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VOORWOORD
VAN DE VOORZITTER
Geschreven door Jan Streefkerk

Voor u ligt alweer de tweede editie van De Redichemmer.
Ditmaal een wat andere opzet dan de vorige editie: u kunt
alle nieuwe teamfoto’s van de elftallen van dit seizoen
terugvinden, terugkijken op alle mooie dingen die afgelopen
seizoen in onze vereniging zijn gebeurd en natuurlijk
genieten van de nodige interviews met mensen uit de
vereniging. Een echt bewaarnummer dus!

Een glossy magazine valt niet zonder slag of stoot
op uw deurmat. Daar gaat de nodige tijd en energie
in zitten. Een bijzonder woord van dank aan de
personen die dit magazine vorm en inhoud hebben
gegeven in een kort tijdbestek.
Als voorzitter realiseer ik me op momenten zoals
deze en tijdens de Nieuwjaarsreceptie hoe snel
een verenigingsjaar voorbij vliegt. Ik mag dan altijd
met gepaste trots terug- en vooruit blikken op het
verenigingsjaar.
Voor mij persoonlijk is het terugblikken inmiddels
ook begonnen. Rondom het verschijnen van dit blad
heb ik de voorzittershamer inmiddels neergelegd.
Na zeven jaar voorzitter te zijn geweest van
Redichem is het moment gekomen dat ik het stokje
ga overdragen. Ik doe dat met een gerust gevoel,
veel vertrouwen in de toekomst en ook met een klein
beetje weemoed.
Ook hier geldt dat de jaren voorbij vliegen. Als de dag
van gisteren voelt het dat ik, relatief onverwacht, de
voorzittershamer overnam van mijn voorganger Jan
Stoel. Ik had mezelf aangeboden om het bestuur wel
een beetje te willen ondersteunen; een bepaalde taak
had ik daarbij niet in gedachten maar aan voorzitter
zijn had ik zeker niet gedacht. Destijds stopte een
groot gedeelte van het zittende bestuur en met een
mix van nieuwe - en zittende bestuurdersleden
gingen we het avontuur gezamenlijk aan.
Met een gezonde dosis ambitie en energie gingen we
als nieuw bestuur aan de slag. Ondersteund door de

vele vrijwilligers die Redichem destijds al rijk was.
Inmiddels zijn we als vereniging enorm gegroeid
in leden- en vrijwilligersaantal en hebben we
meiden- en vrouwenvoetbal binnen de vereniging.
We hebben na een serieuze verbouwing en uitbouw
van ons bestaande clubgebouw ook een tweede
clubgebouw aangekocht en daar extra kleedkamers
gerealiseerd. Ik kan dan ook niet anders dan enorm
trots zijn op het feit dat we dit met zijn allen hebben
bereikt!
De toekomst van de vereniging ziet er rooskleurig
uit, al weet ik als geen ander dat er de komende
jaren altijd uitdagingen in het verschiet liggen. Ik
doe dan ook een dringend beroep op alle leden en
vrijwilligers om gezamenlijk schouder aan schouder
te blijven staan om de toekomst van Redichem verder
vorm te geven. Ook de komende jaren is de inzet van
veel vrijwilligers noodzakelijk om onze mooie club
vorm te blijven geven.
Dit voorwoord geeft mij direct de gelegenheid om
iedereen te bedanken voor hun inzet en het in mij
gestelde vertrouwen. In het bijzonder wil ik de
vrijwilligers van Redichem, de bestuursleden met
wie ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken
en niet in de laatste plaats mijn gezin bedanken.
Ik heb met veel plezier, toewijding en trots zeven
mooie jaren als voorzitter gehad. Bedankt daarvoor!

Sportieve groeten,
Jan Streefkerk
DE REDICHEMMER - 2018
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VOORSTELLEN
HET BESTUUR
DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter (vacature)
Penningmeester
Rini van Ernst
0317 313 595 | penningmeester@redichem.nl
Secretaris
Jan Koenderink
0317 315 917 | secretaris@redichem.nl
Commissaris Jeugdzaken/vice voorzitter
Koen Beenen
06 8371 4411 | jeugdzaken@redichem.nl
Commissaris Algemene Zaken
Ton van de Kraats
06 5209 0599 | gavdkraats@planet.nl
Commissaris Communicatie & PR
Vacature
Commissaris Beheer Accommodatie
Rinus Tijssen
06 2962 1020 | rinustijssen@hotmail.com
Commissaris Technische Zaken
Rik Kerkhof
06 1533 9378 | rik.kerkhof@hetnet.nl
Commissaris Kantinebeheer
Gert Beekhuizen
06 1326 9938 | gerritbeekhuizen@hotmail.com
Commissie Sponsoring
Gert Brussen | g.brussen1@kpnplanet.nl
Henny Veenendaal | henny.veenendaal@kpnmail.nl
Jan Streefkerk | jan.streefkerk@upcmail.nl
TECHNISCHE COMMISSIE

Coördinator Jeugdzaken
Leeftijdscoördinator JO7, JO8, JO9, JO10
Ton van de Bovenkamp
Voorzitter TC / Leeftijdscoördinator JO11, JO12
Frank Bosscha | frank.bosscha@gmail.com
Leeftijdscoördinator JO13, JO14, JO15
Bas Otlhof | jan.bastiaan.olthof@gmail.com
Leeftijdscoördinator JO17, JO19
Bob van der Plas | bobvdplas@planet.nl
Coördinator Meisjes MO11 t/m MO19
Walter Gerrits | waltergerrits@hetnet.nl
Coördinator Senioren
Rik Kerkhof | rik.kerkhof@hetnet.nl
Coördinator voetbaltechnische zaken
Michel Bosveld | michel.diana@tele2.nl
Vertrouwenspersonen:
Henrianne Brussen | hjsieders@gmailcom
Harrie Kerkhof | harrie.kerkhof@hetnet.nl
WEDSTRIJDZAKEN
Wedstrijdsecretaris Jeugd
Cor Rolloos
0317 311 901 | cor.rolloos@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Senioren
Rik Kerkhof
06 1533 9378 | rik.kerkhof@hetnet.nl
Scheidsrechterscommissie
Henk van Almenkerk		
hvalmenkerk@hetnet.nl
Overige Activiteitencommissie
Berna Leertouwer		
bernaleertouwer@upcmail.nl
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HET WOORD VAN
DE BURGEMEESTER AGNES SCHAAP
Geschreven door Agnes Schaap, burgemeester gemeente Renkum

Beste voetballers van CVV Redichem,
Voor jullie ligt een mooie glossy uitgave van De
Redichemmer waarin wordt teruggekeken op
het jaar 2018. Een nummer om te bewaren en
nog eens door te lezen.
Als bestuurder van de gemeente ben ik erg blij met
een grote sportvereniging in ons midden. Sport is
belangrijk voor mensen: niet alleen omdat het je
gezond houdt, maar ook omdat het zorgt voor sociale
binding. Mensen vinden er gezelligheid, vriendschap
en plezier, en dat is minstens zo belangrijk voor
ieders gezondheid. Omgekeerd zorgen de binding
en gezelligheid er weer voor dat mensen bij de
vereniging blijven, en dus blijven sporten. Een
medaille met enkel positieve kanten dus!
Ik ben zelf opgegroeid in een echte voetbalfamilie,
en ik ken de sfeer van het enthousiasme en de
gedrevenheid daardoor goed. Mijn vader was de
oprichter van de eerste voetbalvereniging in ons
dorp en ook mijn broers waren heel actief bij de
vereniging. Voor meisjes lag het toen nog anders:
mijn zussen en ik werden vooral gestimuleerd om
te volleyballen, waar overigens niets mis mee is.
Eens per jaar trapte ik wel tegen een bal: als het
familietoernooi in ons dorp werd georganiseerd
en vaders, moeders, neven en nichten allemaal
door elkaar in een team speelden. Daar heb ik
mooie herinneringen aan. Ik zie in mijn familie dat
het enthousiasme voor voetbal doorwerkt in de
volgende generatie: ook mijn neefjes en nichtjes zijn
enthousiaste leden van hun voetbalvereniging.
In mijn vorige woonplaats woonde ik naast
een voetbalveld, en ik ben gaan houden van de
wedstrijdgeluiden: het enthousiasme en soms
teleurstelling, maar altijd met dezelfde intensiteit.
Dat is wat voetbal zo mooi maakt: de liefde voor het
spel en voor de eigen club.
Die liefde voor de eigen club draagt vaak ook een
gezonde rivaliteit met andere clubs met zich mee,
en ik zeg met nadruk gezond, omdat het een mooie
drijfveer kan zijn om het eigen spel te verbeteren.
DE REDICHEMMER - 2018
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Daarbij is het goed om te zien dat de besturen van
verschillende verenigingen vaak juist steeds beter
met elkaar samenwerken, zoals dat ook in Renkum
en Heelsum gebeurt.
CVV Redichem is een warme, betrokken vereniging
waar voor iedereen plaats is. Met bijna 650 leden, 33
teams en bijna 200 vrijwilligers, is het een bloeiende
vereniging waar het elke zaterdag een bruisend
samenzijn is. Ik heb er geen enkele twijfel over dat
CVV Redichem nog een lange toekomst tegemoet
gaat.
Over de toekomst gesproken: in 2019 bestaat de
vereniging 60 jaar, en dat zal ongetwijfeld een
groot feest worden. Hopelijk zal CVV Redichem dit
feest vieren met al haar leden, en iedereen die de
vereniging een warm hart toedraagt. Waarschijnlijk
wordt er op dit moment al hard gewerkt aan de
festiviteiten, en ik ben benieuwd wat er allemaal
op stapel staat. Ik verwacht dat we elkaar in dit
lustrumjaar zeker zullen treffen.
Ik wens u veel plezier met deze uitgave!
Agnes Schaap
Burgemeester van de gemeent Renkum
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HET AFSCHEID
VAN DE HUIDIGE VOORZITTER
Geschreven door Koen Beenen

Het lijkt allemaal zo gewoon, maar is dat het ook?
Het eerste contact van Jan Streefkerk met Redichem had zijn oorsprong in het feit dat zijn zoontje
Thom wilde gaan voetballen. Al snel daarna werd Jan de elftalleider van het F-jes team van zijn
zoon. Anderhalf jaar later trad een aantal bestuursleden tegelijk af en Jan gaf te kennen wel iets in
het bestuur te willen doen. Nou, dat iets heeft hij geweten.
Op de algemene ledenvergadering van 18 oktober
2011 was het een feit. De voorzittershamer werd
door Jan Stoel overgedragen aan een andere
Jan. Jan Streefkerk wel te verstaan, geboren
Rotterdammer die een aantal jaren daarvoor met
zijn gezin in Renkum was beland. Een recht voor zijn
raap Rotterdammer die voorzitter wordt bij de onskent-ons-vereniging Redichem, als dat maar goed
gaat……
In 2011 telde de vereniging 320 leden, nu in 2018
is dat bijna het dubbele. Zo’n grote groei in een
paar jaar tijd vergt iets van de organisatie en in de
aansturing. De bestuurlijke structuur ging op de
schop. Het jeugdbestuur en hoofdbestuur werden
samengevoegd tot één bestuur met daaromheen
verschillende commissies. Het verbinden van
de vereniging tot een ‘ons’ in plaats van een ‘wij
en zij’ lag hieraan ook mede ten grondslag. Hoe

mooi, selectiespelers die jeugdwedstrijden fluiten
en jeugdleden die vlaggendragers zijn bij de
thuiswedstrijden van het eerste elftal.
Deze groei van leden had ook te maken met de
introductie van het meisjes-/vrouwenvoetbal bij
Redichem. Jan was hier groot voorvechter van.
De strijd hiervoor moest wel geleverd worden en
de goede afloop stond niet op voorhand vast. De
criticasters waren er legio in het mannenbolwerk
dat voetbal altijd was geweest en dat gold ook voor
de cultuur bij Redichem. Ik heb het eigenlijk nooit
gevraagd, maar misschien is Jan hier nog wel het
meeste trots op. Toen voor de eerste keer een
meidenteam kampioen werd en ik Jan vroeg of hij
de medailles wilde uitreiken, zag ik hem slikken
en de ogen werden een beetje nat. Prachtig om die
ontroering te zien.
Tijdens Jans voorzittersperiode moest er tot
tweemaal toe fors worden verbouwd. De eerste
verbouwing betrof een opfrissing van de kantine,
vernieuwing van de sanitairblokken en aanbouw
van scheidsrechterskleedkamers. De tweede
verbouwing betrof nieuwe kleedkamers, waarbij
gemakshalve maar even het clubhuis van DKOD
werd gekocht.
Het enige dat niet gelukt is tijdens zijn
voorzittersperiode is het slepende verhaal van een
kunstgrasveld op het Wilhelminasportpark. Dit
neemt niet weg dat ook hierin de nodige uren zijn
gestoken.
Voor een gezellig praatje met een drankje of een
feestje is Jan ook zeker in. De Oktoberfeesten
die Jan een aantal jaren geleden voor het eerst
organiseerde zijn ondertussen een begrip geworden
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“ZIJN VERENIGINGSHART EN PASSIE IS GROOT, OF JAN HEEFT
GEWOON EEN TOMELOZE ENERGIE, OF MISSCHIEN WEL BEIDE”.
en jaarlijks terugkerend.
Jan heeft ondanks de aanzienlijke ledengroei het grote
familiegevoel in de vereniging weten te behouden en kan
het eigenlijk met iedereen goed vinden. Dit neemt niet
weg dat als het nodig was, hij op een directe en faire
manier wel zijn mening gaf en op dit soort momenten de
kool en de geit niet spaarde.
Zijn verenigingshart en passie is groot, of Jan heeft
gewoon een tomeloze energie, of misschien wel beide.
Naast voorzitter zijn, fluit hij elke zaterdag één of meer
jeugdwedstrijden, was hij heel lang jeugdcoach en de
laatste jaren teammanager van het eerste elftal, zit hij in
de sponsorcommissie en is hij ook altijd te vinden als er
iets ad hoc georganiseerd moest worden of ergens de schouders onder gezet moesten worden (geen woorden
maar daden!).
Terugkomend op de vraag waarmee ik dit artikel begon, weet ik nu het antwoord: Nee, het is allemaal niet
gewoon.
Beste Jan, ik weet zeker dat ik je namens alle leden van Redichem enorm kan bedanken voor alles wat je voor
onze vereniging hebt gedaan en ik heb groot respect voor wat er de afgelopen jaren allemaal is bereikt.
Koen Beenen
Vice voorzitter
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VAN F-PUPIL TOT SENIOR
HET 4E ELFTAL VAN REDICHEM
Geschreven door Jan Streefkerk

Er zijn van die elftallen die om een of andere reden meer opvallen dan welk ander elftal dan ook.
Sinds twee jaar hebben we bij de senioren van CVV Redichem zo’n elftal: het 4e. Een elftal met een
lange historie. Een elftal met een bijzonder verhaal...
We spreken met Niek en Koen, twee spelers
van het 4e elftal, na afloop van de training op
donderdagavond en uiteraard onder het genot van
een drankje, inmiddels één van de handelsmerken
van dit elftal. Het was vanavond wat minder druk
op de training dan doorgaans want ook de studie en
andere sociale aspecten van het leven verdienen de
aandacht. Het 4e elftal bestaat uit een vaste groep
van 15 spelers die elkaar inmiddels door en door
kennen. Het zijn hechte vrienden geworden van
elkaar. Dat kan ook niet anders volgens Niek en
Koen: “we kennen elkaar al vanaf de F-jes en onze
vroegste schooltijd. De meeste jongens waar we
destijds mee voetbalden zaten op de Beatrix en de
Airborne school in Renkum. Eigenlijk spelen we al
een voetballeven met elkaar in een team”.
Speciale herinneringen hebben de spelers nog
steeds aan het schoolvoetbaltoernooi dat jaarlijks
wordt gehouden. Ongeveer de helft van het elftal zat
op de Beatrix school en de andere helft van het team

op de Airborne school. Het waren altijd spannende
en strijdlustige potjes voetbal volgens beiden. De
jongens die op de Airborne school zaten kwamen
daarbij meestal wel als winnaar uit de bus. Ook het
Ratti toernooi komt ter sprake. Jaarlijks nam het
team, dat toen nog de E-leeftijd had, deel aan dit
toernooi. Trainer en leider Rini van Ernst huurde eens
een bus om het hele elftal naar dit toernooi te gaan.
Deze professionele manier van reizen en cadeautje
aan het team had het gewenste effect: zonder ook
maar één tegendoelpunt wist het team de finale te
halen. De finale ging, volgens de spelers, onterecht
verloren met 1-0. Maar het enthousiasme waarmee
Niek en Koen vertellen over het avontuur spreekt
boekdelen. De prestaties die op dit jaarlijkse toernooi
werden behaald zijn vergeten maar de anekdotes en
het onderlinge plezier tijdens deze dagen zit nog
goed in het geheugen. Een jaarlijks terugkerende
activiteit was toen ook al het Pupillenkamp van CVV
Redichem. Uiteraard ging het gehele team jaarlijks
mee inclusief trainer en leider. Hilarische optredens

het 4e elftal in het seizoen 2018-2019
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In het roemruchte 4e elftal van destijds werden
de wedstrijdverslagen wekelijks gemaakt door De
Bekijker. Nadat het 4e elftal wederom in stelling
was gebracht, met de kleinzoon van de schrijver
als speler en de zoon als coach, publiceerde De
Bekijker het 1e wedstrijdverslag van het 4e elftal
op 18 september 2017. De titel van het verslag:
Het gaat weer spoken op het veld; het 4e elftal is
back!
op de bonte avond staan in de geheugens geprent
waarbij vooral een hoofdrol was weggelegd voor
de creatieve Mats en Guus. Niet zelden moest de
begeleiding het op een leuke manier ontgelden bij
het gehele gezelschap gedurende de bonte avond.
Sportieve successen waren er, naast de finale op het
Ratti toernooi, door de jaren heen wel meer al zijn
ze niet talrijk. De herinneringen laten een beetje
te wensen over op dit gebied maar minimaal twee
kampioenschappen herinneren de mannen zich nog
wel. Met de F-jes en veel later met de B werden er
successen geboekt; voor het overige was ieder jaar
het plezier in het voetbal met elkaar iets wat de
overhand had.
Na jarenlang in een vaste samenstelling te hebben
gespeeld in de jeugd moet er aan het einde van
seizoen 2016/2017 een moeilijke keuze worden
gemaakt. De meeste spelers moeten door naar
de senioren, een enkeling mag in de jeugd blijven
spelen. Enkele spelers die naar de senioren door
moeten komen in aanmerking voor de selectie,
andere spelers net niet en weer anderen overwegen
de voetbalschoenen dan maar aan de wilgen te
hangen. Alles lijkt er op dat het team na een half
voetballeven uit elkaar gaat vallen. Tijd voor de
trainers/leiders (Rini van Ernst en René Pennings)
te onderzoeken of het ooit roemruchte 4e elftal,
waar Rini met vele vrienden twee decennia geleden
deel van uitmaakte, weer nieuw leven kan worden
ingeblazen.

wekelijks zijn er in dat seizoen spelers van andere
elftallen noodzakelijk. Dat blijkt al snel geen enkel
probleem want het 3e en de veteranen zijn graag
bereid de jongens te helpen waar mogelijk. Omdat
het elftal sinds dit seizoen met 15 spelers weer
helemaal op oorlogssterkte is, is hulp bijna niet meer
noodzakelijk. Op de vraag aan Niek en Koen waarom
bijvoorbeeld de veteranen zo graag meevoetballen
antwoorden ze lachend in koor: “Dan kunnen ze zich
weer eens jong voelen en laten zien dat ze best goed
kunnen voetballen”. Maar de werkelijke reden is toch
anders: navraag bij de veteranen leert dat ze graag
meedoen omdat het zo’n leuk en gezellig team is en
de veteranen zich herkennen in de jongens. Plezier
in het voetbal en kameraadschap op de eerste
plaats, gevolgd door een gezonde dosis drang naar
presteren in het veld. En omdat het jongensboek van
een elftal dat ooit begon als F-elftal niet verloren
mag gaan...

De spelers besluiten uiteindelijk om het gewoon te
gaan proberen met 12 spelers en er de schouders
onder te gaan zetten. Het 4e elftal is een feit! Dat
gaat overigens niet zonder slag of stoot want
DE REDICHEMMER - 2018

opmaak_V1-2018-RM-.indd 17

17
31-10-2018 16:31:36

PASKIE ROKUS
E-SPORTER VAN VITESSE
Je bent E-Sporter van Vitesse. Wat heb je met
Vitesse?’
Al vanaf dat ik heel jong was ging ik met mijn
vader mee naar Vitesse. Een van mijn eerste
wedstrijden die ik me nog goed kan herinneren
was Werder Bremen thuis, voor de Europa League.
Later heb ik zelf ook altijd een seizoenkaart gehad
met vrienden, dus ik ben altijd al wel verbonden
geweest met Vitesse.

Wilde je altijd al E-sporter worden en hoe ben je
zover gekomen?
Ik ben begonnen als E-sporter bij een game
organisatie, ECVisualize, die werkt nu veel met
AZ samen. Sinds enkele jaren ben ik E-sporter
van Vitesse geworden. Ik was altijd heel goed in
shooters, maar op een gegeven moment wilde ik
vaker alleen spelen en dat kan met FIFA. Ik heb
me toen alleen nog op FIFA gefocust en dat leverde
gelijk leuke resultaten op. 2012 was mijn eerste
echte FIFA-jaar en werd ik Nederlands Kampioen.

Wat kunnen supporters van jou verwachten?
Ik doe heel veel met en voor supporters. Wekelijks
hebben we leuke dingen zoals clinics, maandelijks
geven we toffe giveaways weg, ik ga naar
voetbalscholen, en voetbalkampen en ik kom bij
supporters thuis.
Wat is het hoogste niveau dat je hebt behaald in de
FIFA Weekend-League?
Het hoogste niveau is Elite 1, top 100.
Wat zijn je doelen?
Mijn doel is om op Social Media gebied te groeien
en Vitesse E-Sports heel groot te maken. Ik hoop
dat Vitesse E-Sports een van de grootste E-Sports
organisaties wordt in Nederland qua volgers en
binding in de regio.
Qua sportieve doelen hoop ik dat ik het dit jaar in
de E-Divisie heel goed ga doen en in de WeekendLeague vaker top 100 of de score 30-0 te halen
(hoogst haalbare score dit jaar, was vorig jaar 400).
Als je mocht kiezen tussen een voetbalcarrière op
prof-niveau of zoals nu als E-sporter, wat zou je
dan kiezen?
Ik heb nog steeds dat ik soms wel baal als ik
anderen zie voetballen, dan denk ik nog wel eens
‘dat had ik ook graag willen doen’. Ik kon heel goed
voetballen vroeger, ik voetbalde bij SML Arnhem
en heb vaak tegen Redichem gespeeld. Ik ken
Redichem en de andere Renkumse clubs ook omdat
ik heel vroeger in Heelsum woonde.
Ik had graag een voetbalcarrière gewild,
profvoetballer worden was wel echt een droom van
mij, maar nu ik E-Sporter ben geworden focus ik
me daar op en geniet ik daar net zoveel van!

VITE
Hoe kun je E-Sporter worden bij een profclub?
Heel veel oefenen en trainen! Kijk op YouTube
filmpjes van pro’s en probeer bij events en
toernooien van game-organisaties aanwezig te zijn
om je in de kijker te spelen. Het is net als met echt
voetbal, je moet hopen dat je gescout wordt. Als je
alle factoren hebt en je goed je best doet, kan ook jij
E-sporter bij een profclub worden.
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Hoe zie jij de E-Divisie over 5 jaar en ben je zelf dan
nog E-Sporter van Vitesse?
Ik denk niet dat ik nog heel lang E-Sporter bij
Vitesse zal zijn, puur omdat ik merk dat er heel veel
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“IK HEB VROEGER VAAK TEGEN REDICHEM GESPEELD”
jonge gasten zijn die heel erg goed zijn.
Ik merk dat ik meer de content-kant op wil en de
coachkant, dus hoelang ik nog E-Sporter bij Vitesse
zal zijn dat weet ik niet, maar ik hoop nog een paar
jaar. Maar is het eerder klaar en is er een andere
leuke functie, dan vind ik dat ook niet verkeerd.
E-Divisie over 5 jaar, dat wordt echt vet! Ik denk dat
je de E-Divisie met Darts moet vergelijken. Darts
was een paar jaar geleden ook niet heel erg groot,
maar met de successen van Nederlanders zijn er
nu bijna weklelijks live wedstrijden op TV. Ik denk
dat over 5 jaar ook in de E-Divisie elke week live
wedstrijden zullen worden uitgezonden met veel
publiek erbij.

Kun je als E-Sporter ook een transfer maken naar
een andere Nederlandse of buitenlandse club?
Jazeker! In Nederland is dat al een paar keer
gebeurd, o.a. met Tony Kok, die is van Twente naar
Zwolle gegaan en Bob van Uden is van Zwolle naar
Ajax gegaan. Er zijn al verschillende transfers
gemaakt. In het buitenland gebeurt dat ook, een
aantal met grote spelers en grote transfersommen.
Welke games speel je nog meer naast FIFA en ben
je daar ook zo goed in?
Ik ben redelijk goed in Fortnite Rocketleague, maar
mijn beste spel waar ik echt goed in was is Call of
Duty. Ik was ook eerst professioneel Call of Duty
speler, ging altijd naar toernooien en was daar echt
goed in. Ik ben misschien wel beter in shooters dan
in FIFA, maar met shooters moet je met een heel
team spelen en ik speel liever alleen.

ESSE
https://twitter.com/paskierokus
https://www.instagram.com/paskierokus/
https://www.facebook.com/PaskieRokus
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Heb je nog tips voor onze spelers?
De gouden tip is, ‘Wil je zo goed worden als ik en
andere profs, steek de juiste tijd erin. Kijk veel op
YouTube naar de profs en kijk ook op mijn YouTube
kanaal, daar geef ik heel veel uitleg en tips. Dus
wil je beter worden, kijk dan op mijn kanaal Paskie
Rokus.’
Wil je meer weten over Paskie Rokus? Volg hem op
Youtube, Twitter, Instagram en Facebook
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SPORTVERZORGER WILLEM ELANDS
“IEDEREEN KAN MET EEN WATERZAK LOPEN”
Geschreven door Jan Koenderink

Markante figuren binnen en buiten een vereniging. Wie kent ze niet. Ook CVV Redichem heeft er één
binnen haar gelederen: sportverzorger Willem Elands en evenzo bekend als marktkoopman.
Al jaren een verschijning binnen de geel-zwarte familie. Maar ook (ver) daarbuiten heeft Elands zijn
sporen verdiend. Een opmerkelijke man met passie die heel veel heeft meegemaakt. Hij heeft als
het ware een waterzak boordevol ervaring.
Eénmaal op gang vertelt de
68-jarige Willem honderduit.
Maar natuurlijk als eerste de
bakermat. “Mijn vader was in
1959 één van de oprichters van
Redichem. Ik weet het nog als
de dag van gisteren. Als amper
10-jarig jochie stond ik er bij in
onze huiskamer. Dat was aan de
Utrechtseweg 70. Ik weet nog
precies wie waar zat. De eerste
officiële vergadering was bij café
Van de Born aan de Kerkstraat
in Renkum, de eerste wedstrijd
op Harten aan de Telefoonweg”.
Vol trots vertelt Elands dat het
Redichem-shirt van zijn vader in
de bestuurskamer hangt. “Die
heb ik Redichem bij het 50-jarig
jubileum cadeau gegeven. Dat Redichem in mijn hart zit is dus niet vreemd”!
Ook zijn vrouw Dorry heeft Redichem-bloed in de aderen. Zij werkt in de kantine achter de bar en zit ook in de
schoonmaakploeg. Als je begint over masseur of verzorger corrigeert Willem meteen. “Het is sportverzorger,
erkend door het NSF/NGS. Het is een zware opleiding en elk jaar moet je je bijscholen. Iedereen kan met een
waterzak lopen, maar je moet wel weten wat je moet doen als een vinger uit de kom is, iemand een snee in
zijn hoofd heeft en ga zo maar door”. Vanaf 1972 is Elands gediplomeerd sportverzorger. “Het medische zat ik
onze familie en mijn tante vond dit wel iets voor mij, zo ben ik er in gerold en doe het tot de dag van vandaag
met veel plezier.

TROTS
Zijn eerste stage was destijds bij Bennekom. Daar heeft FC Wageningen hem weggehaald en was hij zes jaar op
De Berg te bewonderen. Hij was toen de jongste sportverzorger in het betaalde voetbal. “Ik heb toen topjaren
gehad. Alle stadions in Nederland van binnen en buiten gezien, alle Nederlandse toppers meegemaakt
waaronder Cruijff, pracht mensen ontmoet. Trainer Korbach is een vriend geworden” vertelt Willem vol
trots. “Een mooie anekdote was de autoloze zondag. De FC moest toen, jawel, naar Veendam. De bus kreeg
ontheffing naar het station in Ede en toen met de trein. We zijn in totaal 13 uur onderweg geweest. Gelukkig
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“HET MEDISCHE ZAT IK ONZE FAMILIE EN MIJN TANTE VOND DIT WEL IETS VOOR MIJ, ZO
BEN IK ER IN GEROLD EN DOE HET TOT DE DAG VAN VANDAAG MET VEEL PLEZIER.

wonnen we met 1-2. Vaste bezigheid was zwikken,
ook altijd achterin de bus. Daar is wat in omgegaan.
Tot 10 km voor aankomst, toen gooide Korbach altijd
de kaarten weg”.
Natuurlijk is Willem Elands in de wijde omtrek
ook minstens zo bekend als marktkoopman van
beenmode. “Ik mag dan wel met pensioen zijn, maar
ik kan de markt na 48 jaar niet makkelijk loslaten.
Ik sta nu alleen wekelijks nog in Wageningen en Ede
en één keer per maand in Lienden. Twee dagen in de
week zo werken vind ik heerlijk. De planten in mijn
tuin zien me al aankomen met een schoffel..” zegt
hij lachend. “Ook loop ik Dorry dan voor de voeten”…

KILOMETERS AAN DE HANDEN
Willem is een echte levensgenieter; lekker uit eten
en een goed glas wijn. “Daar geniet ik van”, aldus
de in Ede geboren Elands. “Vergis je niet, bij het
betaalde voetbal ben je bijna de hele week van huis,
daarnaast had ik thuis een praktijk. Ik heb heel wat
kilometers aan de handen en ben erg blij dat ik nu
geen last van mijn armen en schouders heb. Tijd om
te genieten dus en doe ik zeker”.
Waar hij ook veel plezier aan beleeft is het
jaarlijkse Oktoberfest bij Redichem en de door hem
georganiseerde seizoensafsluiting BBQ.
En passant is Elands ook meerdere jaren KNVB
scheidersrechter in de Regio Gelderland geweest
en heeft zo bij veel verenigingen zijn voetsporen
achter gelaten. “Ze kennen me overal, dat is het
mooie van die tijd”. Elands kan veel hebben, maar
liegen en onrechtvaardigheid kan er bij hem niet in.
En een ergernis bij het team? “Als de spelers mij
voor niets laten lopen, daar kan ik niet tegen”, zegt
hij zelfverzekerd en vervolgt hij: “de spelers zijn
allemaal kinderen van mij. Ze luisteren naar me en
doen alles voor me, maar ik zit ook overal bovenop.
De hamstring vinden ze altijd minder leuk. Dan staan
er altijd een paar van de gasten in de deuropening
te lachen naar de ander. Totdat ze zelf aan de beurt
zijn… Dan hebben ze het de eerste minuten zwaar”,
zegt hij vastberaden.
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“Waar ik verder een hekel aan heb? Aan dit”,
doelend op het interview. “Ik sta niet graag in de
belangstelling”.

DRIE DAGEN NIET THUISKOMEN
Dieptepunten zitten hem niet zo op het netvlies.
(“ik ben een positief ingesteld mens”) Een keer
degraderen hoort er bij. Hoogtepunten moet je
koesteren en is Willem stellig in. “Je wordt niet vaak
kampioen of win je een periodetitel. Dat moet je dan
goed vieren en eigenlijk door het feest drie dagen niet
thuiskomen”. Daarnaast heeft de sportverzorger het
nog steeds naar zijn zin bij de geel-zwarten. “Een
prachtclub, een familie. Zolang Redichem plezier
aan mij heeft blijf ik. Scheiden onze wegen even
goede vrienden. Ik blijf dan wel aan de gang, maar
zal Redichem zeer zeker blijven volgen. Redichem
zit nu eenmaal in mijn hart”.
Over de toekomst van Redichem heeft de in Heelsum
woonachtige Elands ook zo zijn ideeën. “De
vereniging is flink gegroeid en draait nu prima. We
moeten niet te groot worden. Een paar (jeugd)teams
er bij gaat nog, meer niet. Dan krijg je het probleem
van vrijwilligers, leiders/trainers. De kracht van de
club is nu de saamhorigheid; als het druk is springt
iedereen bij, het maakt dan niet uit wat”.
Nu preses Jan Streefkerk in november de
voorzittershamer aan de wilgen hangt klinkt Elands
wat zorgelijker. “Ik hoop dat de vereniging een goede
opvolger kan vinden. Voorzitters als Jan Stoel en Jan
Streefkerk zijn goede zakenlui. Die heb je nodig, de
vereniging is onderhand net een bedrijf”.
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TEAM JO 7-1

TEAM JO 8-1

TEAM JO 8-2

TEAM JO 9-1
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TEAM JO 10-1

TEAM JO 10-2

TEAM JO 11-1

TEAM JO 12-1
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TEAM JO 12-2

VOLG ALLE
ONTWIKKELINGEN VAN
ONZE TEAMS OP ONZE
NIEUWE WEBSITE:
WWW.REDICHEM.NL
OF VIA FACEBOOK EN
INSTAGRAM

TEAM JO 13-1
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TEAM JO 13-2

TEAM JO 13-3
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TEAM MO 13-1

TEAM JO 14-1
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TEAM MO 14-2

TEAM JO 15-1
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TEAM MO 15-1

TEAM MO 15-2
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TEAM JO 17-1

TEAM JO 17-2
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TEAM MO 19-1

TEAM JO 19-1
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TEAM MO 19-2

REDICHEM 4
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REDICHEM 3

REDICHEM VR 1
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REDICHEM VE1

REDICHEM LEGENDS
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INTERVIEW MET
TWAN WESSEL KOK, NANDO KERSTEN EN TIM ZEGVELD
Geschreven door Ton van der Kraats

Wat zou je graag anders zien?
Nu ik pas twee maanden bij de club actief ben
zie ik nog geen verbeterpunten.
Indien je anderen moet overtuigen om ook
bij Redichem te gaan voetballen wat zou je
zeggen?
Eigenlijk alles wat ik hiervoor al gezegd heb.

TWAN KOK, 19 JAAR, WERKT BIJ
NESPRESSO BOUTIQUE ARNHEM.
SPEELT IN REDICHEM 1 ALS RECHTER
MIDDENVELDER
Vanaf wanneer ben lid van Redichem?
augustus 2018
Waarom lid geworden bij Redichem en niet bij
een andere sport of voetbalclub?
Ik kende al wat jongens bij de vereniging, ook
hoorde ik van anderen dat het een gezellige en
saamhorige club is.
Wat maakt Redichem voor jou een leuke/goede
vereniging?
De manier waarop dingen eraan toe gaan vind
ik prettig. De kantine is erg gezellig. Ook zijn de
mensen bij de club vriendelijk en altijd in voor
een praatje.
Indien je Redichem zou moeten omschrijven
wat komt er dan in je op?
Redichem is een leuke en gezellige vereniging
die op sportief gebied ook wat wil bereiken.
Wat is de meest unieke gebeurtenis/ervaring
tijdens jouw voetbalcarrière?
Het kampioen worden met de A1 van OVC’85.
Debuut maken voor Redichem en OVC’85 1.
38
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TIM ZEGVELD, 19 JAAR, IS STUDENT
AAN DE HOGESCHOOL UTRECHT 2E
GRAAD LERAAR WISKUNDE. SPEELT
IN REDICHEM 1 ALS RECHTSBUITEN
(AANVALLENDE MIDDENVELDER
OF SPITS)
Vanaf wanneer ben lid van Redichem?
Ik speel al bij Redichem sinds mijn 6e

Waarom lid geworden bij Redichem en niet bij
een andere sport of voetbalclub?
Al mijn vrienden waren actief bij Redichem. Dit was
ook de reden waarom mijn keuze snel was gemaakt.

Wat maakt Redichem voor jou een leuke/goede
vereniging?
Redichem is een erg mooie vereniging. Er wordt
goed met elkaar omgegaan en daarnaast worden er
regelmatig leuke activiteiten bedacht

Indien je Redichem zou moeten omschrijven
wat komt er dan in je op?
DE REDICHEMMER - 2018
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3 SPELERS UIT HET EERSTE TEAM VAN REDICHEM
Sociaal, gezellig.... kortom, een club waar je je erg
op je gemak kan voelen.

Waarom lid geworden bij Redichem en niet bij
een andere sport of voetbalclub?

Wat is de meest unieke gebeurtenis/ervaring
tijdens jouw voetbalcarrière?

Nadat ik fulltime ben gaan werken wilde ik een club
kiezen waarbij dat goed te combineren was. Na
goede en positieve gesprekken met Jan Streefkerk
en Henny Veenendaal besloten om voor Redichem
te kiezen! Daarnaast kreeg ik positieve reacties
vanuit andere spelers in Redichem 1. Ook kan ik
voor het eerst samen spelen met mijn broer, Jordi
Kersten!

Ik heb meerdere unieke ervaringen meegemaakt
tijdens mijn voetbalcarrière. Elke keer dat we als
team mooi en verzorgd spel kunnen tonen, waarin
we vooruit voetballen zie ik dat als een unieke
ervaring. Natuurlijk is een doelpunt meepakken
altijd fijn!

Wat zou je graag anders zien?
Ik zou graag willen dat leden nog meer betrokken
worden bij de club.

Indien je anderen moet overtuigen om ook
bij Redichem te gaan voetballen wat zou je
zeggen?
Wanneer je serieus..... maar ook met gezelligheid
en passie wil voetballen. Kom dan naar Redichem!

Wat maakt Redichem voor jou een leuke/goede
vereniging?
De combinatie tussen plezier en spelen om te
winnen vind ik
mooi bij Redichem! Ze gaan
met het 1ste voor het hoogst haalbare, maar
vergeten niet dat we amateurs zijn en blijven en dat
plezier voor de meeste het belangrijkste is! En dat
sluit heel mooi aan bij mijn ambities

Indien je Redichem zou moeten omschrijven
wat komt er dan in je op?
Redichem omschrijven! Gezellige club, leuke
mensen waar plezier voorop staat!

Wat is de meest unieke gebeurtenis/ervaring
tijdens jouw voetbalcarrière?
Hele lastige, ik denk toch dat ik op jonge leeftijd
“gescout” ben door NEC door Jan Menting! Iets
wat elke jonge voetballer wil! Helaas is het niet
geworden wat je dan hoopt! Maar de ervaring qua
voetballer en mens is wel heel mooi geweest!

Wat zou je graag anders zien?

NANDO KERSTEN, 24 JAAR, WERKT ALS
RIJ-INSTRUCTEUR B BIJ VAN DEN TOP
BENNEKOM. SPEELT IN REDICHEM 1 ALS
NUMMER 10 ACHTER DE SPITS

Komt denk ik niet als een verrassing, maar
een mooi kunstgrasveld voor in ieder geval de
trainingen zou geen overbodige luxe zijn en ook
aantrekkelijk voor andere spelers om bij Redichem
te komen voetballen.

Vanaf wanneer ben lid van Redichem?

Indien je anderen moet overtuigen om ook
bij Redichem te gaan voetballen wat zou je
zeggen?

Ik ben sinds dit seizoen lid van Redichem! Vroeger
op mijn 6de wel begonnen bij Redichem alleen na
1,5 jaar vertrokken naar NEC Nijmegen!

Zoals eerder gezegd, een mooie, leuke gezellige
club waar de combinatie tussen het sportieve en de
gezelligheid mooi gecombineerd wordt!

DE REDICHEMMER - 2018
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SYNERGIE DOOR
MEIDEN/VROUWENVOETBAL
geschreven door Willem Smink

Ruim een jaar geleden hadden we een hoogtepunt in het vrouwenvoetbal in Nederland.
Buitenlandse clubs kwamen hier in Nederland gedurende de zomer voor het EK.
Het damesteam van Denemarken trainde bij Redichem en schopte het tot de finale.
De Nederlandse vrouwen wonnen het EK met overtuiging!
De Oranjevrouwen waren in het begin niet bepalend
voor de meiden om bij Redichem te voetballen.
Het waren de meiden zelf die elkaar aanstaken.
Natuurlijk werd op de club ook geprobeerd om het
te stimuleren. Een aantal speelde in 2012 al een half
jaar of langer bij de jongens en het inschrijven van
een eerste meiden D-elftal was een berekende gok
die goed uitpakte. In augustus van 2012 waren er
16 meiden, ruim voldoende voor een team. Tijdens
de eerste bekerwedstrijd was er heel veel publiek.
Tegen AVW werd thuis verloren met 0-2. Nog
bijna werd er gescoord, maar een inzet verdween
tegen de linkerpaal. Dat eerste doelpunt viel een
week later bij een uitwedstrijd bij OSC die met 0-3
gewonnen werd. Iedereen was al snel enthousiast.
In hetzelfde seizoen hadden we een D-7 tal erbij en
in de het seizoen er na een C (MO15), D (MO13) en
E (MO11)-team. Twee jaar geleden werd zelfs het
onwaarschijnlijke aantal van 100 meiden bereikt bij
Redichem. Inmiddels zijn we bij Redichem één van
de grotere clubs qua meidenvoetbal in de regio.

Successen
Het mooiste succes is dat meiden, evenals jongens,
plezier en passie hebben in voetbal. Speciale
sportieve successen waren er ook. Het eerste
kampioenschap was in het seizoen 2014/2015.
Het ME1 team werd kampioen in de herfst
en in het voorjaar. In mei 2017 waren er twee
kampioenschappen. MO17 en MO19 werden beide
kampioen in de tweede klasse. Een half jaar daarna,
in december 2017, promoveerde het MO19-team
zelfs van de eerste naar de hoofdklasse. In mei 2018
hadden we weer twee kampioenschappen. Het MO15
team werd kampioen in de tweede klasse. Het MO13
team werd zelfs kampioen in de eerste klasse, nadat
ze via een tweede plek in de herfst vanuit de tweede
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klasse waren gepromoveerd.

De vrouwen
De gedachte was dat we via het eerste MO13-team
in 2012 uiteindelijk naar een vrouwenteam zouden
gaan. Geweldig natuurlijk, maar het is grappig om
er achter te komen
dat de realiteit je op
een leuke manier
inhaalt. Onder meer
door
stimulering
van Emma vd Wal
was er een flinke
groep
vrouwen
tussen 18 en 48
begonnen te trainen
in september 2017. Sommige voetbalden voor het
eerst en weer anderen hadden eerder al enkele
jaren elders gevoetbald. Na een aantal maanden
trainen is het eigenlijk tijd om door te pakken en in
competitie te gaan. Angela en Emma voelden dat ook
aan. Het aantal was mogelijk nog wat beperkt, maar
met soms wat hulp van de MO19-meiden, die dan een
tweede wedstrijd speelden, kon worden gestart met
de competitie. Natuurlijk was een extra wedstrijd
dan zwaar, maar er was zoveel waardering vanuit de
vrouwen zodat de meiden die extra inspanning pas
later op de avond merkten. Nog buiten mededinging
in de competitie ging het steeds beter en werden
een aantal punten behaald in het voorjaar. Door
een duidelijke individuele vooruitgang en enkele
versterkingen werd in dit seizoen al de eerste
overwinning geboekt, naast twee gelijke spelen in
de eerste vier wedstrijden.

Synergie en toekomst
De meidenteams startten voortvarend in dit seizoen.
Het MO13 team met veel MO11 spelers van vorig
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ER ZIJN NATUURLIJK VERSCHILLEN TUSSEN MEIDEN EN JONGENS.
DE OVEREENKOMSTEN ZIJN ECHTER VEEL GROTER.

Het damesteam van Redichem (november 2017)

seizoen lijkt al met het bovenste gedeelte mee
te doen. Ook MO15-2 start heel goed en weet zich
voorlopig te plaatsen in de subtop. MO15-1 en MO17
lijken zelfs voor de allerhoogste plekken te gaan.
MO19 speelt in de hoofdklasse en de meiden doen
gewoon voor niemand onder bij de beste 14 teams
van district Oost.
Er zijn natuurlijk verschillen tussen meiden en
jongens. De overeenkomsten zijn echter veel groter.
Bij beide is het plezier in voetbal waarschijnlijk
even groot. Ook merk je wekelijks het fanatisme bij
meiden en de eis aan henzelf en een ieder er omheen
om het maximale eruit te halen.
Een positieve interactie, oftewel de synergie, zie je
terug in zoveel kleine dingen. Eerst was het zeven
jaar geleden helemaal nieuw voor het D-elftal. Iets
ouder gaan ze bij elkaars wedstrijden kijken. Veel
moeders gaan nu ook
juist kijken en vaders
die daar vroeger eerst
nooit aan dachten
hebben plezier in het
volgen van dochters.
Naast het voetbal
vinden
vrouwen/
meiden het gezellig
om voetballers te
treffen en omgekeerd
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is dat ook en maken zij het ook gezelliger in de
kantine. Eigenlijk is het genieten dat we ook meiden/
vrouwenvoetbal hebben bij Redichem. En dat voetbal
lang leuk is kan je weer vragen aan de heren. Bij de
veteranenteams is het aantal spelers dat al meer
dan 40 jaar voetbalt al niet meer op vingers van een
hand te tellen.
Voor de toekomst zijn er nog wel wat wensen bij
Redichem. Het huidige MO19 team heeft volgend
jaar een senioren-leeftijd. Een tweede vrouwenteam
zou natuurlijk geweldig zijn. Ook vanuit de pupillen
is aangroei altijd belangrijk. Een teamsport in de
buitenlucht, zoals voetbal, zou eigenlijk altijd op het
netvlies moeten staan als mooie (en beste) optie bij
ouders en hun dochters.
De combinatie van jongens/heren en meiden/dames
is belangrijk bij Redichem. Sinds twee jaar hebben we
naast een pupillentoernooi ook een meidentoernooi
waarvan Han van den Born initiator en sponsor is. Een
mooi toernooi voor verschillende leeftijdsgroepen.
Volgens mij doet Redichem ook haar best om aan
beide partijen, jongens en meiden, aandacht en
waardering te geven. Het kan vanzelfsprekend nog
wel beter en iets voortrekken van meiden mag
natuurlijk ook. Zoals een vrouwelijke buitenlandse
collega eens treffend tegen me zei: ‘They are ladies,
you have to spoil them a bit’
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DE VRIJWILLIGER
RIK KERKHOF, 45 JAAR. TEAMLEIDER BIJ MARIN
Binnen Redichem is de naam Kerkhof een begrip.
Zeg je de familie Kerkhof, dan ligt daar één op één
een associatie met onze voetbalclub. Rik kerkhof
is daarop geen uitzondering.
Rik is al vele jaren werkzaam bij de firma Marin (Maritime
Research Institute Netherlands) in Wageningen als
teamleider. Met veel plezier, al was er vroeger een
redelijke kans dat Rik als voetballer zijn brood had
kunnen verdienen. Voetbal zit er namelijk bij de familie
Kerkhof wel in; vader Harrie speelde jarenlang voor
het 1e elftal en de voetbalgenen zijn bij zijn beide
zonen ook aanwezig. Zowel Rik als zijn broer Maarten
speelden nagenoeg hun hele jeugd bij Redichem en
later bij Vitesse om vervolgens weer bij de familieclub
uit Heelsum terug te keren. Rik is nog altijd voetballer
in het 3e elftal al heeft hij daar minder tijd voor dan
vroeger. Het vrijwilligerswerk slokt een belangrijk deel
van zijn tijd op en krijgt van Rik voorrang boven het zelf
voetballen...

Hartenseweg 23, Renkum, T (0317) 31 22 21, www.restaurantcampman.nl
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Vanaf wanneer ben je vrijwilliger bij Redichem
geworden?

gezellige vereniging met heel veel leuke mensen.

Ongeveer op mijn 20e jaar ben ik als vrijwilliger
begonnen bij Redichem, toen als begeleider bij een
elftal. Sinds zeven jaar ben ik bestuurslid bij Redichem.
Ik ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor
de Technische Commissie. Daarnaast ben ik sinds
twee jaar ook scheidsrechtercoördinator; samen
met de vele vrijwillige scheidsrechters maken we
wekelijks een schema zodat iedere wedstrijd een
scheidsrechter heeft. Ook ben ik al een aantal jaren
leider van het elftal van mijn dochter Danique. Ook
mijn andere dochter Sanne voetbalt overigens bij
Redichem.

Wat vind jij als vrijwilliger de meest bijzondere
ervaring bij Redichem?

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij
Redichem?
Eigenlijk is dat een beetje automatisch gegaan denk
ik; en omdat het van huis uit ook wel een beetje
met de paplepel is ingegoten. Bovendien zijn er bij
Redichem een heleboel vrijwilligers en dus is het
ook een beetje logisch dat je meehelpt om de club
te ondersteunen.

Wat verwacht de club van jou als vrijwilliger?
Als scheidsrechtercoördinator wordt er van mij
verwacht dat ik wekelijks zorg dat iedere wedstrijd
een scheidsrechter heeft. Dat is met ons huidige
aantal teams af en toe een hele uitdaging maar tot
op heden lukt het ons gelukkig nog elke week om bij
iedere wedstrijd een enthousiaste scheidsrechter
te hebben. Als bestuurslid Technische Zaken heb ik
veel contact met de Technische Commissie die zich
onder andere bezighoud met de teamindelingen etc.

Ik vind de jaarlijkse BBQ aan het einde van het
seizoen het mooiste moment van het jaar. Hier
bedanken we de vrijwilligers door ze hieraan gratis
mee te laten doen. Maar de hele club is hier welkom.
Daardoor zijn we altijd met meer dan 200 mensen.
Echt bijzonder! Het brengt altijd een hele unieke
sfeer met zich mee van een hechte club mensen.

Wanneer ga je als vrijwilliger met een voldaan
gevoel naar huis?
Als ik op zaterdag iedereen naar huis zie gaan in de
wetenschap dat onze leden een leuke voetbaldag
hebben beleefd en we er weer in geslaagd zijn om
alles goed geregeld te hebben. Soms met kunst en
vliegwerk, maar tot op heden lukt dat gelukkig altijd.

Indien je andere zou moeten overtuigen om ook
vrijwilliger te worden. Wat zou je dan zeggen?
Redichem is een enorm gezellige club waar voor
iedereen een plekje is en waar iedereen welkom is.
We hebben veel vrijwilligers maar nieuwe aanwas is
altijd welkom en noodzakelijk. Als vrijwilliger weet
je dat je meehelpt om Redichem een mooie club te
laten blijven en honderden leden te helpen in dat wat
ze zo graag doen: voetballen. De eensgezindheid is
groot en de sfeer heel goed. Dat geeft energie en
een goed gevoel als vrijwilliger!

Wat maakt het vrijwilligerswerk bij Redichem
voor jou leuk?
Ik geniet er van dat iedereen, van jong tot oud,
zaterdag gewoon lekker kan voetballen en plezier
beleeft bij Redichem. We hebben heel veel dingen
goed geregeld binnen Redichem en over het
algemeen verloopt alles prima waaraan je zelf ook
plezier beleeft. Bovendien is Redichem een hele
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MISSIE EN VISIE
C.V.V. REDICHEM, HERKENBAAR ANDERS
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.

WELKOM BIJ REDICHEM

REDICHEM EEN VERENIGING WAAR PLEZIER VOOROP STAAT
De C.V.V. Redichem is een voetbalvereniging gevestigd in het bosrijke Heelsum. De club is
opgericht op 19 augustus 1959. De vereniging heeft momenteel 599 leden en is nog steeds
groeiende. De leden zijn zowel pupillen, junioren, senioren en veteranen.
Voetballende leden en niet voetballende leden. Meisjes en jongens, vrouwen en mannen. En
de voetballende leden spelen in zowel recreatieve als in prestatiegerichte teams. Iedereen
die met plezier wilt voetballen is bij ons welkom. Of je nu heel goed bent of wilt worden of
omdat je vooral voor je plezier speelt voor iedereen is een plek.
Wil je graag voetballen dan kun je altijd een keer gratis bij ons mee trainen. Alle teams
spelen op zaterdag. Het eerste team speelt in de derde klasse. Lijkt het je ook leuk om lid te
worden en met heel veel andere enthousiaste kinderen en volwassenen.
Zo meld je aan.... Je kunt je uitsluitend aanmelden met behulp van het inschrijvingsformulier.
Het inschrijfformulier is te downloaden via de website of te verkrijgen in het clubhuis. Een
lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het lopende seizoen (30 juni) en wordt zonder
tijdige opzegging automatisch voor een jaar verlengd.
Een volledig ingevuld inschrijfformulier kun je:
afgeven in het clubhuis,
mailen naar ledenadministratie@redichem.nl
of opsturen naar het volgende adres:
Ledenadministratie
Don Boscoweg 18
6871 DH Renkum
www.redichem.nl
Tot binnenkort bij Redichem?
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WINTERCHECK

Laat je fiets
winterklaar maken nu voor:
Knip de bon uit en

*excl. materiaal

39,-

De ﬁetsspecialist in uw regio
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WINTERCHECK
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DE KLEINSTEN VAN DE CLUB
SUBTITEL
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De feiten van het
seizoen 2017/2018
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