiteraard nog”. 

Hoe reageert je lichaam als 
je tijdelijk bent gewisseld 
en vervolgens weer het veld 
in komt? En is een nieuwe 
warming-up dan noodzakelijk? 
“Een van de belangrijkste 

doelen van de warming-

up is het verhogen van de 

lichaamstemperatuur. Hierdoor 

kun je in de wedstrijd een betere 

prestatie leveren en verminder je 

de kans op een blessure. Tijdens 

de 15 minuten durende rust daalt 

de temperatuur in je spieren zo’n 

twee graden. Deze daling zorgt 

ervoor dat je in de beginfase van 

de tweede helft iets minder goed 

in staat bent om zogenaamde 

hoog-intensieve acties te leveren. 

Voordeel is dat op dat moment 

alle spelers op het veld datzelfde 

probleem hebben. Als je wissel 

hebt gezeten en afgekoeld bent 

en je gaat zonder warming-up 

het veld weer in dan ben je dus 

bijvoorbeeld minder goed in 

staat om vol een sprintduel aan 

te gaan met een tegenstander. 

Dit verhoogt de kans op een 

blessure. Dit kan je ondervangen 

door opnieuw een korte warming-

up van 5-7 minuten te doen”.

Wat zou je voetballers, jong of 
oud, nog mee willen geven? 
Heb vooral zo veel mogelijk 

plezier! Voetballen is het leukste 

wat er is. En luister goed naar 

je lichaam en loop niet te lang 

rond met klachten. Vaak zie ik 

als fysiotherapeut dat mensen 

net iets te lang doorlopen met 

een lichte blessure waardoor het 

uiteindelijk een ergere blessure 

wordt. Dit zorgt ervoor dat je 

langer niet kunt voetballen dan 

nodig was geweest als je eerder 

naar je blessure had laten 

kijken”.

“ En voor de trainers: er zijn hele 

goede programma’s ontwikkeld 

door de FIFA om het risico op 

blessures zoveel mogelijk te 

beperken. Zowel voor kinderen 

als voor volwassenen. Google 

eens op FIFA 11+ warming up 

of FIFA 11+ kids warming up 

en je komt een mooi, effectief 

programma tegen wat je in 

het seizoen kunt gebruiken 

om je spelers zo fit mogelijk te 

houden!”



DE REDICHEMMER - 20208

STRAIGHT AHEAD
RUNNING

The course is made up of 6 to 10 pairs of parallel cones, approx. 5-6 metres apart. 
Two players start at the same time from the fi rst pair of cones. Jog together all 
the way to the last pair of cones. On the way back, you can increase your speed 
progressively as you warm up. 2 sets

1

CIRCLING PARTNER
RUNNING

Run forwards as a pair to the fi rst set of cones. Shuffl e sideways by 90 degrees to 
meet in the middle. Shuffle an entire circle around one other and then return 
back to the cones. Repeat for each pair of cones. Remember to stay on your toes 
and keep your centre of gravity low by bending your hips and knees. 2 sets.

4

HIP IN
RUNNING

Walk or jog easily, stopping at each pair of cones to lift your knee and rotate your 
hip inwards. Alternate between left and right legs at successive cones. 2 sets.

3

QUICK FORWARDS & BACKWARDS
RUNNING

As a pair, run quickly to the second set of cones then run backwards quickly to 
the first pair of cones keeping your hips and knees slightly bent. Keep repea-
ting the drill, running two cones forwards and one cone backwards. Remember to 
take small, quick steps. 2 sets.

6

HIP OUT
RUNNING

Walk or jog easily, stopping at each pair of cones to lift your knee and rotate your 
hip outwards. Alternate between left and right legs at successive cones. 2 sets.

2

SHOULDER CONTACT
RUNNING

Run forwards in pairs to the fi rst pair of cones. Shuffl e sideways by 90 degrees to 
meet in the middle then jump sideways towards each other to make shoulder-
to-shoulder contact.
Note: Make sure you land on both feet with your hips and knees bent. Do not let 
your knees buckle inwards. Make it a full jump and synchronize your timing with 
your team-mate as you jump and land. 2 sets

5

STATIC 
THE BENCH

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and 
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, pull your stomach in, and 
hold the position for 20-30 sec. Your body should be in a straight line. Try not to 
sway or arch your back. 3 sets.

7 ONE LEG LIFT AND HOLD
THE BENCH

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and 
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, and pull your stomach 
in. Lift one leg about 10-15 centimetres off the ground, and hold the position for 
20-30 sec. Your body should be straight. Do not let your opposite hip dip down 
and do not sway or arch your lower back. Take a short break, change legs and 
repeat. 3 sets.

7ALTERNATE LEGS
THE BENCH

Starting position: Lie on your front, supporting yourself on your forearms and 
feet. Your elbows should be directly under your shoulders.
Exercise: Lift your body up, supported on your forearms, and pull your stomach 
in. Lift each leg in turn, holding for a count of 2 sec. Continue for 40-60 sec. Your 
body should be in a straight line. Try not to sway or arch your back. 3 sets.

7

VERTICAL JUMPS
JUMPING

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your hips if you 
like.
Exercise: Imagine that you are about to sit down on a chair. Bend your legs slowly until your 
knees are fl exed to approx 90 degrees, and hold for 2 sec. Do not let your knees buckle 
inwards. From the squat position, jump up as high as you can. Land softly on the balls of your 
feet with your hips and knees slightly bent. Repeat the exercise for 30 sec.  2 sets.

12 BOX JUMPS
JUMPING

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Imagine that there is a 
cross marked on the ground and you are standing in the middle of it.
Exercise: Alternate between jumping forwards and backwards, from side to side, 
and diagonally across the cross. Jump as quickly and explosively as possible. Your 
knees and hips should be slightly bent. Land softly on the balls of your feet. Do not 
let your knees buckle inwards. Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

12LATERAL JUMPS
JUMPING

Starting position: Stand on one leg with your upper body bent slightly forwards 
from the waist, with knees and hips slightly bent.
Exercise: Jump approx. 1 m sideways from the supporting leg on to the free leg. 
Land gently on the ball of your foot. Bend your hips and knees slightly as you land 
and do not let your knee buckle inward. Maintain your balance with each jump. 
Repeat the exercise for 30 sec. 2 sets.

12

ACROSS THE PITCH
RUNNING

Run across the pitch, from one side to the other, at 75-80% maximum pace. 2 sets.

13 PLANT & CUT
RUNNING

Jog 4-5 steps, then plant on the outside leg and cut to change direction. Accelerate 
and sprint 5-7 steps at high speed (80-90% maximum pace) before you decelerate 
and do a new plant & cut. Do not let your knee buckle inwards. Repeat the exercise 
until you reach the other side, then jog back. 2 sets.

15BOUNDING 
RUNNING

Run with high bounding steps with a high knee lift, landing gently on the ball of 
your foot. Use an exaggerated arm swing for each step (opposite arm and leg). Try 
not to let your leading leg cross the midline of your body or let your knees buckle 
inwards. Repeat the exercise until you reach the other side of the pitch, then jog 
back to recover. 2 sets.

14

WITH TOE RAISE
SQUATS

Starting position:Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your 
hips if you like.
Exercise: Imagine that you are about to sit down on a chair. Perform squats by 
bending your hips and knees to 90 degrees. Do not let your knees buckle inwards. 
Descend slowly then straighten up more quickly. When your legs are completely 
straight, stand up on your toes then slowly lower down again. Repeat the exer-
cise for 30 sec. 2 sets.

11 ONE-LEG SQUATS
SQUATS 

Starting position: Stand on one leg, loosely holding onto your partner.
Exercise: Slowly bend your knee as far as you can manage. Concentrate on pre-
venting the knee from buckling inwards. Bend your knee slowly then straighten it 
slightly more quickly, keeping your hips and upper body in line. Repeat the exercise 
10 times on each leg. 2 sets.

11WALKING LUNGES  
SQUATS

Starting position: Stand with your feet hip-width apart. Place your hands on your 
hips if you like.
Exercise: Lunge forward slowly at an even pace. As you lunge, bend your leading 
leg until your hip and knee are fl exed to 90 degrees. Do not let your knee buckle 
inwards. Try to keep your upper body and hips steady. Lunge your way across the 
pitch (approx. 10 times on each leg) and then jog back. 2 sets.

11

HOLD THE BALL
SINGLE-LEG STANCE

Starting position: Stand on one leg.
Exercise: Balance on one leg whilst holding the ball with both hands. Keep your 
body weight on the ball of your foot. Remember: try not to let your knees buckle 
inwards. Hold for 30 sec. Change legs and repeat. The exercise can be made more 
diffi cult by passing the ball around your waist and/or under your other knee.
2 sets.

10 TEST YOUR PARTNER
SINGLE-LEG STANCE

Starting position: Stand on one leg opposite your partner and at arm’s’ length 
apart. 
Exercise: Whilst you both try to keep your balance, each of you in turn tries to push 
the other off balance in different directions. Try to keep your weight on the ball 
of your foot and prevent your knee from buckling inwards. Continue for 30 sec. 
Change legs. 2 sets.

10THROWING BALL WITH PARTNER
SINGLE-LEG STANCE

Starting position: Stand 2-3 m apart from your partner, with each of you standing 
on one leg.
Exercise: Keeping your balance, and with your stomach held in, throw the ball 
to one another. Keep your weight on the ball of your foot. Remember: keep your 
knee just slightly fl exed and try not to let it buckle inwards. Keep going for 30 sec. 
Change legs and repeat. 2 sets.

10

BEGINNER
HAMSTRINGS

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles 
down fi rmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee 
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement 
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the 
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position. 
Complete a minimum of 3-5 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9 ADVANCED
HAMSTRINGS

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles 
down fi rmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee 
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement 
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the 
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position. 
Complete a minimum of 12-15 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9INTERMEDIATE
HAMSTRINGS

Starting position: Kneel on a soft surface. Ask your partner to hold your ankles 
down fi rmly.
Exercise: Your body should be completely straight from the shoulder to the knee 
throughout the exercise. Lean forward as far as you can, controlling the movement 
with your hamstrings and your gluteal muscles. When you can no longer hold the 
position, gently take your weight on your hands, falling into a push-up position. 
Complete a minimum of 7-10 repetitions and/or 60 sec. 1 set.

9

STATIC 
SIDEWAYS BENCH

Starting position: Lie on your side with the knee of your lowermost leg bent to 90
degrees. Support your upper body by resting on your forearm and knee. The elbow 
of your supporting arm should be directly under your shoulder. 
Exercise: Lift your uppermost leg and hips until your shoulder, hip and knee are in a 
straight line. Hold the position for 20-30 sec. Take a short break, change sides and 
repeat. 3 sets on each side.

8 WITH LEG LIFT
SIDEWAYS BENCH

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm 
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to 
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lift your uppermost leg up and slowly lower it down again. Repeat for 20-
30 sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.

8RAISE & LOWER HIP
SIDEWAYS BENCH

Starting position: Lie on your side with both legs straight. Lean on your forearm 
and the side of your foot so that your body is in a straight line from shoulder to 
foot. The elbow of your supporting arm should be directly beneath your shoulder.
Exercise: Lower your hip to the ground and raise it back up again. Repeat for 20-30 
sec. Take a short break, change sides and repeat. 3 sets on each side.

8

PART 1

PART 2

PART 3

RUNNING EXERCISES · 8 MINUTES

STRENGTH · PLYOMETRICS · BALANCE · 10 MINUTES

RUNNING EXERCISES · 2 MINUTES

FIFA 11+

LEVEL  1 LEVEL  2 LEVEL  3



DE REDICHEMMER - 2020 9

WETHOUDER VAN GEMEENTE RENKUM
M

A
R

IN
K

A
 M

U
LD

ER
Voetballen is gezond, gezellig en het brengt 
mensen bij elkaar. Het leert kinderen 
samen te werken en een team te zijn als het 
mee- en ook als het tegenzit. Het houdt de 
wat oudere voetballer fit. 

Veel voetballiefhebbers kijken al in het 

begin van de week uit om in het weekend 

een mooie wedstrijd van Redichem op het 

Wilhelminasportpark bij te wonen. Om hun 

(klein)dochter of -zoon aan te moedigen 

of gewoon omdat ze de sport mooi vinden. 

Omdat Redichem een club is waar je 

wordt gezien als je er komt, waar het ieder 

weekend simpelweg thuiskomen is. 

Door de coronapandemie wordt duidelijk 

hoe belangrijk sport en het verenigingsleven 

voor ons is. Dat wat we normaal gesproken 

als vanzelfsprekend ervaren kan niet meer, 

of wordt door de noodzakelijke maatregelen 

zeer beperkt. Er wordt veel gesproken over 

wat we kunnen leren van de coronacrisis. 

En dat kunnen we zeker. Bijvoorbeeld 

dat sporten belangrijk is, gezond eten, 

stoppen met roken en even belangrijk: het 

verenigingsleven in onze dorpen. Dat we er 

zijn voor elkaar. Ik realiseer me ook dat we 

als samenleving veel kunnen leren van een 
club als Redichem.  

Want ik heb Redichem leren kennen als 

een club die zijn nek uitsteekt. Zeker in 

deze coronasituatie, toen na de intelligente 

lockdown het sportpark weer open mocht. 

Wat was ik onder de indruk van de veerkracht 

en de energie die Redichem toonde! Er waren 

direct plannen, gemotiveerde vrijwilligers, 

routes en iedereen zette zijn of haar 

schouders er onder om het sporten binnen 

de maatregelen weer mogelijk te maken.

Die houding zit in het DNA van de club. Want 

ook lang voor corona bewees Redichem 

dat al. Bijvoorbeeld als het gaat om de 

ontwikkelingen op het sportpark en de 

samenwerking met de andere clubs. 

Door te durven nadenken over manieren 

om de club en het voetbal te vernieuwen, 

waardoor het aantrekkelijk blijft. Door 

zaken die beter moeten in de samenwerking 

met de gemeente te agenderen en zelf 

ook verantwoordelijkheid te nemen voor 

oplossingen. Die (voetbal)mentaliteit kunnen 
we goed gebruiken als het even - of heel erg 

zoals nu - tegenzit en we samen voor een 
oplossing moeten zorgen. 

CVV Redichem is een club om als gemeente 

trots op te zijn. Ik werk graag samen met 

Redichem – ondanks deze coronasituatie en 

alle andere uitdagingen die voor ons liggen 

–aan een toekomstbestendig en sportief

verenigingsleven.

Marinka Mulder,

Wethouder gemeente Renkum



DE REDICHEMMER - 202010



DE REDICHEMMER - 2020 11



DE REDICHEMMER - 202012

“MET LEX EN 
RIEN IS  HET 
HEERLIJK 
SAMENWERKEN!”
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GERT BEEKHUIZEN

Wie kent hem niet? Onze kantinebeheerder Gert Beekhuizen, een man die al bijna zijn hele leven 
op verschillende manieren meeloopt bij Redichem. Hij is, op Jan Roseboom na, het oudste nog 
levende lid bij de club en daarom wel een boegbeeld te noemen.

Als jeugdspeler start hij 

in 1962 bij Redichem met 

voetballen en schopt hij 

het tot de selectie. In 1969 

maakt Gert zijn debuut als 

rechtsback en speelt 14 

seizoenen in het eerste elftal. 

Hij vertelt:” deze tijd was mooi 

en het eerste elftal vormde 

jarenlang een vriendenteam. 
Ik  keek uit naar trainingen en 

wedstrijden.” 

Tijdens deze periode 

meldt hij zich aan bij de 

Koninklijke Marechaussee 

en kiest voor een carrière 

als beroepsmilitair en hij 

stopt uiteindelijk in 1983 als 

selectiespeler.  In de jaren 

daarna voetbalt hij bij de 

lagere seniorenteams en is hij 

actief bij het organiseren van 

activiteiten rondom de club.

Tijdens zijn eerste jaren bij 

de marechaussee maakt Gert 

kennis met de schermsport. 

Als sportinstructeur leert 

hij schermen en deze sport 

grijpt hem. Hij is er goed in en 

kan met de militaire ploeg de 

centrale trainingen volgen.

De combinatie van op 

hoog niveau schermen en 

voetballen gaan niet langer 

samen en zijn keuze valt 

op het voortzetten van zijn 

sportieve carrière in de 

schermsport. Dat blijkt een 

goede keuze te zijn want in ’88 

en’94 wordt hij Nederlands 

Militair kampioen. 

Ook de laatste 20 jaar blijven 

Redichem en de liefde voor 

de schermsport als een 

rode draad door het leven 

van Gert lopen. 15 jaar lang 

is hij scherminstructeur 

bij schermvereniging 

Scaramouche in Arnhem 

en tegelijkertijd ook 4 

jaar voorzitter technische 

zaken bij de Koninklijke 

Militaire Schermvereniging. 

Natuurlijk blijft hij als 

veteraan ook actief schermen 

en wordt hij meermaals 

Nederlands kampioen in zijn 

leeftijdscategorie.

In dezelfde periode gaat Gert 

met vervroegd pensioen en 

komt er meer tijd vrij voor een 

nieuwe taak bij Redichem. 

De huidige kantinebeheerder 

geeft aan te willen stoppen en 

vanaf 2006 neemt Gert deze 

taak voor zijn rekening. Ook 

treedt hij toe tot het bestuur 

en tot op heden voert hij deze 
vrijwilligerstaken nog met 

plezier uit.  

Gedurende al deze jaren 

speelt er nog een sportieve 

passie in het leven van Gert. 

Van jongs af aan is hij op 

het natuurijs te vinden. Het 

krakende ijs en gezellige 

koek en zopie met vrienden 

en familie behoren tot 

zijn beste herinneringen. 

Hoogtepunten zijn er in ’85, 

’86 en ’97 wanneer hij met 

succes de Elfstedentocht 

weet uit te schaatsen. Als je 

hem erover spreekt zal hij je 

vertellen dat hij hoop houdt 

op strenge winters. Hij is nog 

steeds lid van de Koninklijke 

Friesche Elfsteden en mocht 

er weer zo’n legendarische 

tocht georganiseerd kunnen 

worden in de toekomst dan 

hoopt hij te mogen starten …

of hij hem dan uit schaatst of 

niet dat maakt hem niet uit.

Op een donderdagochtend 

DOOR FABIENNE STREEFKERK
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in oktober spreken we af 

in het clubhuis om even 

met elkaar te kletsen over 

de komende editie van de 
Redichemmer en deze 

bijdrage. Gert heeft in zijn 

dienstjaren en later ook als 

rondreizend sportinstructeur 

veel gezien en mensenkennis 

opgedaan en dat is altijd fijn 

om in de rugzak te hebben 

bij het uitvoeren van zijn 

vrijwilligerstaken.  

Als bestuurder en als 

kantinebeheerder maak 

je in de loop van de jaren 

ook heel wat mee. Hij 

noemt bijvoorbeeld alle 

leuke activiteiten die er bij 

Redichem georganiseerd 

worden;  de familiedag, de 

nieuwjaarsreceptie, het 

Oktoberfest en de diverse 

jubileumfeesten die hij heeft 

mogen meemaken. Alle 

steun in de kantine krijgt hij 

daarbij van Rien Budding en 

Lex Maas. Rien zorgt meestal 

voor de “Speciale biertjes”, 

deze worden zowel bij eigen 

spelers als bij tegenstanders 
zeer gewaardeerd! Lex 

zorgt o.a. voor het maken 
van de roosters voor de 
barmedewerkers. Heerlijk 

met al deze mensen te 
werken. Fijne sfeer en reuze 

gezellig. 

En dan slaakt hij een diepe 

zucht, want wat is het dit 

jaar toch allemaal anders 

nu we te maken hebben 

met het coronavirus.  Hij 

vertelt: ”de kantine is qua 

oppervlakte vrij klein en toen 

o.a. de 1,5 meter regel en het

maximaal aantal personen in

een ruimte bepaald werden,

bleek al snel dat de kantine

en het gehele clubhuis niet

meer op de normale manier

gebruikt zou kunnen worden.

Er is toen gekozen om de

kantineruimte te gebruiken

voor de vrijwilligers van het

wedstrijdsecretariaat zodat

de regels nageleefd konden

worden. De toiletgroepen

konden ook in gebruik blijven

en ondertussen werden

er voor het terras 8 extra

houten tafels gemaakt met de

hoofdgedachte dat er meer

mensen buiten konden zitten

(met in achtneming van de 

1,5 mtr regel) zoals dat ook op 

de terrassen van restaurants 

werd gedaan. Aan de bar 
werden kunststof schermen 

opgehangen en er zijn allerlei 

stickers geplakt in de kantine 

om o.a. een veilige looproute 

te markeren. 

Dinsdag 13 oktober is 

bepaald dat het land weer 

in gedeeltelijke lockdown 

gaat en de kantines  van 

sportverenigingen de deuren 

weer moeten sluiten. Er 

worden geen wedstrijden 

meer gespeeld en alleen 

kinderen en jongeren tot 

18 jaar mogen  trainen en 

onderling bij de club een 

wedstrijd spelen. Gert: ”de 

kantine ligt nu 100% stil en 

in principe mijn werk als 

kantinebeheerder ook. 

Wel komen we nog steeds 

op vrijdagochtend met de 

onderhoudsploeg samen, 

met in achtneming van 

de coronaregels, om de 

noodzakelijke klusjes te doen 

en om bij te praten. Ik hoop 

In 1969 maakt 
Gert zijn 
debuut als 
rechtsback 
en speelt 14 
seizoenen in 
het eerste 
elftal.
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dat deze huidige situatie niet te 

lang gaat duren.”

Ook op het gebied van de 

schermsport voelt Gert 

de consequenties van de 

coronaregels. De laatste jaren 

doet hij als burger mee aan de 

EK’s en WK’s voor veteranen. 

Top 10 klasseringen zijn hierbij 

geen uitzondering maar dit jaar 

zijn ook al deze toernooien niet 

doorgegaan. Gert: “ik hoop me 

voor 2021 te klasseren voor het 

EK in Thionville Frankrijk en het 

WK in Fort Lauderdale in Amerika. 

Het leven als schermer heeft mij 
over de hele wereld gebracht 

en bijzondere ontmoetingen 

geschonken, zoals met de huidige 

beschermheer van de Koninklijke 

Militaire Schermvereniging: Zijne 

Hoogheid Prins Maurits. Het was 
mooi om hem uitleg te geven 

over hoe alles werkt binnen de 

schermsport. Daarnaast heb ik 

bij Redichem de gezelligheid en 

maatjes die bij een voetbalclub 

horen en ook hier voel ik mij al die 
jaren helemaal thuis. “
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Geschreven door

PASPOORTEN VAN ONZE
K
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Als keeper kun je wedstrijden 

winnen of verliezen voor je team. 

In het eerste geval doe je gewoon 

je werk en krijg je, met wat geluk, 

een compliment van je team.  In 

het tweede geval ben je de pineut 

en onderwerp van spot door je 

teamgenoten en publiek.

Keepers zijn onderdeel van het 

team maar toch eenlingen in 

datzelfde team. Het zijn ook best 

vaak bijzondere types; beetje stil, 

vaak met groot gevoel voor drama 

en keepers hebben bovendien 

vaak eigenaardige gewoontes.

Keepers kunnen dagenlang 

nadenken over de keuze voor 

hun handschoenen en hebben 

een sterke mening over hoe een 

keeperstenue er uit moet zien. 

Een andere bijzondere gewoonte 

is bijvoorbeeld dat een keeper 

altijd als eerste het veld op komt 

en als eerste de kleedkamer weer 

opzoekt. Waarom een keeper voor 

de aftrap met een sprongetje de 

lat aanraakt en met de voeten 

tegen beide doelpalen aantrapt is 

een volkomen raadsel. Het is een 

aangeleerde gewoonte, zonder 

functie. De enige functie is dat 

het een vertrouwd gevoel geeft, je 

doet het immers altijd. Keepers 

zijn gewoontedieren, houden vaak 

niet van verrassingen voor een 
wedstrijd en willen zichzelf goed 

voorbereiden om maximaal te 

kunnen presteren.  

Om keeper te zijn moet je 

eigenlijk ook wel een beetje 

vreemd zijn. Wat is er eigenlijk 

leuk aan om soms een hele 

wedstrijd niets te doen te hebben 

en vervolgens in de laatste minuut 

alsnog te verliezen omdat je de 

bal door je vingers laat glippen? 

Wat maakt keepen leuk, waarom 

zijn ze ooit gaan keepen en welke 

gewoontes en rituelen hebben 

keepers zoal? We vragen het aan 

een aantal selectiekeepers van 

Redichem en hun keeperstrainer. 

Verderop in deze editie vind je hun 

paspoort! 
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Oud 1e elftal keeper en keeperstrainer 
selectie sinds september 2020
Leeftijd: 30 jaar

Ben je altijd keeper geweest of vanaf welke 
leeftijd/welk elftal?
Elke voetballer begint natuurlijk standaard in de 

spits, maar voor mij was het snel duidelijk dat 

ik de goal in moest. Dus vanaf een jaar of 7 ben 

ik keeper geworden.

Wat maakte voor jou het keepen zo bijzonder?
Dat het de belangrijkste plek is in het elftal. 

Elke fout kan cruciaal zijn waar je als veldspeler 

altijd nog wel een medespeler hebt die je kan 

helpen, is dat bij een keeper niet het geval.

Wat is je meest bijzondere moment geweest 
als keeper en waarom?
De promotiewedstrijd naar de 3e klasse.

Wat is er leuk aan om keeperstrainer te zijn?
Het is superleuk om met jonge gasten bezig 

te zijn die zeer leergierig zijn. Er zijn een 

aantal onderdelen waar wij druk mee bezig 

zijn. Hopelijk krijgen we die er steeds beter 

in waardoor je uiteindelijk die groei van die 

jongens goed kan zien. Uiteindelijk moet dat 

minder tegendoelpunten opleveren en dus 

punten voor het team.

Wat zou je als keeperstrainer willen 
overbrengen op jonge keepers?
Om altijd gretig te zijn. Altijd beter willen 

worden.

Wie is je favoriete keeper en waarom?
Manuel Neuer,  een complete keeper en neemt 

zijn team vaak op sleeptouw.

Wat zijn je sterke punten als keeper(trainer)?
Die weet ik echt nog niet, ik ben ook pas net 

begonnen dus daar moet ik nog achter komen.

Welke vaste gewoontes had je als keeper en 
wat mocht er beslist niet gebeuren voor een 
wedstrijd?
Ik had eigenlijk geen vaste gewoontes. Wel zat 

ik altijd op de zelfde plek in de kleedkamer.

Note van de redactie: Jasper bezocht altijd 

uitgebreid het toilet voor de wedstrijd ;-) 

JASPER TIJSSEN
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LEREN KUN JE LEREN

I N D I V I D U E L E  B E G E L E I D I N G  VA N  J O N G E R E N

M O L E N W E G  2 4   6 8 7 1  C W  R E N K U M   0 3 1 7  3 1 9 3 2 0
W W W. E I G E N W I J S . N L   I N F O � E I G E N W I J S . N L  
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Keeper selectie sinds dit seizoen,
daarvoor 2 jaar bij FC Uden.
Leeftijd: 20 jaar
Rechtsbenig

Ben je altijd keeper geweest of vanaf welke 
leeftijd/welk elftal?
Ik ben vanaf mijn 7de jaar begonnen met 
voetballen. Toen kwam ik in de F3 terecht, hier 
hadden we geen keeper en toen wilde ik het 
graag een keertje proberen en dat vond ik kei 
leuk! Vanaf dat moment ben ik eigenlijk alleen 
nog maar aan het keepen.

Waarom ben je ooit begonnen als keeper?
De reden waarom ik ooit ben begonnen met 
keepen is omdat mijn vader het altijd gedaan 
heeft. Toen ik op voetbal mocht van mijn ouders 
wilde ik eigenlijk vanaf het begin al in het 
doel. Dit was omdat dat me heel erg leuk leek. 
Achteraf heb ik hier zeker geen spijt van en 
keep ik nog steeds.

Wat maakt voor jou het keepen zo bijzonder?
Wat keepen voor mij zo bijzonder maakt is dat je 
jezelf kan onderscheiden van de rest tijdens een 
wedstrijd. Je staat er als het ware alleen voor.  
Jij kan de ballen op een mooie manier uit het 
goal weten te houden. 

Wat is je mooiste ervaring als keeper tot nu 
toe?
Mijn mooiste ervaring als keeper is dat we in de 
F2 in de bekerfinale stonden en dat we deze met 
een penaltyserie wisten te winnen. We waren 
toen de eerste bij Redichem die dit was gelukt 
dus dit is wel een bijzonder moment voor mij 
als keeper.

Wat zou je als keeper willen bereiken bij 
Redichem?
Wat ik als keeper zou willen bereiken is dat ik 
mij goed kan door ontwikkelen zodat ik een 
betere keeper kan worden. Daarnaast zou ik 
natuurlijk ook een vaste waarde willen worden 
bij het eerste elftal. 

Wie is je favoriete keeper en waarom?
Mijn favoriete keeper is Manuel Neuer. Dit 
komt door zijn manier van keepen. Vooral 
het meevoetballen op rand 16 en buiten het 
strafschopgebied en het lef tonen van vind ik 
echt heel goed van hem. Daarnaast is hij ook 
heel erg goed in 1 op 1. Daar geniet ik van als ik 
een wedstrijd van hem kijk. 

Welk merk handschoenen draag je en waar 
kies je deze op uit?
Op dit moment keep ik met Elite. Daarvoor 
heb ik heel lang met Adidas gekeept. De reden 
dat ik voor Elite heb gekozen is eigenlijk dat 
de handschoenen van Elite langer mee gaan 
dan die van Adidas. Ook vind ik de pasvorm 
van de handschoen heel erg belangrijk. Ik wil 
een handschoen hebben die goed op mijn hand 
aansluit en niet eentje die net te ruim zit. Zelf 
ben ik nog wel heel erg benieuwd naar het 
merk RWLK, dus wellicht ga ik deze nog snel 
proberen.

Welke vaste gewoontes en/of bijgeloof heb je 
voor een wedstrijd?
Deze heb ik niet.

Wanneer keer jij met een goed gevoel terug in 
de kleedkamer na een wedstrijd?
Wanneer ik vind dat ik een goede wedstrijd heb 
gekeept en dat ik belangrijk ben geweest voor 
het team. En natuurlijk ook als we gewonnen 
hebben, want ik kan niet zo goed tegen mijn 
verlies.
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MAARTEN SMALING

Selectie keeper sinds seizoen 2019/2020
Leeftijd: 20 jaar  
Rechtsbenig

Ben je altijd keeper geweest of vanaf welke 
leeftijd/welk elftal?
Ik ben lid geworden van Redichem toen ik 11 
jaar was. Ik begon toen in de D2. Ik speelde 
toen de helft van de wedstrijden in het veld en 
de helft in de goal.

Waarom ben je ooit begonnen als keeper?
Toen ik een interesse kreeg voor voetbal was 
Maarten Stekelenburg zo ongeveer op de piek 
van zijn carrière. Van hem was ik enorm fan 
en zo ben ik al voordat ik bij Redichem kwam 
in de goal beland. Op het schoolpleintje en het 
trapveldje in de wijk was ik altijd de keeper. 

Wat maakt voor jou het keepen zo bijzonder?
Het gevoel van een goeie redding of reflex is 
eigenlijk niet te beschrijven. Je kunt als keeper 
door diepe dalen gaan, maar de pieken zijn ook 
extra hoog. Een wedstrijd waarin je verdediging 
en jij de boel op slot houden geeft enorme 
voldoening. 

Aan welke wedstrijd bewaar jij als keeper de 
beste herinneringen en waarom?
Misschien een beetje gek om hier te zeggen, 
maar ik moet gelijk denken aan mijn debuut bij 
UNI vv tegen Zelos (nu ZZC’20). Ik stopte toen 
een penalty en we wonnen door een goal in de 
laatste minuut, dat was heel speciaal. 
Op nummer twee staat de halve bekerfinale 
tegen SDOO toen ik in de C1 speelde. Het bleef 
0-0 en van de penalty’s pakte ik er drie. Met een
paar van de jongens van toen zit ik nu ook in de
selectie, dus die zullen dat ook nog wel weten.
De finale speelde ik overigens heel slecht, dus
over die verliespartij hou ik me liever stil.

Wie is je favoriete keeper en waarom?
Toen ik begon met keepen was dat Maarten 
Stekelenburg. Het is leuk dat hij terug is bij 
Ajax, maar is na het WK in 2010 bergaf gegaan. 
Op dit moment zou ik kiezen voor André Onana, 
door zijn stijlvolle speelstijl, maar ook omdat hij 
knettergek is.

Waar heb je als keeper echt een hekel aan?
Schoten op goal die van richting veranderd 
worden, dan sta je helemaal kansloos. 
Zo frustrerend. 

Welk merk handschoenen draag je en waar 
kies je deze op uit?
Ik speel momenteel met ‘‘Elite Infinite’’ 
handschoenen. Ooit via Daan bij dat merk 
gekomen. Het zijn robuuste handschoenen die 
niet snel slijten. Als student wil je natuurlijk 
niet dat je bakken met geld kwijt bent aan 
handschoenen. Het paar dat ik nu heb was in de 
aanbieding, vandaar dat ik ze in het felgeel heb, 
eigenlijk heb ik liever een rustigere kleur.  

Welke vaste gewoontes en/of bijgeloof heb je 
voor een wedstrijd?
Ik had vroeger de gewoonte om altijd met 
een speciaal ondershirtje te spelen, ook bij 
warme wedstrijden. Dat ging uiteindelijk in de 
weg zitten, dus ben ik daar langzamerhand 
van afgestapt. Ik ga nog wel altijd voor een 
wedstrijd naar de wc, ook als ik niet hoef. Even 
het zekere voor het onzekere nemen.

Wanneer keer jij met een goed gevoel terug in 
de kleedkamer na een wedstrijd?
Ik keer met een goed gevoel terug in de 
kleedkamer als ik weet dat mijn teamgenoten 
en ik alles gegeven hebben. Het heeft geen zin 
om in te zitten over een nederlaag als je keihard 
gestreden hebt. Dan ga je gewoon weer trainen 
en beloof je elkaar op zaterdag weer alles te 
geven.
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NICK VAN BEEK

Selectiekeeper sinds seizoen 2014-2015
Leeftijd: 24 jaar
Rechtsbenig

Ben je altijd keeper geweest of vanaf welke 
leeftijd/welk elftal?
Sinds mijn 11e jaar ben ik al keeper.

Waarom ben je ooit begonnen als keeper?
Mijn vader was altijd (selectie)keeper en is dat 

nog steeds. Daarnaast vond ik het leuk om op 

een bal te duiken.

Wat maakt voor jou het keepen zo bijzonder?
Ik vind het nog steeds leuk om op een bal te 

duiken, een mooie bal uit de goal te houden en 
hierdoor belangrijk te zijn voor het team.

Wat is je meest bijzondere moment geweest als 
keeper en waarom?
Dat was toen ik 12 jaar was en ik werd gescout 

door de KNVB (hier heb ik 2 jaar lang elke 

maandag wedstrijden voor gespeeld in de regio 

Oost-Gelderland). In mijn laatste jaar jeugd ben 

ik kampioen geworden met de A1 en dit was ook 

de laatste wedstrijd dat wij als team met zijn 

allen een wedstrijd speelde. Kampioen worden 

met het 2e elftal van Redichem is natuurlijk ook 

een hoogtepunt. 

Welk merk handschoenen draag je en waar 
kies je deze op uit?
Ik draag nu Elite handschoenen deze draag 

ik omdat ze ten eerste lekker zitten, goede 

grip hebben en Elite heeft een goede kwaliteit 

handschoen. 

Als je zou moeten kiezen tussen het stoppen 
van een beslissende strafschop of het maken 
van een winnend doelpunt waar zou je voor 
kiezen?
Dan kies ik natuurlijk voor het stoppen van een 

strafschop, als keeper sta je er om ballen tegen 

te houden en niet om te scoren dus vandaar 

deze keuze. 

Wie is je favoriete keeper en waarom?
Niet echt, maar als ik er 1 moet kiezen dan was 

dat Maarten Stekelenburg. Ik vond zijn stijl van 
keepen mooi;  een goede trap en een goede 

uitstraling als keeper.

Welke vaste gewoontes en/of bijgeloof heb je 
voor een wedstrijd?
Ik heb geen vaste gewoonte of een bijgeloof 

voor een wedstrijd. Ik ga gewoon lekker naar de 

kleedkamer en doe mijn ding. 

Wanneer keer jij met een goed gevoel terug in 
de kleedkamer na een wedstrijd?
Dat is een lastige vraag. Natuurlijk als wij als 
team een goede wedstrijd gespeeld hebben met 

de daarbij behorende 3 punten. Over mijzelf 

ben ik niet zo snel tevreden ik ben best kritisch 

op mijzelf namelijk.  Maar als ik natuurlijk een 

belangrijke redding heb verricht kan ik wel 

tevreden zijn.
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Nieuweweg 143, 6603BL, Wijchen | sollicitaties@modderkolk.nl | 06 100 77 383

Ben jij een teamspeler en denk je dat Modderkolk bij je past? Kijk 
dan eens naar onze vacatures! We zijn altijd op zoek naar  
elektrotechnisch personeel met ervaring in de industrie,  
het watermanagement en de zorg.

Modderkolk is een toonaangevend bedrijf op het gebied van  
industriële elektrotechniek en automatisering. Wij zijn actief binnen het 
watermanagement, de industrie en de gezondheidszorg. Dag in dag uit 
zorgen onze medewerkers voor een tevreden klant.  
Dat is de kunst van techniek.

Werken bij Modderkolk
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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

Bosman-advertentie-174x64.indd   1 24-10-2019   8:26:12
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Geboren in Arnhem op 06-09-1994. Ik 
heb 4 jaar lang fysiotherapie gestudeerd 

aan de HAN. Tijdens mijn derde jaar 

heb ik ook de premaster Biomedische 

wetenschappen afgerond. Nadat ik in 2017 

mijn fysiotherapiediploma heb gehaald, ben 

ik nog een 2-jarige master gaan volgen aan 

de Universiteit van Utrecht. Dit diploma heb 

ik ongeveer een jaar geleden gehaald. Op dit 

moment werk ik als ziekenhuisfysiotherapeut 

in het longcentrum van het Radboudumc 

(Dekkerswald). Hier werk ik op de 

ziekenhuisafdeling waar acuut zieke mensen 

liggen met verschillende longziektes, 

tuberculose of corona. Daarnaast begeleid 

ik mensen met longaandoeningen op onze 

revalidatieafdeling. De laatste tijd heb ik ook 

wat extra onderzoekstaken en taken rondom 

de corona-zorg van Nijmegen en omstreken. 

Naast voetbal ga ik graag fitnessen of 

gewichtheffen bij het sportcentrum van 

Nijmegen (de thuislocatie van UNI vv) en speel 

graag FIFA en bordspellen met vrienden. In de 

zomer ga ik regelmatig wielrennen en vind ik 

het leuk om wat te klussen zoals een eettafel 

of een kast maken. Ik heb een relatie met 

Sacha (de Sacha die ook regelmatig achter de 

bar bij Redichem staat). We wonen samen in 

Nijmegen en hebben 2 tamme ratjes. Voetbal 

en Covid-19 maakt alles erg onvoorspelbaar. 

LIEVEN DE ZWART

Het is raar om wekelijks met een andere 
groep te staan omdat mensen in quarantaine 

zitten of getest moeten worden of echt flink 

ziek zijn van de corona. Zelf moest ik hierdoor 

ook een wedstrijd missen.

De huidige onderbreking maakt dat het 

voelt als een versnipperd seizoen. Ook bij 

de volgende persconferentie zal het weer 

spannend zijn wat wel en niet mag rondom 

voetbal en corona. De juffrouw uit groep 3 

vond mij nogal druk in de klas en die heeft 

toen tegen mijn ouders gezegd dat het goed 

zou zijn om op een sport te gaan om mijn 

energie beter kwijt te kunnen. Omdat ik elke 

dag op straat al met buurjongens aan het 

voetballen was, is het voetbal geworden. 

Omdat de meeste jongens uit de buurt en 

van school bij Redichem zaten ben ik daar op 
mijn 6e ongeveer begonnen. Ik voetbal dus 

ongeveer 20 jaar bij Redichem met 2x een 

pauze van ongeveer een jaar/seizoen. Net 

zoals heel veel anderen had ik de droom om 

geld te verdienen met elke dag voetballen. 

Ik bleek echter niet goed genoeg en is het 

dus helaas niet gelukt. Al ben ik nu ook erg 

tevreden zonder profvoetballer te zijn. Ik speel 

het meest als rechtsback. Sinds ik in het 

eerste speel heb ik elke positie al wel gehad. 

Dit jaar heb ik al even centraal achterin en 

als rechtshalf gespeeld, vanwege blessures 
of afwezigheid van anderen. De backpositie 

is ook mijn favoriete positie, en dan vind ik 

linksback eigenlijk net zo leuk als rechtsback. 

Hard werken is denk ik mijn grootste bijdrage. 

Daarnaast kan ik ver ingooien, en kan ik 

profiteren van mijn snelheid en duelkracht. 

Ook deel ik makkelijk panna’s uit, maar of dit 

een bijdrage is, hangt er vanaf aan wie je het 

vraagt. 

Als ik Redichem moet omschrijven dan is 

het een leuke, sfeervolle club met sportieve 

ambities. Wat denk ik karakteristiek is voor de 

club, is dat er zoveel vrijwilligers zijn en dat 

er altijd mensen willen helpen bij taken die 

moeten gebeuren. Dit is wel tekenend voor 

hoe verbonden iedereen zich voelt met de 

club. 
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FABIAN MÖSLE
Ik, Fabian Mösle, ben op 18 mei 1992 geboren 
in Friedrichshafen (DE) waar ik heb gewoond 

tot wij in 2000 naar Nederland zijn verhuisd. 

Mijn vrouw Lisanne en ik zijn sinds september 

trotse ouders van onze zoon Tijs. Geruime 

tijd werk ik bij ENGIE Services in de rol van 

Contractmanager. Buiten de tijd die wordt 

gespendeerd aan werk en voetbal vind ik 

het leuk bezig te zijn met mijn gezin en 

met diverse activiteiten in de buitenlucht. 

Voetbal is een belangrijk onderdeel van mijn 

vrijetijdsbesteding, waarbij het sportieve 

en sociale aspect zorgt voor veel plezier. 

Bij Redichem zijn beide aspecten in goede 

verhouding aanwezig en haal ik veel plezier 

uit de momenten op het veld of in de kantine. 

COVID-19 heeft op dit plezier een duidelijke 

negatieve invloed door alle maatregelen. 

Sinds enige tijd, met een kleine onderbreking, 

ben ik met veel plezier lid bij Redichem. 

Met wedstrijden speel ik het liefst op een 

aanvallende positie. Het meeste respect 

heb ik voor de rol van scheidsrechter en 

grensrechter aangezien dit een rol in het 

voetbal is die mij het minst zou trekken om 

zelf uit te voeren. Redichem is een prettige 

vereniging om lid van de zijn. De vereniging 

en haar vrijwilligers zorgen voor een prettige 

omgeving waarin wij als leden onze sport 

kunnen beoefenen. 
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In het veld waardeer ik dat we met z’n allen 

vol voor de winst gaan, maar plezier in het 

voetbal toch voorop staat. Sinds ik in het 

eerste speel, hebben we een aantal keer 

voor promotie mogen spelen. Dit waren 

leuke en bijzondere wedstrijden en toevallig 

waren het ook wedstrijden waarin ik relatief 

vaak gescoord heb. Maar ook het afwenden 

van degradatie 2 jaar geleden vond ik heel 

bijzonder. Ondanks dat ik had besloten om te 

stoppen bij Redichem na een bewogen jaar, 

was ik heel blij dat we toen zelfs nacompetitie 

hebben kunnen ontlopen. 

Natrappen en racisme op/rond het veld staan 

op een gedeelde eerste plek. Daarnaast 

medespelers die domme gele kaarten pakken 

voor praten of voor onnodige overtredingen. Ik 
heb respect voor de spelers die zelfs bij grote 

achterstand de motivatie kunnen opbrengen 

om nog een keer om te schakelen. Maar een 

panna, stiftje of mooie aanname kan ik ook 

van genieten. Belangrijk in een voetbalteam 

vind ik dat iedereen met plezier voetbalt, dat 

de team prestatie voorop staat. En regelmatig 

winnen hoort daar ook zeker bij.  Als ik iets 

zou kunnen veranderen denk ik dat er voor 

de jeugd nog meer geboden kan worden om 

de maximale potentie te halen. Hopelijk is het 

voor jeugdspelers dan interessanter om bij 
Redichem te blijven, waardoor het niveau op 

den duur steeds hoger wordt. Dit is iets wat 

ik tijdens mijn tijd in de jeugd wel gemist heb, 

al was Redichem toen wel een stuk kleiner en 

minder georganiseerd dan dat het nu is. 

Ik heb tijdens mijn Redichem-break ook bij 

andere teams meegetraind, maar tot nu toe 

ben ik geen club tegengekomen waar je zo 

warm onthaald wordt als bij Redichem. De 

interesse van spelers, trainers en supporters 

is fijn en oprecht. De sfeer na de wedstrijd is 

top. En het eerste is een leuk team met mooie 

sportieve ambities. Over 5 jaar zal ik in ieder 

geval Redichem nog volgen. En als ik dan 

nog in de buurt woon dan ben ik zeker nog 

(sportief) betrokken bij de club. 
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In 1991 ben ik geboren in het ziekenhuis in 

Wageningen, tegenover het mooiste stadion 

van Nederland, waar helaas niet meer in 

gevoetbald wordt. Naast voetbal heb ik veel 

andere sporten beoefend, maar voetballen bij 

Redichem is al sinds mijn 6de een constante 

factor. Ik ben ook bang dat ik er nooit meer 

weg kom! De scouts van Ajax en Vitesse 

zijn hier helaas nooit komen kijken, maar 

gelukkig is mijn grootste voetbaldroom wel 

uitgekomen. En dat is voetballen in het 3de, 

op het veld staan met Frank en Tom was een 

lang gekoesterde wens van mij! Momenteel 

ben ik wel weer speler van Redichem 1 

(ook fantastisch om in te spelen), omdat ik 

zoveel mogelijk wil voetballen. Helaas gooit 

de corona wel een beetje roet in het eten, 

maar dat scheelt onze tegenstanders wel 

weer een nederlaag;). Op het veld speel ik 

als aanvallende middenvelder, goede positie 

om na de wedstrijd nog wat energie over te 

hebben. Energie die je na de wedstrijd in de 

gezellige Redichem kantine zeker kwijt kan. 

Op het veld erger ik me niet zo snel, maar als 

je om je heen kijkt kun je je altijd wel ergens 

over verbazen, dat is altijd leuk. Bijvoorbeeld 

scheidsrechters die de middencirkel niet 
uitkomen, overdreven schreeuwende trainers, 

of grensrechters die hun vlag erbij neergooien. 

Redichem is de club waar ik doordeweeks en 

op zaterdag heen ga om met m’n vrienden 

plezier te maken, dat was altijd al zo, en ik ben 

er van overtuigd dat dat zo blijft! 

DUBBELGLAS ENKELGLAS
GLAS IN LOOD GLASWANDEN 

VEILIGHEIDSGLAS 
INTERIEURGLAS KOZIJNEN 

HOUTROT HERSTELLEN 
DOUCHWANDEN 

24 UURSSERVICE VOOR AL 
UW WERKZAAMHEDEN 

OMTRENT GLASHERSTEL 
EN RENOVATIE
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JORN BLOM
Een voetballer maakt wel eens een uitstapje, 

omdat hij/zij denkt dat het gras bij de buren 

groener is. Vaak is dat echter niet het geval. 

Ook Jorn Blom maakte een uitstapje, maar dat 

was nood gedwongen. Nu is hij weer terug op 

het oude vertrouwde nest. 

“Ik ben ooit begonnen met voetballen omdat 

het me echt kei leuk leek om het te doen. 

In mijn vrije tijd deed ik dit al en toen ik 

klaar was met mijn zwemles mocht ik gaan 

voetballen”, aldus Jorn. Hij heeft toen voor 

Redichem gekozen. “Ik was 7 en heb tot mijn 

14e bij Redichem gevoetbald, toen moest ik 

gaan verhuizen naar Uden en heb daar tot 

vorig seizoen gespeeld”.

Dit seizoen is de 20-jarige Udenaar weer 

terug op het oude nest. “De reden dat ik 

weer terug ben gekomen is omdat het een 

kei leuke en gezellige club is waar je echt 

met plezier aan het voetballen bent” Jorn 

is geboren in Veldhoven en heeft de studie 

Logistiek Supervisor gedaan. “Vorig jaar heb 

ik de studie gehaald en ben nu werkzaam bij 

Van den Heuvel logistiek. Jorn: ”Ik ben daar 

assistent teamleider en als er een chauffeur 

te kort is kruip ik zelf achter het stuur”. Dat de 

doelman een echt gezelligheidsmens is blijkt 

uit zijn antwoorden. Daar komt het woord 

‘gezelligheid’ vaak in voor. Zal ongetwijfeld 
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door zijn Brabantse roots komen!

“Naast het voetballen zijn darten, gamen en 

gezelligheid met vrienden mijn liefhebberijen” 

zegt Jorn. Toch is voetbal belangrijk voor de 

vrijgezel: “het is voor mij een soort uitlaatklep 

om even ergens anders aan te denken als je 

ergens mee zit. Ook de gezelligheid met het 

team vind ik leuk, dus daarom vind ik dat het 

voetbal wel belangrijk voor me is”.

Jorn voelde zich al weer snel thuis bij de geel-

zwarten. “De sfeer van de club, de gezelligheid 

binnen het team. Dat maakt het voor mij een 

leuke vereniging. Waar je je echt thuis voelt” 

aldus Jorn. “En dat iedereen je respecteert 

zoals je bent en dat je je nergens voor hoeft te 

schamen”. Het zal niemand verbazen dat Jorn 

met name de sfeer en de gezelligheid binnen 

het team, als ook de waardering voor elkaar 
belangrijk vindt. Zijn grootste ergernis op het 

voetbalveld is schelden met ziektes. Ook zijn 

mooiste herinnering aan het voetbal was bij 

Redichem. “Dat ik in de F2 met Redichem als 

eerste de KNVB beker heb gewonnen voor 

de club. Dat is voor mij wel een bijzondere 

gebeurtenis”. Ook hij wilde als kind graag 

profvoetballer worden, maar hij realiseerde 

zich dat je dit niet maar zo wordt. Jorn staat 

het liefst tussen de palen, dus had het als 

doelman moeten gebeuren. Wat zijn kracht 

binnen het team is? “Dat weet ik niet, moet 

je aan mijn teamgenoten vragen”. De voetbal 

loze covid-19 periode komt Jorn moeizaam 

door. “Ik vind het helemaal niet leuk. Je moet 

je aan zoveel dingen aanpassen dat het niet 

meer is zoals we gewend zijn. Het liefste 

voetbal ik nu gewoon door, maar dit mag 

helaas niet. Ik mis het enorm, want het is toch 

iets wat je heel erg graag doet. Ik hoop dat 

het snel over is zodat we weer lekker kunnen 

gaan voetballen”.

En als het aan Jorn ligt voetbalt hij de 

komende jaren gewoon lekker gezellig bij 

Redichem!
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Wat meer blessures, hier en daar wat minder kraakbeen of zwabberende kniebanden, maar nog 
steeds dolverliefd op het spelletje. Gek op het geouwehoer in de kleedkamer, het zaterdagse 
ritueel van scheenbeschermers zoeken, tas pakken en zo langzaamaan richting sportpark 
vertrekken. We hebben het over de veteranen van Redichem.

Deze oudere voetballers 
spelen in twee teams: 
35+ en 45+. Het team 
van 45-plussers is in de 
wandelgangen ook wel 
bekend als de Legends. 
Het werd een jaar of vijf 
geleden opgericht en speelt 
met zeven tegen zeven 
spelers op een half veld. 
Met kleine goals, net als bij 
de jeugd. Het enige verschil: 
de ‘oudjes’ nemen geen 
penalty’s na afloop. Ze zijn 
dan al onderweg naar de 
kantine…

Slidings
Bij 45-plus-voetbal zijn 
slidings niet toegestaan 
en duurt een wedstrijd 
een uur. Wel fijn als je 
makkelijk geblesseerd 
raakt of weinig kraakbeen 
hebt. Aan fanatisme 
trouwens geen gebrek bij 
de Legends, al worden de 
wedstrijden achteraf wel 
steeds beter en de goals 
mooier. De meeste spelers 
van dit team spelen al meer 
dan 25 jaar bij Redichem, 
sommigen hebben er zelfs 
al hun 50-jarig jubileum 
als voetballer bij de club op 
zitten.

Het 35-plus-elftal speelt 
op een heel veld en heeft 
spelers tussen de 30 en 57 
jaar. Veel van de voetballers 
zaten tien jaar geleden nog 
in het toenmalige vierde. 
Nadat dit team kampioen 
was geworden in de zesde 
klasse, werd het steeds 
moeilijker om de altijd 
jongere tegenstanders bij 
te houden. En dus werd de 
overstap gemaakt naar de 
veteranenleague. Er zijn 
veel veteranenteams in de 
omgeving. In de competitie 
zitten bijvoorbeeld 
Duno, ESA, SKV, Otterlo, 
Harskamp, Nijmegen, 
OVC’85 en Beuningse Boys.

Waargebeurd
En hoe gaat het er dan 
aan toe in het veld bij de 
veteranen? Een greep uit 
een nog nooit gepubliceerd 
wedstrijdverslag van een 
aantal jaar geleden. De 
namen zijn omwille van 
de privacy verzonnen, het 
verhaal is waargebeurd. 
‘Het was nog wel zo 
duidelijk afgesproken. Daan 
zou halverwege de tweede 
helft het veld verlaten en 
vervangen worden door 

Gerard. Maar Daan (56) wil 
plots niet meer. ‘Ik ga niet’ 
mokt hij. Als een peuter die 
niet met zijn moeder mee 
wil. 
Het is laat op de 
zaterdagmiddag, op een 
verweg gelegen veld 
in de bossen bij Velp. 
Wisselspeler annex 
vlaggenist Gerard staat 
langs de lijn tegen beter 
weten in te wachten tot 
Daan het veld verlaat. 
Achter hem staan twee 
bushokjes uit lang 
vervlogen tijden. Die doen 
nu dienst als dug-outs. 
Ze stonden langs de weg 
toen de bussen nog geel 
waren en geen Breng, 
Connexxion of Syntus op 
de zijkant hadden staan. 
In de ruiten zit rammelend 
plexiglas, dat alleen nog 
maar doorschijnend is. 
Maar dat geeft niet, want er 
zit toch niemand in. Achter 
de hokjes bevindt zich 
een laag hek dat het veld 
scheidt van een glooiend 
graslandschap.
Aanvoerder Huub roept 
naar Daan dat-ie eruit 
moet omdat dat zo is 
afgesproken. Nu beginnen 

Geschreven door Kees Jansen
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ook een paar andere 
teamgenoten op hem in 
te praten. ‘Daan, kom op 
joh.’ Maar niets helpt. 
Daan mokt en blijft als een 
onwillig paard in de wei 
staan, 21 anderen wachten 
en aanvoerder Huub wordt 
boos. Met ferme passen 
beent hij het veld uit. Dan 
hij maar. Ineens loopt Daan 
ook in de richting van de 
afgeschreven bushokjes en 
de glooiende weide. Nu wel.

Maar de aanvoerder is het 
zat en hij piekert er niet 
over om binnen de lijnen 
terug te keren. ‘Ah, toe 
nou Huub’, wordt er vanuit 
het veld geroepen. Nu 
staan er twee mokkende 
mannen aan de kant. De 
scheidsrechter vindt dat het 
lang genoeg geduurd heeft 
en fluit voor de hervatting 
van het spel. Binnen de 
lijnen is het tien tegen elf.’
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Hoe is het idee van de livestream ontstaan?
Mark: “Aangezien ik zelf op dit moment 

niet meer mag voetballen vanwege de 

coronamaatregelen was ik op zoek naar een 

nieuwe invulling van mijn zaterdag! Omdat het 

nog wel mogelijk is om onderling wedstrijden 

te spelen onder de 18 jaar leek het mij leuk om 
deze wedstrijd te verslaan, zo is het idee van 

een livestream geboren”.

Het bestuur was direct enthousiast dus we 

konden aan de slag. Het bleek dat Youtube 

het kanaal is waar dit het makkelijkst mee 

gerealiseerd kon worden. Het heeft mij wel bijna 

een slapeloze nacht bezorgd omdat YouTube pas 

de avond voordat de livestream gepland stond 

groen licht gaf voor de livestream.

Vervolgens was de verbinding een uitdaging. De 

eerste wedstrijden vonden namelijk plaats op 

het kunstgrasveld waar geen internetverbinding 

ligt of wifi aanwezig is. Uiteindelijk heb ik 

met mijn oude telefoon gefilmd, mijn nieuwe 

telefoon gebruikt als hotspot en vervolgens 

via mijn laptop de beelden naar YouTube 

gestreamd, stroom via een haspel uit het 

ballenhok. De verbinding was geregeld nu nog 

een plek waar vandaan we droog konden filmen. 

Via Han van den Born heb ik een steiger 

kunnen regelen. Samen met mijn vader heb 

ik deze vrijdagavond neergezet bij het veld. 

Zaterdagochtend hebben we nog snel een zeil 

gespannen aangezien het weer erg wisselvallig 

was.  Wij waren er klaar voor. Zaterdag 24 

oktober om 10.30 uur was de eerste wedstrijd 

namelijk JO 14-1 tegen MO 15-1. 

We waren best gespannen, mocht natuurlijk 

geen storing komen!

Hoe zorg je ervoor dat al jullie inspanningen 
ook worden beloond door een hoog aantal 
kijkers?
Chanise: “We hebben de livestream van tevoren 

aangekondigd via onze social media kanalen. 

Daar werd al flink op gereageerd. Dit gaf ook 

extra druk op zaterdag, de stream moest 

natuurlijk wel werken.  Koen Beenen heeft zelfs 

naar aanleiding van deze posts een interview 

gehad met de Gelderlander over dit initiatief.

Voor het volgende weekend hebben we een 

camera mogen aanschaffen. Dit is een veel 

stabieler beeld en gebruiksvriendelijker dan 

opnames via de telefoon. De volgende editie is 
op het hoofdveld dus de steiger wordt weer op- 

en afgebouwd en ook hier moeten we opnieuw 

naar de verbinding kijken. We starten in de 

ochtend met de jongste jeugd, maken opnames 

van het hele veld waar verschillende teams dan 

een partijtje spelen. ‘s Middags zijn de hogere 

teams aan de beurt. 

Stel jullie ontvangen een aanzienlijk budget 
wat zouden jullie dan nog willen aanpassen?
Meerdere camera’s zodat je ook van 

verschillende kanten kunt filmen. Ook kun je 

dan beter inzoomen op de acties op het veld. 

Hebben jullie nog meer ideeën?
Als het weer mogelijk is om activiteiten te 

organiseren willen we graag evenementen 

verslaan zoals het pupillenweekend. Deze 

Interview met Mark Koenderink en Chanise van den Brink, de drijvende krachten achter de 
Redichem website en social media en de initiatiefnemers van de Redichem livestream.

Mark Koenderink, 25 jaar speler van het eerste elftal
Burgerlijke staat: samen met Chanise
Chanise van den Brink, 21 jaar en sinds dit jaar geen spelend lid meer
Burgerlijk staat: samen met Mark
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aftermovies zijn dan leuk om naderhand te bekijken 
maar kunnen ook ingezet worden ter promotie 

van de vereniging. Een beeld zegt namelijk meer 

dan duizend woorden. Daarnaast zijn we aan het 

onderzoeken hoe we oude tenues en merchandise 

kunnen gaan verkopen via de website.

Met wat voor een gevoel gingen jullie na de eerste 
livestream naar huis?
Met een heel voldaan gevoel gingen wij naar 

huis…Het voelde gek genoeg ook als een echte 

Redichemdag omdat er gemiddeld toch 150 kijkers 

meekeken.

“HET BESTUUR WAS DIRECT 
ENTHOUSIAST DUS WE 

KONDEN AAN DE SLAG”



Christelijke Voetbal Vereninging Redichem
www.redichem.nl   info@redichem.nl

Postbus 32, 6870 AA Renkum 

Dit is een uitgave gemaakt in opdracht van CVV Redichem. Niets in deze opgave mag worden
gedupliceerd zonder schriftelijke toestemming van CVV Redichem © 2020




