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Van de Redactie   door Rini van Ernst  

Overzicht bestuur , Commissies ......

SINDS 2017 VERSCHIJNT 
“DE REDICHEMMER” EENS PER JAAR.
Het is een magazine van de cvv Redichem. Zoals zo veel binnen ons mooie cluppie wordt dit geheel door 
vrijwilligers gemaakt. Vanaf 2017 is de basis van de redactie Jan Streefkerk en Natalie Oudenhoven geweest.
In het begin van dit seizoen hebben zij aangegeven te stoppen met de redactie van de glossy.

Hierbij dan ook van onze kant (en de rest van de vereniging) 
zeker een woord van dank aan Jan en Natalie voor de eerste 
vier uitgaven. En natuurlijk ook alle anderen die tijd en 
energie in deze edities hebben gestoken.
Dan is het even zoeken naar oplossingen, maar het was 
ook kort dag. Als penningmeester ben ik (vanwege de 
advertenties) ook altijd betrokken geweest bij de glossy. 
Na een nachtje slapen heb ik besloten om het in ieder geval 
voor dit jaar op te pakken en ben op zoek gegaan naar 
aanvulling. De foto’s waren al in de eerste wedstrijdweken 
vastgezet door Rik en Diana. Dus dat was alvast geregeld.
Dit jaar mochten er weer teamfoto’s worden gemaakt door 
de versoepeling van de coronaregels. Diana en Helma 
zijn hier een aantal zaterdagen druk mee geweest en het 
resultaat is in deze glossy te zien.
Na wat rondvragen had ik al snel aanvulling en hulp. Kees 
Jansen was na mijn telefoontje direct enthousiast en de 
volgende avond zaten we al bij elkaar. Hij heeft interviews 
gedaan en is ondersteunend aan mij op redactioneel gebied. 
Erik van Ernst neemt de gehele opmaak op zich. 

Naast Kees Jansen gaan Nick Ruisch en Jan Koenderink 
zorgen voor de interviews en geschreven stukjes. Ton van 
de Bovenkamp duikt in de archieven voor de rubriek “De 
Oude Doos”. In de sponsorcommissie zijn wat wisselingen 
geweest in de afgelopen periode. Vers van de pers is de 
nieuwe sponsorcommissie.

Dit is alweer de 5e editie van 
“de Redichemmer” en dus een 
lustrumeditie. Hierin kunt u dus o.a. 
verwachten: een aantal interviews, een 
stukje van de voorzitter over de fusiegesprekken en de eerste 
stappen hierin, sponsoren aan het woord, een ochtendje 
wedstrijdsecretariaat, stukjes uit de oude clubbladen, etc.
Wellicht iets later dan mijn wens was is het toch gelukt en 
heeft u op dit moment “De Redichemmer” in handen.
Wij danken alle vrijwilligers die aan deze glossy hebben 
meegewerkt en wens u veel leesplezier in deze lustrumeditie.

De Redactie, Rini van Ernst
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Voorwoord                      door Koen Beenen

De vorige Redichemmer had nog zo’n mooie voorkant van 
een voetbal met een mondkapje voor.

In de tussentijd... Geen mondkapjes meer en toch weer 
wel mondkapjes. Kleedkamers op anderhalve meter 
gebruiken, kleedkamers gesloten, kleedkamer weer open 
zonder restricties, kleedkamers alleen toegankelijk met QR 
code. Niet meer trainen, in tweetallen trainen, in viertallen 
trainen, tot 27 jaar wel weer trainen, uiteindelijk iedereen weer 
trainen. Avondklok, geen avondklok meer. Wel of niet aansluiten 
bij fusieverkenningsgesprekken? Wat wordt de toekomst van Redichem? 

Het vliegt het afgelopen jaar alle kanten op, onzekerheden, 
instabiliteit... een roep naar stabiliteit en vaste vertrouwde 
waarden. En dan ligt ineens de Redichemmer op de mat.

het toonbeeld van 
stabiliteit 

Dat is een vaste waarde. Het is het eerste lustrum van 
onze glossy, want dit is de vijfde Redichemmer. Mijn 
waardering en felicitaties gaan uit naar iedereen die de 
afgelopen 5 jaar een vrijwillige bijdrage heeft geleverd 
aan het jaarlijks verschijnen van dit mooie tijdschrift.

Dit jaar hebben we in september gelukkig weer teamfoto’s 
kunnen nemen en niet zoals vorig jaar pasfoto’s van iedereen 
van 18 jaar en ouder. Dit hebben we dan maar weer binnen. 
Wat de rest van dit seizoen ons gaat brengen, is onzeker. 
De eerste maatregel, het scannen van QR codes, is een feit. 
Onzeker is wat er nog gaat volgen en in welke mate wij 
straks nog kunnen sporten en het verenigingsleven kunnen 
voortzetten. 

Dat verenigingsleven en de samenhorigheid zijn de pijlers 
van onze vereniging. Laten we dat vooral koesteren en 
behouden. Laten we respectvol met elkaar omgaan en blijven 
communiceren of het nu om meningen en standpunten over 
corona, fusie of andere onderwerpen gaat. Laten wij sterk 
zijn en ons niet verleiden tot verdeeldheid en scheiding en 
ons realiseren dat wij op 1 heel belangrijk punt gelijk zijn, 
namelijk wij zijn Redichemmers.

Vandaar dat ik zo blij ben met deze nieuwe Redichemmer,
gemaakt door Redichemmers voor alle Redichemmers.

Ik wens iedereen heel veel lees- en kijkplezier toe. En tot slot,

 blijf gezond en kijk naar 
elkaar om.

Koen Beenen
Voorzitter

Terugblik Fusie ontwikkelingen
Begin 2020 verschenen er diverse artikelen in de pers over samenwerking of fusie tussen voetbalverenigingen.
Dit begon met v.v. Duno uit Doorwerth die zich openlijk uitsprak een fusiepartner (s) te zoeken. In het 
vervolg hierop hebben CHRC, RVW en Duno met elkaar gesproken.
Het bestuur van Redichem heeft toen gemeend dat het goed is ook deelnemer te worden aan dit overleg, 
dat zich toen nog in oriënterende en verkennende fase bevond. De afweging van het bestuur was dat zij 
geïnformeerd wilde blijven en input wilde leveren voor een belangrijk onderwerp als duurzaam en financieel 
gezond voetbal met een sportieve ambitie in Heelsum/Renkum.

In de eerste week van april 2020 heeft 
het bestuur de leden geïnformeerd 
over de ontwikkeling van een fusie 
van voetbalverenigingen in de 
gemeente Renkum. 
Er is  toen een toelichting gegeven 
waarom wij als bestuur van Redichem 
besloten hadden om ons ook uit te 

nodigen voor de besprekingen die 
toen al gaande waren tussen Duno, 
RVW en CHRC.

In de daarop volgende maanden 
zijn er oriënterende en informatieve 
besprekingen geweest tussen de 
verenigingen onder leiding van 

een door de gemeente Renkum 
gefaciliteerde procesbegeleider. 

Bij deze besprekingen zijn ook 
vertegenwoordigers van de KNVB 
aangesloten.
 
(lees verder op pagina 07)
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In de zomer van 2020 werd besloten om op 29 september bij alle verenigingen tegelijkertijd een Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering te houden. Enerzijds om de leden te informeren over de stand van zaken 
en de voor en tegens van een fusie en anderzijds om de leden een mandaat te vragen om daadwerkelijk 
fusiebesprekingen te mogen opstarten.
Uiteindelijk beslissen namelijk de leden van een vereniging en niet het bestuur. Het bestuur hecht hier ook zeer aan, en 
vindt dat leden en bestuur in de beslotenheid van onze vereniging, met alle leden die aanwezig willen zijn goede informatie 
moeten geven en van gedachten moeten kunnen wisselen met elkaar, voordat de stemming voor of tegen een mandaat voor 
fusiebesprekingen kan plaatsvinden. Wat je er ook van vindt, we praten over een heel belangrijk onderwerp en het proces 
dient zorgvuldig plaats te vinden.
Uiteindelijk ging de geplande Bijzondere Algemene ledenvergadering van 29 september 2020 niet door. In die periode werden 
de eerste Corona maatregelen weer getroffen en dit betekende dat er maar een beperkt aantal leden op anderhalve meter 
afstand fysiek naar deze vergadering hadden kunnen komen.

Een digitale vergadering zag het bestuur technisch gezien 
niet zitten door waarschijnlijk het grote aantal leden dat 
hieraan had willen deelnemen. Daarnaast hecht het bestuur 
aan directe communicatie waar alle leden, die dat willen, 
fysiek aanwezig kunnen zijn.

Door alle corona besmettingen en corona maatregelen 
kon de Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijna een 
jaar later pas gehouden worden en wel op 17 september 
2021 in Doelum. Gelijktijdig met onze vergadering werd 
bij de andere verenigingen ook een Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering gehouden.

Leden en ouders/verzorgers van jeugdleden waren 
persoonlijk uitgenodigd voor deze Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering. Van deze uitnodiging werd door 69 leden 
gebruikt gemaakt door daadwerkelijk op de vergadering 
aanwezig te zijn.
 
Op de agenda stond slechts één onderwerp, maar voor 
de vereniging een heel belangrijk onderwerp, namelijk 
geven de leden een mandaat aan het bestuur om met de 
voetbalverenigingen Duno, CHRC en RVW te oriënteren 
of een fusie tot de mogelijkheden behoort en hiervoor een 
fusieplan te maken.

De avond werd geopend door voorzitter Koen Beenen. Na de 
opening gaf hij een terugblik over de afgelopen periode, en 
legde uit waarom het bestuur bij de verkennende gesprekken 
van de andere drie verenigingen was aangehaakt en waarom 
het bestuur nu deze Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
heeft uitgeschreven.

Hierna gaf Rik Kerkhof, bestuurslid Technische Zaken, een 
presentatie over de voor- en nadelen van een fusie en hoe 
het proces van het maken van fusieplannen qua organisatie, 
inhoud en tijd eruit ziet.

Daarna was er uitgebreid de tijd voor de leden om onderling 
en met het bestuur van gedachten te wisselen en vragen 
te stellen. Erg waardevol voor alle aanwezigen omdat het 
nuance gaf, maar ook verbreding en verdieping door van 
andere denkbeelden kennis te nemen.

Duidelijk werd toen al dat er behoorlijke verschillen van 
mening en inzichten zijn/waren.

Toen alle vragen gesteld waren, heeft de penningmeester 
Rini van Ernst een toelichting gegeven op de stemprocedure. 
Het stemmen ging met een stembiljet. Na het invullen van 
de stembiljetten werden deze opgehaald en in een verzegelde 
enveloppe gedaan. Twee leden uit de vergadering, Koen Vos 
en Jaap Bakker, vormden namens de aanwezige leden de 
kiescommissie.

De volgende dag werden in de bestuurskamer van Redichem 
de enveloppen van de verschillende verenigingen geopend 
en werden de stemmen geteld, dit onder het toeziend oog 
van de kiescommissie.
 De uitslag van de stemming bij Redichem was als volgt:
- 18 stemmen tegen een mandaat om fusiegesprekken aan te 
gaan met de andere verenigingen;
- 51 stemmen voor een mandaat om fusiegesprekken aan te 
gaan met de andere verenigingen.

Op dit moment (november) is er een fusiecommissie 
operationeel. Van elke vereniging zitten daar 2 
vertegenwoordigers in. Voor onze vereniging zijn dit 
Rini van Ernst en Koen Beenen. De voorzitter van de 
fusiecommissie is de onafhankelijke procesbegeleider.
De subcommissies worden nu geformeerd en zullen 
binnenkort ook aan de slag gaan.

Koen Beenen
Voorzitter

vervolg Terugblik Fusie ontwikkelingen



 
                                          

door Jan Koenderink

SPONSORING IS EEN SOORT 
BEDANKJE VOOR DE MENSEN
DIE BIJ JE GEWEEST ZIJN.
Van de draaibank via je hobby naar je eigen f lorerende fietsenwinkel, dat is in
vogelvlucht de rode draad in het leven van Frank Hendriksen, eigenaar van 
Franks fietsenwinkel in Heelsum. Een gezellig pratende man die weet waar hij 
het over heeft en met veel passie voor zijn vak en klanten.

Na te zijn afgestudeerd als 
metaalbewerker was hij werkzaam in 
een fabriek in Ede.

“Fietsen en fietsen maken was toen 
al mijn passie en ik heb in mijn vrije 
tijd bij een fietsenmaker gewerkt. 
Dat beviel mij zo goed, dat ik de vier 
jarige opleiding fietstechnicus heb 
gevolgd”, aldus de in Renkum geboren 
Hendriksen. “Mijn eerste baan was in 
Zetten, werken aan bromfietsen was 
toen mijn hoofdtaak, ik heb daar zes 
jaar alleen de werkplaats gerund wat 
betreft de bromfietsen.
Nadien heb ik nog een jaar of vijf 
in Renkum gewerkt en tien jaar in 
Heelsum”.

In deze periode kreeg Frank het 
gevoel dat hij het zelf ook wel 
kon en was benieuwd waar zijn 
mogelijkheden zouden liggen. Frank: 
“ik kreeg de mogelijkheid om de zaak 
over te nemen en daar heb ik absoluut 
geen spijt van. Het ondernemen zit 
in mijn bloed. Ook zie ik de toekomst 
ondanks de huidige corona perikelen 
positief. Je moet niet doemdenken als 
ondernemer”.

Mensenmens
Frank heeft zijn zaak in het begin 
alleen gedraaid. “Het werd al snel te 
druk en heeft Susanne (zijn vrouw JK )
haar baan in de jeugdzorg opgezegd 
en kwam in de zaak. Dat gaat goed, 
we kunnen het zakelijke en privé 
goed scheiden. Vrij snel daarna kwam 
Wesley het team versterken, een jonge 
enthousiasteling met oog voor de 
klant.

De werkplaats wordt meer bezocht en 
we willen steeds meer dienstverlenend 
zijn”, aldus Frank.
 
“Werner is ook een vast onderdeel van 
ons team, elke week op de woensdag 
en donderdag komt hij met zijn lange 
werkervaring het team versterken. 
Wij zijn allen liefhebbers voor het vak 
en genieten van de mensen”, vult de 
43-jarige fietsenmaker aan. Dat geldt 
zeker ook voor ‘opa Ap’. Hij is de steun 
en toeverlaat van het bedrijf, zorgt 
voor alle hand-en-spandiensten en 
staat altijd voor ze klaar.

“Als team zorgen wij voor een 
gezellige klantvriendelijke sfeer”, vult 
Frank aan. Frank vindt zichzelf een 
mensenmens.

“Ik verkoop niet via internet, daar 
ligt onze kracht niet en een grote 
verkoophal is aan ons ook niet 
besteed, we vinden het te belangrijk 
om oog te houden voor de klant met 
zijn vragen en verhalen, dat is óh zo 
belangrijk. Je gaat toch ook niet via 
internet naar de kapper?”, voegt hij er 
gekscherend aan toe.

Over de huidige situatie is Frank 
duidelijk: “we moeten met zijn allen 
spijtig genoeg iets meer geduld 
hebben wat betreft leveringen en 
afspraken inplannen.

De hype moet er af, er moet wat meer 
bewustwording komen.
Als dat er is dan komt het allemaal 
goed en is dat het positieve aan de 
coronatijd”.

franks
fietsenwinkel

franks
fietsenwinkel
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Etna 
beklimmen

Zelf springt de Heelsumse ondernemer 
graag op zijn mountainbike, al is 
daar eigenlijk te weinig tijd voor. 
“In november ga ik met een aantal 
ondernemers de Etna beklimmen. 
Deze activiteiten zijn altijd erg nuttig. 

Even je hoofd leegmaken en sparren 
met collega’s”. Als kind heeft Frank 
in de jeugd bij Redichem gevoetbald, 
dus de voetbalclub is geen onbekende 
voor hem.

Het sponsoren van verenigingen 
hoort erbij en Frank heeft daar een 
specifieke kijk op. “Ik zie sponsoring 
als een soort bedankje aan de mensen 
die onze winkel om wat voor een 
reden bezocht hebben. 

We zijn daar erg dankbaar voor, het is 
dus niet om klanten te winnen, maar 
om te bedanken”.

Redichem is
familie-

vereniging
De toekomst voor het Renkumse 
voetbal ziet de fietsenmaker 
rooskleurig in: “straks een nieuwe 
accommodatie met een tribune op het 
talud van het sportpark en één mooie 
grote vereniging. Daar gaat wat moois 
uitkomen”.
Als Frank Redichem moet omschrijven 
is hij helder: “een laagdrempelige 
familievereniging, iedereen is welkom 
en kan er binnenlopen”. 
Een mooi compliment van deze 
sponsor van Redichem!
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franks
fietsenwinkel

BEELD VAN EEN MOOIE CLUB
OP GLANZEND PAPIER
Vijf jaar geleden. Toen zaten de speelsters uit vrouwen-1 nog gewoon in een jeugdteam, 
bestond V&D nog net, won Max Verstappen zijn eerste GP en Portugal het Europees 
Kampioenschap voetbal door met 1-0 Frankrijk te verslaan. Chris Froome telde nog mee 
als wielrenner en won de Tour de France en Donald Trump de presidentsverkiezingen in de 
Verenigde Staten.

Vijf jaar geleden was het 2016. Het jaar dat Mike Posner 
een enorme hit scoorde met ‘I took a pill in Ibiza’ en Justin 
Timberlake met ‘Can’t stop the feeling’. Ook het jaar van 
‘Starboy’ van The Weeknd en Daft Punk.

Vijf jaar geleden was het ook dat de eerste Redichemmer 
het levenslicht zag. Een echte clubglossy, met verhalen over 
bekende en onbekende clubgenoten. Wat moet je nu nog met 
een blad op papier, zou je je kunnen afvragen.
Clubbladen zijn misschien iets van heel vroeger, maar zo’n 
mooi glimmend blad met leuke inhoud en een overzicht van 
alle teams is voor veel leden toch wel een bewaarexemplaar 
gebleken. Een blad voor vandaag en voor morgen.

En het wordt gemaakt door vrijwilligers, zoals bijna alles 
bij onze club door vrijwilligers wordt gedaan. Omdat ze 
het leuk vinden, omdat ze daardoor mensen ontmoeten, 
omdat Redichem hun club is, misschien wel omdat niemand 
anders het doet.

Voor deze Redichemmer geldt dat ook. Gemaakt door 
een journalist in opleiding, een oude rot in het vak, een 
enthousiaste duizendpoot en natuurlijk iemand met 
een drukkerij. Liefdewerk oud-papier zou je het kunnen 
noemen. Of liefdewerk glanzend papier.

In deze glossy vind je verhalen over club 
en clubmensen, over liefde voor de bal en 
natuurlijk een prachtig fotooverzicht van alle 
teams in het geel-zwart. Van de jongste jeugd 
tot mannen met heel veel voetbalervaring. 
Het is weer een nummer om te bekijken en 
te bewaren.

Veel leesplezier!

REDICHEMMER
DE

MAGAZINE VAN CVV REDICHEM 1e UITGAVE DECEMBER 2017

DE STILLE KRACHTEN VAN DE CLUB
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REDICHEMMER
DE

MAGAZINE VAN CVV REDICHEM 2e UITGAVE NOVEMBER 2018

HET LAATSTE VOORWOORD
 
VAN F-PUPIL TOT SENIOR

SYNERGIE DOOR DAMESVOETBAL

INTERVIEW MET WILLEM ELANDS

opmaak_V1-2018-RM-.indd   1 31-10-2018   16:31:17

REDICHEMMER
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MAGAZINE VAN CVV REDICHEM 3e UITGAVE NOVEMBER 2019

60 JAAR REDICHEM
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DOOR CORONA EEN SUCCES!

Vijf jaar de redichemmer 
door Kees Jansen
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uit de oude doos                                       door Ton van de Bovenkamp / Erik van Ernst

Het ontstaan van enkele “tradities” bij Redichem

Herry Nijenhuis kwam in juni 1978 met het idee voor een         Een initiatief kwam van hoofdtrainer Bert Schinkel
Onderling Toernooi (uit clubblad van juli 1978)                                      (uit clubblad van 7 september 1991)

Wedstrijdverslag 
zaterdag 29 oktober 1977



Redichem 1 seizoen 1978/1979.  
Staand v.l.n.r.: Co Bouwman, Steven Elings,

Jan Koenderink, Krijn van Zwieten, Jack Bouwman, 
Ton van de Bovenkamp, Albert Kruk, Gert Beekhuizen, 

Ties Smaling en Herrie Neijenhuis.  
Zittend v.l.n.r.: Rik Gerritsen, Rienk van der Meulen, 

Harrie Kerkhof, Wim van Veen, Thijs van Dinteren, 
Henk van Hoften, Leen Roseboom. 

De rondrit van het eerste elftal door 
Renkum na het behalen van het
kampioenschap in seizoen 1980/1981. 

Redichem schakelt Wageningen uit 
in de nacompetitie tijdens seizoen 

1996/1997. Rik Kerkhof (boven) viert 
feest met (v.l.n.r.) Titus Bosscha, 

Victor van Zoest, John Verstegen en 
Michel Bosveld. 

Redichem 5 in het seizoen 2008 / 2009.
Staand v.l.n.r.: Bert-Jan Piksen, Martijn Span, 
Erick van Silfhout, Robert de Jager,  Piet Jansen, 
Erwin Vreman, Gerrit Piksen, gastkeeper Hans van Beek, 
Johan Krijnen.
Zittend v.l.n.r.: Gert Hazeleger, Willem Smink, 
Wout Beekhuizen, Henri Blom, Frans Tack, 
gastspeler Rudy Hoekzema. 

Kampioenselftal seizoen 1963 / 1964. Foto bij de Renkumse Beek.  
Staand v.l.n.r.: Dik van den Born, Jan van Kleef, Herman van den Born, Tonnie 
Hulshuizen, Jan Seves en Theo Geurtsen. Zittend v.l.n.r.: Dik Ruisch, Dik van 
Ingen, Jan Staal, Jan van de Kamp en Henk Stunnenberg. 

Frank Bosscha pegelt de bal in het 
doel in de wedstrijd 

Victoria’83 – Redichem 0-3, 
tijdens seizoen 1998/1999.  
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DIE WARME SFEER VAN
REDICHEM VIND JE NIET OVERAL
De gezelligheid, het warme welkom en de leuke sfeer. Dat waren voor Chanise van den 
Brink (22) redenen om zich vier jaar geleden bij Redichem aan te sluiten. Ze maakte 
als speler de start mee van het eerste vrouwenteam van de club en is inmiddels als 
jeugdcommissaris toegetreden tot het bestuur. Met voetballen is ze gestopt: ,,Geen tijd 
meer voor.”

De van oorsprong Wageningse voetbalde eerder bij SDOO 
uit Heteren. ,,Ik was daar al een tijdje gestopt en zag toen 
toevallig een f lyer over het opzetten van een vrouwenteam 
bij Redichem. Ik kende helemaal niemand hier, maar het 
leek me leuk om te gaan voetballen in een nieuw team. Ik heb 
een paar keer meegetraind en toen was het wel duidelijk. De 
warmte van de club en de gezelligheid spraken me aan. Ik 
voelde me meteen welkom. Dat had te maken met het team 
en  met de club. Er is hier plek voor iedereen.”

Moeizaam
Voetballend verliep het eerste seizoen nogal moeizaam. 
Chanise: “We waren niet het beste team en verloren veel. 
Ondanks dat bleef de sfeer goed. Het was soms wel even 
balen als we weer eens dik hadden verloren, maar eenmaal 
in de kantine was dat snel over. Ik weet nog dat we thuis 
van EMM wonnen. Het leek wel of we kampioen waren 
geworden, zo vierden we dat. Haha.”
Toen een deel van het damesteam de overstap maakte naar 
CHRC was het voor haar al snel duidelijk dat ze niet mee zou 
gaan. ,,Die warme sfeer bij Redichem vind je niet bij elke 
vereniging, dus ik bleef en kwam in een veel jonger team. 
Het voetbal werd beter, maar het was ook meer op prestatie 
gericht. Die gezelligheid was er wel, maar het duurde wel 
langer voordat de sfeer er na een verloren wedstrijd weer 
in kwam.”
Redichem bracht haar ook in contact met haar vriend Mark 
Koenderink, met wie ze al snel samen de website en de 
social media-kanalen van Redichem ging bijhouden. ,,Twee 
jaar geleden ben ik gestopt met voetballen, maar ik mis het 
niet. Ik heb ook genoeg te doen op zaterdag.” 

Langs de velden
Zo is ze ook leider bij de JO7-2. Daar ben ik op zaterdagochtend 
tussen acht en tien druk mee. Daarna ga ik op het sportpark 
de velden langs om bij de andere jeugdteams te kijken en 
een praatje te maken met de leiders. Dat is een belangrijk 
deel van mijn taak als commissaris jeugd: contacten 

onderhouden met 
trainers en leiders bij 
de jeugdteams. Ik ben 
het aanspreekpunt 
en de lijn naar het 
bestuur.” ’s Middags 
is ze altijd langs de 
lijn te vinden om de 

verrichtingen van het eerste te volgen, waarin ook haar 
vriend Mark speelt.
Chanise is nu enkele maanden bestuurslid bij Redichem, 
de jongste. ,,Ik wilde in mijn werk -de kinderopvang- graag 
een stapje hoger. Dat lukte niet omdat ik niet de juiste 
ervaring had. Toen er hier een plek in het bestuur vrij 
kwam, dacht ik: dit is mijn kans om wel die ervaring op te 
doen. Vervolgens heb ik met Koen (Beenen, voorzitter, red.) 
gesproken en ben ik ook wat gaan lezen over de taken als 
jeugdcommissaris. Het leek me goed en leuk om te doen en 
zo ben ik erin gerold.”

Warm
De ontvangst in het bestuur was net zo hartelijk als destijds 
in het vrouwenteam. ,,Het was weer een warm welkom. 
‘Als je ergens mee zit of iets niet weet, helpen we je graag’, 
zeiden ze. Het is een pittige taak en er komt ook veel bij 
kijken, maar het is heel leuk. Het meeste plezier haal ik uit 
het contact met mensen. Het is ook heel leerzaam om te zien 
wat de vrijwilligers allemaal voor de vereniging doen. Dat is 
niet altijd voor iedereen zichtbaar, maar het gebeurt wel.”
Los van haar taak als commissaris jeugd, pakte ze onlangs 
ook samen met vriend en medebestuurslid Mark Koenderink 
het groeiende probleem van betalingsachterstanden aan. 
,,Door omstandigheden was daar een tijd weinig aandacht 
voor geweest. Dan stapelt zich dat snel op.”

Luchtig
De twee gingen voortvarend te werk en benaderden iedereen 
die zijn of haar contributie een tijd niet had betaald. ,,We 
kregen een overzicht van de leden die achterliepen en zijn 
gewoon gaan bellen. Dat was best spannend, maar het 
viel uiteindelijk mee. Voordat je de telefoon pakt, haal je 
je de ergste scenario’s in je hoofd, maar de gesprekken 
verliepen best luchtig.” Dankzij die actie zijn de meeste 
betalingsachterstanden weggewerkt. ,,Als mensen nu een 
maandje achterlopen, dan sturen we eerst een mailtje. We 
hangen echt niet meteen aan de lijn.”
Door het vrijwilligerswerk voor de club heeft Chanise al 
veel dingen geleerd. ,,Ik laat nu meer mijn eigen mening 
horen. Eerst dacht ik: de rest heeft alles al gezegd, waarom 
zal ik nog wat zeggen, maar dat is nu anders.”
Nog een laatste woord? ,,Bij Redichem staat plezier voor 
iedereen voorop. Iedereen is hier actief omdat het leuk is. 
Dat vind ik het belangrijkste.”

Jongste bestuurslid Chanise
van den Brink voelt zich thuis      door Kees Jansen



Watermanagement | Industrie | Gezondheidszorg

Wil jij werken in een echt familiebedrijf met een informele sfeer?

www.werkenbijmodderkolk.nl
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Jan Zeggelaar                        door Nick Ruisch 
“een echt voetbalhart”
Jan Zeggelaar (56) beschikt over een echt voetbalhart. Al meer dan 35 jaar staat 
hij als trainer op het veld en dat doet hij op de dag van vandaag nog steeds met 
heel veel plezier. Op dit moment is hij al drie jaar trainer van CVV Redichem 2 en 
binnen zijn ploeg is Jan Zeggelaar zeer geliefd. Naast zijn passie voor het voetbal 
heeft hij thuis ook nog een gezin waar hij trotse vader is van twee kinderen. 

Begin
Jan Zeggelaar begon net zoals vele anderen op vroege leeftijd met voetbal. Voetbal is er dus 
met de paplepel ingegoten voor de trainer van CVV Redichem 2. “Ik begon als klein jongetje 
met voetballen bij DTS Ede. Daar heb ik de hele jeugd doorgebracht en heb ik één jaar in de senioren gespeeld. Daarna ben 
ik naar Edesche Boys gegaan en daar is mijn trainerscarrière begonnen. Vanaf mijn negentiende ben ik al trainer en ik hou 
tot op de dag van vandaag nog steeds van dit spelletje.” 

Opleiding
Om uiteindelijk trainer te worden moest Jan Zeggelaar 
eerst zijn papieren halen. “Ik heb eerst het certificaat JVT 
(Jeugd Voetbal Trainer) behaald. Daarna ben ik geslaagd 
voor Coach 3 en Coach 2. Toen ik die behaald had mocht ik 
aan de slag gaan als trainer. Mijn eerste club was het tweede 
elftal van Wageningen. Vanaf daar ben ik eerste elftallen 
gaan trainen en 22 jaar geleden ben ik bij CVV Redichem 
gekomen om het eerste elftal onder mijn hoede te nemen.”

Terugkeer bij CVV Redichem
Na 20 jaar keerde Jan Zeggelaar terug bij de club waar 
hij toen voor één jaar hoofdtrainer was bij het eerste. Nu 
kreeg de trainer de beschikking over CVV Redichem 2. “Het 
begon bij een belletje van Rik Kerkhof die mij nog kende 
van mijn vorige periode bij de club. Hij vroeg of ik interesse 
had om aan de slag te gaan als trainer van het tweede. Op 
die vraag heb ik ja gezegd en ben ik aan de slag gegaan bij 
de club waar ik het 22 jaar geleden al heel erg naar mijn zin 
had, maar ook vandaag de dag heb ik het heel erg naar mijn 
zin en geniet ik van ieder moment op het sportpark.”
Na zes jaar actief te zijn geweest als trainer van Otterlo ging 
Jan Zeggelaar rustig opzoek naar een nieuwe uitdaging. 
Ook buiten het veld ging er voor de trainer een nieuwe 
periode in. “Ik liet alles op me af komen. Zelf solliciteer ik 
niet bij clubs en af en toe kreeg ik wel eens een belletje. 
In die periode kreeg ik ook net een nieuwe baan en had ik  
met mijn baas afgesproken dat ik alleen zou gaan werken 
en dat ik het voetbal voor even links zou laten liggen. Toen 
Rik Kerkhof mij uiteindelijk belde begon het toch weer te 
kriebelen en ben ik in goed overleg toch weer als trainer aan 
de slag gegaan.” Jan Zeggelaar weet lachend af te sluiten op 
zijn antwoord: “Wat blijft het toch een mooi spelletje!” 

Geliefd bij CVV Redichem 2
Jan Zeggelaar is trainer van een hecht en gezellig team. Als 
trainer is hij zelf zeer geliefd in de groep. “Dat vind ik de 
basis binnen een team. Het moet naast het harde werk ook 
gezellig zijn. Een goede sfeer in de groep is heel belangrijk, 
want iedereen drinkt met elkaar een biertje en viert een 
feestje, dat is mooi om te zien hoe iedereen met elkaar 
omgaat. Een goede omgang en spirit is voor mij belangrijker 
dan al die tactische dingen, want als het gezellig is en de 
sfeer goed is dan weet je bij voorbaat al dat het weer een 

mooi seizoen gaat worden! Voor mij is de meest belangrijke 
tactiek dat je de spelers die je tot je beschikking hebt ook 
echt in zijn kracht kan gebruiken. Bijvoorbeeld dus een 
snelle speler op rechtsbuiten of een controlerende speler 
op het middenveld. Elke wedstrijd en elke tegenstander 
is anders, we moeten ons niet teveel aanpassen aan de 
tegenstander en uitgaan van onze eigen kwaliteit.”

Sociale club
Op de vraag wat Jan Zeggelaar opvalt binnen deze club weet 
hij meteen te reageren. “Wat mij iedere keer opvalt als ik op 
het sportpark aanwezig ben is dat CVV Redichem een hele 
warme en sociale club is. Iedereen begroet elkaar en schudt 
elkaar de hand. Dat vind ik heel mooi en bijzonder om te 
zien hoe iedereen met elkaar omgaat.” Vanwege de gezellige 
en sociale sfeer die er bij de club hangt maakt dit het werk 
voor Jan Zeggelaar als trainer van CVV Redichem 2 alleen 
maar mooier. “De club leeft echt met elkaar mee en dat vind 
ik heel belangrijk. Voor mij maakt dat het trainerschap 
alleen maar mooier. Zo sluiten we een training of wedstrijd 
altijd af met een biertje.”

Wedstrijddagen
De zaterdagen zijn voor Jan Zeggelaar altijd belangrijk. 
Dan staat er weer een wedstrijd voor de deur waar ze 
doordeweeks hard voor getraind hebben. “Zaterdags willen 
we altijd presteren en de punten pakken. Voor de wedstrijd 
heb je altijd een beetje spanning. Tijdens de wedstrijd 
kunnen we de dingen die we getraind hebben laten zien en 
kijken of het goed gaat. Als we dat dan terug zien stemt dat 
altijd tot tevredenheid. De basis is wel bij altijd dat ze voor 
elkaar door het vuur moeten gaan, als mijn ploeg alles geeft 
tijdens de wedstrijd geeft mij dat een voldaan gevoel.”

Mooiste moment
Jan Zeggelaar is nu al drie jaar trainer van CVV Redichem 
2. Voor hem persoonlijk zijn er zeker momenten die er 
bovenuit springen. “Wat ik zelf een mooie herinnering 
vindt is dat we met de hele groep Sinterklaas gingen vieren. 
Iedereen heeft dan gedichten gemaakt voor elkaar, we 
nemen elkaar in de zeik en uiteindelijk draait het alleen 
maar om de gezelligheid die er op zo’n avond is. Zo wordt 
de teamgeest alleen maar sterker en de binding in het team 
beter.”



Onafhankelijke adviseurs voor:

• Hypotheken & Leven 

• Particuliere verzekeringen

• Zakelijke verzekeringen

• Hippische Verzekeringen

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

VERZEKERINGEN &
HYPOTHEKEN
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Service, gemak en persoonlijke aandacht
Lunchroom (Spar Lokaal) • Slijterij • Maaltijden & Vers belegde broodjes service
Brood van Bakkerij Koenen • Bezorgservice (online en telefonisch bestellen) • Post.nl

Service, gemak en persoonlijke aandacht
Lunchroom (Spar Lokaal) • Slijterij • Maaltijden & Vers belegde broodjes service
Brood van Bakkerij Koenen • Bezorgservice (online en telefonisch bestellen) • Post.nl
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Aannemingsbedrijf H. van den Born b.v.
Kerkstraat 12  Renkum

NIEUWBOUW | VERBOUW | RENOVATIE

BADKAMERS | DAKINSPECTIE | 

DAKKAPELLEN | VERVANGEN KOZIJNEN 

www.bornbouw.nl
0317 312243
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Harrie zat al vroeg in Oranje, 
op de poster dan…                                         door Kees Jansen

Je kunt wel zeggen dat voetballen bij de Kerkhofjes in de genen zit. Harrie (72) zat vroeger 
in de jeugd van Go Ahead Eagles, zijn zoons Maarten en Rik speelden in jeugdteams van 
Vitesse -Maarten nog enkele wedstrijden met De Graafschap in de eredivisie- en kleinzoon 
Sven al weer heel wat jaren bij eveneens de Vitessejeugd. En ook zijn kleindochters kunnen 
een aardig balletje trappen, zegt Harrie.

Redichem 1 1977 1978 met Harrie als 
aanvoerder.

Hij is al 44 jaar een bekend gezicht bij 
Redichem. Aanvankelijk als speler van 
het eerste, later in de lagere elftallen, 
in het bestuur en altijd betrokken bij 
de jeugd. Hoe kan het ook anders voor 
een enthousiaste oud-onderwijzer 
die eigenlijk sportleraar had willen 
worden. 

Glans in de 
oogjes

Nog altijd wil Harrie jongeren wat 
leren. ,,Mijn passie is om iedereen 
met plezier te laten spelen. De sfeer in 
het veld is zo belangrijk, of je nou acht 
bent of in het eerste speelt. Iedereen 
moet lekker kunnen voetballen, naar 
zijn of haar mogelijkheden. Als ik die 
glans in de oogjes zie van het plezier 
dat ze hebben, dan is het voor mij al 
geslaagd. Als je ze helpt om die lol 
te vinden, krijg je dat als trainer of 
begeleider terug. Prachtig vind ik 
dat.”
Dat is ook de reden dat hij tien jaar na 
zijn pensionering nog weleens invalt 
als leerkracht op de Airborneschool. 
,,Ik vind het mooi om kinderen iets 

-  38  -  de Redichemmer 2021

mee te geven. Dat doe ik ook door naar 
ze te luisteren, ze op weg te helpen en 
uit te leggen waarom ik iets doe.”
Harrie komt net als zijn vrouw Beppie 
uit Brummen. Hij groeide daar op als 
nakomertje in een kruideniersgezin. 
,,Daar heb ik zoveel van meegekregen”, 
zegt hij. Het was niet alleen verkopen, 
de winkel had ook een belangrijke 
sociale functie.
,,Mijn ouders deden bij mensen die 
het niet zo breed hadden weleens wat 
extra spullen in de dozen die bezorgd 
werden. En als mijn moeder in de 
winkel zag dat iemand ergens mee 
zat, nam ze die mee naar de keuken 
om een kopje thee te drinken en het 
erover te hebben. Daar heb ik veel van 
geleerd.”

Fusie 
De kleine Harrie begint zijn 
voetballoopbaan bij Brummense 
Boys. Die club zou later fuseren met 
BIC tot het huidige SC Brummen. 
,,Mijn vader zat in het bestuur van 
Brummen, ik heb wel wat van de 
fusiebesprekingen meegekregen.” 
Over het mogelijk samengaan van 
Redichem met CHRC, RVW en Duno 
wil hij niet per se wat zeggen, wel over 
hoe het in Brummen ging.
,,Ik denk dat het daar vrij makkelijk

was, omdat er niet zoveel verschillen 
tussen beide clubs waren.  Het speelde 
in de tijd dat er een nieuw sportpark 
in Brummen kwam. Zowel BIC als 
Brummense Boys hadden niet zo heel 
veel leden. Het was om sponsors te  
krijgen en het gezamenlijke gebruik 
van het nieuwe sportpark gewoon 
beter om samen te gaan. Er waren ook 
weinig culturele verschillen; in beide 
besturen zaten middenstanders. Ik 
weet nog dat de fusievergaderingen 
niet bij een van de clubs werden 
gehouden, maar bij mensen thuis.”
Na de mulo ging hij in Doetinchem 
naar de Kweekschool om onderwijzer 
te worden. Dat was ook de tijd dat hij 
door Go Ahead Eagles bij Brummen 
werd weggeplukt. ,,Ik moest vier keer 
per week in Deventer trainen. Ik ging 
dan s’ ochtends eerst met de brommer 
naar Doetinchem. Als ik ’s middags 
thuis kwam, gooide ik mijn schooltas 
in een hoek en stapte weer op mijn 
brommer om naar Deventer te rijden.”
Hij speelde bij Go Ahead samen met 
Johan Derksen,  Dick Schneider, Oeki 
Hoekema en André van de Leij, die 
het wel tot succesvol profvoetballer 
wisten te schoppen. Die droom had 
Harrie ook. ,,Als kleine jongen wilde ik 
natuurlijk later graag bij een profclub 
spelen. Ik heb weleens een hoofd uit 
een poster van het Nederlands Elftal 
geknipt en mijn eigen hoofd daarin 
geplakt.”

Harrie in duel met Jeb Teunissen van 
Manen



Wageningse Berg
Een van de hoogtepunten in zijn jaar Go Ahead was wel zijn 
invalbeurt op de Wageningse Berg, tegen de jeugd van FC 
Wageningen. ,,Het stond 0-0 toen ik er twintig minuten 
voor tijd in kwam. Ik maakte een prachtige goal, links in 
de bovenhoek- in het doel aan de kant van het hotel- en we 
wonnen met 0-1.”
Toen duidelijk werd dat hij hooguit een klein contractje zou 
kunnen krijgen, koos hij toch voor een baan in het onderwijs. 
,,Bij Go Ahead Eagles wees men mij erop dat ik ook aan 
mijn  maatschappelijke carrière moest denken. Ik was 
bovendien de enige uit ons gezin die de gelegenheid kreeg 
om te studeren. Ik kon het niet maken om dat niet te doen.” 
Achteraf bedacht Harrie dat hij zich beter bij De Graafschap 
had kunnen melden, omdat dat beter te combineren zou 
zijn met zijn studie. Nadat hij de Kweekschool had afgerond 
behaalde hij nog diploma’s voor sportleraar, maar het was 
in die tijd moeilijk om daar een baan in te krijgen.

Vriendentrouw
Na zijn voetbalavontuur in Deventer keerde hij terug bij 
Brummen, voetbalde na zijn verhuizing naar Drenthe ook 
nog een paar jaar bij Vriendentrouw (Harrie: ‘Prachtige 

naam hè?’) in Zwartemeer en sloot zich in 1977 bij Redichem
aan. ,,Rik en Maarten waren nog klein en het was best 
druk thuis, maar Beppie moedigde me aan om eens te gaan 
kijken. Ik deed mee met het onderling toernooi en de sfeer 
sprak me aan, dus het werd Redichem.”

Beppie
Zijn vrouw speelt een belangrijke rol in zijn leven: ,,Beppie 
heeft me altijd gesteund en aangemoedigd om dingen 
te doen waarvan ze dacht dat ik het nodig had of dat ik 
het leuk zou vinden. Ook na mijn pensionering, toen de 
Airborneschool aanklopte om in te vallen.
Ga nou maar eens kijken, zei ze. Dan zie je vanzelf of je het 
leuk vindt. Die steun is heel fijn.”

Harrie Kerkhof met zijn zoons Rik en 
Maarten en de volgende generatie 
Danique, Sven en Iris

Kampioensfoto van het eerste elftal van seizoen 1980/1981

Harrie Kerkhof in actie tegen CHRC.
Voor de Veluwepost-cup op 30-05-1981.
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Henk en Mark Janssen van
Carwash & Cleaning:                                                        door Jan Koenderink

LUSTEN EN LASTEN HOREN BIJ HET WERK
Renkum – Bij het maken van de afspraak knikte vader Henk naar zoon Mark. “Neem hem maar, hij treedt 
niet graag op de voorgrond maar moet het ook leren”. Maar tijdens het interview schoof de trotse Janssen 
sr. toch graag even aan. Het familiebedrijf aan de Bennekomseweg op de grens van Renkum gaat met Mark 
immers de 5e generatie in. Toch zag dat er destijds niet naar uit. 

“Op mijn 17e heb ik de HAVO afgerond. Vanwege mijn passie voor het korfbal heb ik toen niet gekozen voor een HBO opleiding 
maar twee jarige MBO+ en daar heb ik achteraf spijt van”, aldus Mark. Op zijn 16e is hij van DKOD naar het Bennekomse DVO 
gegaan. ”Je hebt ambities en wil kijken wat haalbaar is. Het was een moeilijke keuze, want mijn vriendenclub bij DKOD met 
een derde helft is ook wat waard. Toch ben ik gegaan”.

Na afronden van het MBO+ heeft Mark toch de studiestap 
gezet. “Ik heb vier jaar de HBO studie management en recht 
gevolgd. Veel zelfstudie en dus ook veel mogelijkheden om 
bij de zaak te werken. Elk vrij uurtje was ik daar te vinden”.
In de beginfase werkte Henk ‘s morgens voor zichzelf en ’s 
middags in Lunteren. Toen er in 2014 een kleine wasstraat 
naast het tankstation kwam ging de ondernemer fulltime 
in de zaak werken en is inmiddels uitgegroeid tot een goed 
lopend bedrijf die de klanten van heinde en verre ziet 
komen.

Toekomstzekerheid
“Mijn vader had destijds niet verwacht dat ik bij in de zaak 
zou komen. In 2007 is het tankstation dan ook omgebouwd 
naar een onbemande. Zekerheid voor de toekomst”, aldus 
de 35-jarige Renkumer. “En spijt dat het zo verlopen is heb 
ik niet”, vult vader Henk aan.
In 2013 is Mark gestopt met korfballen in het weekend en is 
in de zaak gekomen. “Lusten en lasten horen bij het werk”, 
zeggen vader en zoon in koor. “En de zaterdag is nu eenmaal 
een belangrijke dag. Vandaar dat wij om en om de zaterdag 
werken”. Het familiebedrijf krijgt nog meer gestalte, want 
als vrouw van de eigenaar hoor je er ook bij. Dat was zo 
bij Henk en nu ook bij zoon Mark. “mijn vrouw heeft 
haar baan opgezegd en doet nu voor ons de administratie 
en facturatie”.  Of Mark op korte termijn de zaak alleen 
overneemt? “De tijd zal het leren. Dat bepaal je zelf en je 
gezondheid”, aldus de 61-jarige Henk.

Gek worden
Vol passie en trots praat de jonge ondernemer Mark over 
“hun” zaak: “de kennis en dergelijke die ik tijdens mijn 
studie heb opgedaan gaat echt niet verloren. Ik kan nu 
eenmaal niet stilzitten. Op een stoel word ik gek”. Daarom 
kan hij zijn ei goed kwijt in de onderneming, waar het goed 

mee gaat. “Als je met zijn tweeën de zaak runt moet de 
omzet omhoog. Daarom is er ook extra werk in het poetsen 
en reinigen bijgekomen en dat wij nu twee fulltimers hebben 
zegt genoeg”. En ze zoeken nog personeel (vanaf 16 jaar) 
voor de zaterdag. Mark: “Maar dat valt niet mee, want de 
meesten sporten op zaterdag. Toch ben ik van mening dat 
je moet sporten als je ambities hebt, werken kan altijd nog”.
De coronaperiode is Carwash & Cleaning aardig 
doorgekomen. “we hebben de zaak goed overeind kunnen 
houden, vooral de poets- en cleaningafdeling. Alleen het 
tankstation bleef achter en is nu nog niet wat het geweest 
is” aldus vader en zoon. Maar bij de pakken neerzitten doen 
de eigenaren van het familiebedrijf allerminst. De toekomst 
ziet er vanwege nieuwe toekomstplannen rooskleurig uit.

Sponsoring
“Sponsoring is een belangrijke 
lokale gedachte om sport te 
steunen, al kan je niet overal 
aan meedoen” aldus Mark. 
“Henny Veenendaal zat ons 
destijds te stalken dat we 
een bordje of iets moesten 
nemen bij Redichem. Het is 
sponsoring van het scorebord 
geworden”. 
Zoals gememoreerd is de zaterdag de belangrijkste dag voor 
het bedrijf. “Vandaar dat wij zaterdags helaas ook niet op de 
velden te zien zijn”.

Klusje
Janssen sr. ziet een fusie wel zitten tussen de voetbalclubs. 
“het is verstandig om samen te gaan en één grote vereniging 
te worden. De koppen moeten dan wel dezelfde kant op 
staan en dat is nog wel een klusje. Kwaliteit kost tijd, net 
als bij de zaak”. 

Tot slot voegt Mark er aan toe: “het belangrijkste is om 
mensen terug te laten komen. Dat doe je door kwaliteit, 
netheid en regelmaat in dingen. Zo wassen wij de auto’s 
voordat ze de wasstraat in gaan en zorgen er ook altijd voor 
dat de wasstraat schoon en opgeruimd is”.
Het poetsen en reinigen zit de Janssens in de genen!
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”HET IS MOOI OM TE ZIEN DAT ZE 
NA EEN TRAINING VROLIJK VAN HET 
VELD STAPPEN” 
Cheyenne Keukens (20) is al meer dan zeven jaar lid van CVV Redichem. Na het 
doorlopen van de jeugd speelt Cheyenne nu al drie jaar in Vrouwen 1. Naast iedere 
week met haar eigen team op het veld te staan, stond ze ook zowel doordeweeks 
als op zaterdag langs het veld als trainer van het team van haar broertje. De 
training geven en zaterdags langs het veld te staan om de jongens richting een 
overwinning te helpen, deed Cheyenne dan ook met heel veel plezier!

Het begin
Zeven jaar geleden is Cheyenne begonnen met voetballen. 
Toen ze een uitnodiging kreeg om een keertje mee te trainen, 
was ze verkocht en wilde ze zich meteen inschrijven bij CVV 
Redichem. “Na de training had ik meteen heel veel plezier 
in het voetballen.  Thuis vertelde ik dat ik graag op voetbal 
zou willen, alleen was mijn moeder het er niet helemaal mee 
eens.” Cheyenne weet al lachend te vertellen wat uiteindelijk 
de regel zou zijn voor haar als ze op voetbal zou gaan. “Mijn 
moeder zei toen tegen mij dat, als ik maar één keer zou gaan 
huilen als mijn nagel zou breken, dan moest ik meteen van 
voetbal af. Zeven jaar later is dat nog steeds niet gebeurd en 
zit ik gelukkig nog steeds op voetbal.”

Redichem Vrouwen 1
Cheyenne speelt nu al drie jaar in Vrouwen 1. Ze heeft 
het er erg naar haar zin en eigenlijk is het ook wel een 
vriendinnenteam geworden! “We hebben een leuke groep 
dames die op zaterdag altijd voor elkaar door het vuur 
gaat. Hoe fanatiek we ook zijn tijdens de wedstrijd, na de 
wedstrijd sluiten we altijd af met een biertje of wijntje. Dat 
maakt het gewoon heel leuk, want iedereen kan zichzelf 
zijn in ons team, en dat is ook heel belangrijk. Naast iedere 
zaterdag een drankje doen na de wedstrijd, vinden we het 
ook ontzettend leuk om als groep dingen te organiseren of 
te ondernemen. Zo hebben we bijvoorbeeld al verschillende 
pizzadates gehad en gaan we ook met z’n allen naar 
het Oktoberfest.” Voor Cheyenne is het Oktoberfest bij 
CVV Redichem wel iets wat haar erg is bijgebleven. “Het 
Oktoberfest was voor mij de eerste keer dat ik naar zo’n 
feestje ging. Ik was net achttien geworden en het was zo 
leuk met het hele team erbij. Van te voren gingen we ons 
klaarmaken en op de avond zelf was het ook heel gezellig!”

Centrale duo
Cheyenne is op het veld terug te vinden als voorstopper. 
Samen met Esther vormt zij het centrale duo in de defensie 
van haar team. “Met Esther sta ik samen in de verdediging. 
We zijn een goed duo dat goed met elkaar kan samenwerken 
tijdens de wedstrijd. Esther haar kracht is vooral snelheid, 
daardoor geef ik meestal het eerste stootje aan de spits en 
daarna kan Esther met de bal aan de haal gaan.”

Trainer
Naast het voetballen bij CVV Redichem is Cheyenne ook 
trainer geweest van het team van haar broertje. “Vier jaar 
geleden heb ik een keer een gasttraining gegeven aan het 
team van mijn broertje. Vanaf het begin had ik er eigenlijk 
al veel plezier in. Aan het einde van het seizoen stopte de 
trainer en toen ben ik aangesloten. Vanaf dat moment gaf 
ik het team training, en ik ging af en toe mee als coach op 
de zaterdag.” Het bleef voor Cheyenne niet bij af en toe 
coachen, want één jaar later werd ze gevraagd of ze bij alle 
wedstrijden als coach aanwezig wilde zijn. 
“Toen dat mij gevraagd werd heb ik daar zeker ja tegen 
gezegd! Ik vind het heel leuk om naast de training ook op 
de zaterdag erbij te zijn. Ik ben zelfs een keer kampioen 
geworden met de jongens! Dat soort momenten zijn wel echt 
leuk om mee te maken en bij te zijn, helemaal als je ook nog 
eens als trainer betrokken bent bij de groep! Helaas ben ik 
er nu mee gestopt, omdat ik moet afstuderen, maar ik mis 
het wel en als ze hulp nodig hebben zal ik altijd voor het 
team klaarstaan.”

Broertje
Na eerder met Cheyenne te hebben besproken hoe zij het 
vindt om haar broertje te trainen, kreeg ze nu de vraag wat 
haar broertje ervan vindt dat zijn zus zijn trainer en coach 
is geweest. “Mijn broertje vond het echt super leuk. Hij 
had ook tegen mijn moeder gezegd dat hij trots is dat ik de 
training geef. Voor mij was het ook belangrijk dat de jongens 
plezier hadden tijdens de training, en daarom vroeg ik soms 
aan hem, of een vriendje, wat leuk zou zijn om mee af te 
sluiten op de training. Mijn broertje vond het heel leuk dat 
hij daarin ook betrokken werd. Na een training te hebben 
gegeven, is het mooi om te zien dat ze vrolijk van het veld 
stappen.”

Cheyenne Keukens                 door Nick Ruisch
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NOG STEEDS ZO BLIJ ALS EEN KIND IN HET VELD
Er zijn niet zo heel veel mensen die rond hun vijftigste een rugoperatie ondergaan en dan aan de arts vragen 
of voetballen daarna weer mogelijk is. Wim van Bruxvoort deed het wel. Het mocht van de arts en het kon 
na een tijdje ook weer. En zo voetbalt Wim op zijn 59ste nog steeds. De liefde voor het spel is in de loop der 
jaren bepaald niet minder geworden.
Zo verzette de Heelsumer onlangs de oefenavond van zijn band om weer op donderdagavond te kunnen trainen. ,,Muziek 
maken kun je nog heel lang, met voetballen is het maar afwachten”, verklaart hij zijn terugkeer op het trainingsveld. Het is 
heerlijk om op donderdag te trainen en zaterdag een wedstrijd bij de 7x7 te spelen.”

Te grote schoenen
Eind jaren zestig wilde de kleine Wim al dolgraag voetballen. ,,Maar je mocht 
pas lid worden als je zeven jaar was. Ik ben eerst een tijdje lid geweest van 
gymnastiekvereniging Kracht en Vriendschap, maar ik was niet echt goed in gym. 
Toen ik eindelijk zeven werd, kreeg ik op mijn verjaardag een Redichemtenue, met 
een zwart shirt en gele V en te grote schoenen. De bal vond ik toen ook wel erg groot.”
Voetballen in de tuin deed hij al een tijdje voordat hij lid werd. ,,Ik was altijd buiten 
bezig.
Mijn vader had aan de buurvrouw 
gevraagd of we ook een stuk van 
haar tuin mochten gebruiken. Daar 
timmerden we dan een doel en was 
ik met jongens van school uren aan 
het voetballen. In mijn eentje schopte 
ik vaak een bal tegen een muur om 
‘m daarna weer aan te nemen. Ook 
verzon ik spelletjes met het schieten 
door een oude band. Dat deed ik altijd 
met rechts, maar van mijn vader 
moest ik het ook met links doen. Zo 
was hij ook tweebenig geworden.”
De oude Brand van Bruxvoort 
voetbalde in Redichems beginjaren. 
,,Hij is in 1962 (drie jaar na de 
oprichting, red.) begonnen. Volgens 
hem had hij nooit in het eerste gezeten, 
maar toen ik meewerkte aan het 
jubileumboek over 50 jaar Redichem 
bleek er toch een wedstrijdverslag te 
zijn waarin hij als doelpuntenmaker 
bij het eerste werd genoemd.”

Buitenveldert
Wim schopte het ook tot het hoogste 
team, al was dat niet meteen bij de 
overgang naar de senioren. ,,Ik kwam 
toen in het derde en ook nog in het 
tweede. Toen ik op mijn twintigste 
ging studeren in Amsterdam en 
voetbalde bij Buitenveldert kwam ik 
daar wel in het eerste. Ik was altijd een 
klein mannetje, niet zo zelfverzekerd 
en presteerde ook niet zo goed onder 
druk. Op het trainingsveld kon ik 
alles, maar in de wedstrijden liet ik 
dat niet altijd zien. Dat is toch iets dat 
in je hoofd zit.”

Toen Wim en zijn vrouw Liesbeth 
weer in Heelsum kwamen wonen 
-Wim was inmiddels 25- werd hij 
door de oude Willem Elands meteen 
weer bij de geelzwarten gehaald. ,,De 
verhuiswagen stond nog voor ons huis 
op het Koningserf toen Willem op zijn 
brommertje aan kwam rijden om te 
vragen of ik terug kwam.”
Onder trainer Jan Menting debuteerde 
hij alsnog in de hoofdmacht en bleef 
daar een jaar of vijf voetballen. ,,Ton 
van de Bovenkamp was net gestopt, 
dat vond ik wel jammer. Maar ik zat 
wel in het team met Henri Blom, 
Henk Jansen, Gert Hazeleger en 
John Verstegen. Ik was toen wel wat 
zelfverzekerder, maar nog steeds 
vond ik die druk lastig.”

Kwetsbaarder
In het dagelijks leven en ook in de 
band waarin hij speelt, heeft Wim 
daar geen last van. ,,Terwijl je op 
het podium met een gitaar en een 
liedje dat je zelf hebt geschreven 
veel kwetsbaarder bent. Misschien is 
het omdat je dat beheerst en je alles 
in de hand hebt. Bij voetbal kan er 
zoveel gebeuren.” Na zijn vertrek uit 
de selectie bleef hij altijd voetballen 

bij de club, tot aan zijn rugoperatie. 
,,Ik had een versleten tussenwervel, 
dat is iets erfelijks. Het gekke was 
dat ik er met voetballen haast geen 
last van had, maar stilstaan kon ik 
haast niet meer.” Hij kwam weer aan 
het voetballen, maar de rug bleef 
hem parten spelen. ,,Op advies van 
onze zoon Thijs ben ik krachttraining 
gaan doen. Een goede conditie is 
meer dan vijf kilometer kunnen 
hardlopen. Het gaat ook om lenigheid, 
reactievermogen en spierkracht. Ik 
ben toen gaan trainen en dat heeft 
me enorm geholpen. Als je fit oud wilt 
worden moet je werken aan je spieren. 
Dat ontlast andere delen van je lijf.”

Vrijheid
Toen hij ook nog eens tien kilo afviel, 
huppelde hij weer door de wei als in 
zijn jonge jaren. ,,Het is nog steeds 
een heerlijk gevoel van een bal 
aangespeeld te krijgen, te controleren 
en weer af te spelen. Dat is een gevoel 
van vrijheid, van geluk. Als ik een bal 
in een wedstrijd of op een training 
hoog krijg aangespeeld en die in een 
keer weet stil te leggen, kan ik daar 
heel lang plezier van hebben.”

Wim van Bruxvoort (59):
‘een goede bal geven is heerlijk‘

door
Kees
Jansen

Kampioenselftal eerste elftal 1989/1990.
Staand v.l.n.r.: Gert Hazeleger, Wim van 
den Born, Henk van den Berg, André 
Brussen, Han van den Born, Wim van 
Bruxvoort, John Verstegen, Jan Men-
ting (trainer), Joop de Ruiter (leider).
Zittend v.l.n.r.: Johan Pama (vlaggenist), 
Wout Beekhuizen, Henri Blom, Theo 
Gerritsen, Henk Flipsen, Eric Bekkers, 
Jacques Menting, Henk Jansen.
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Een ochtendje op het
wedstrijdsecretariaat   door Kees Jansen

Natte schoenen, verse koffie en
een scout van de Graafschap

Meters
Veteranenvoetballers Tom en 
Kees bemannen deze ochtend het 
wedstrijdsecretariaat. Ze zitten in 
een pooltje van een stuk of twaalf 
vrijwilligers die dat bij toerbeurt 
op een zaterdagochtend moeten 
doen. De term ‘zitten’ op het 
wedstrijdsecretariaat is eigenlijk 
niet heel goed gekozen, want de twee 
maken aardig wat meters.
En eigenlijk begint Kees alleen aan 
de klus, want Tom heeft zojuist 
geappt dat hij wat later is omdat zijn 
vriendin ziek is en hij de kleine even 
op weg moet helpen. ,,Ik moet even 
goed nadenken wat er in elk geval 
moet gebeuren”, zegt Kees, terwijl hij 
het welkomstbord buiten de kantine 
zet. Daarop staat het schema met 
alle wedstrijden, kleedkamers en 
veldnunmers. Zo kunnen spelers, 
begeleiders en ouders ook zien waar 
ze moeten zijn. En anders krijgen ze 
dat te horen in het secretariaat.
Maar voordat de eersten arriveren, 
moeten er wat pupillenveldjes op 
het hoofdveld worden uitgezet. Kees 
heeft inmiddels bedacht dat in elk 
geval de pionnen van de veldjes voor 
de wedstrijden van negen uur moeten 
staan. Hij probeert ook nog wel in zijn 
eentje de doelen te verplaatsen, maar 
dat levert alleen maar diepen groeven 
in het veld op. ,,Dat doe ik zo wel 
samen met Tom.”

Lijnen recht
De kunst bij het uitzetten van de 
lijnen met pionnen is wel dat je die 
zo recht mogelijk houdt. ,,Je zoekt 
een vast punt, bijvoorbeeld een letter 
op een reclamebord of een doelpaal 
en die blijf je in de gaten houden als 
je de pionnen neerzet. En af en toe 
achterom kijken”, zegt hij.
Inmiddels is Tom er ook. Ondanks 

het vroege tijdstip en de stress van 
een zieke thuis, heeft hij een brede 
glimlach om zijn mond. Heeft hij 
heel vaak trouwens. De twee zetten 
snel de doeltjes op de goede plekken. 
,,Oh ja, zegt Tom. ,,Ik had even droge 
schoenen mee moeten nemen, want 
na een rondje over het natte veld zijn 
ze doorweekt.”
Dan moeten ook nog de doelen op het 
kunstgrasveld opengeklapt worden 
voor twee latere wedstrijden. ,,Dat 
kunnen ze zelf toch wel”, zegt Tom 
met een guitige blik naar Ton van 
de Bovenkamp, die er ook alweer is. 
,,Nou, zet het toch allemaal maar even 
klaar”, antwoordt die. Terug in de 
kamer van het wedstrijdsecretariaat.
Daar druppelen wat leiders van 
tegenstanders en ook scheidsrechters 
binnen. Die laatste groep gaat dan 
weer naar buiten met een f luitje en 
een scoreformulier. Wanneer alles 
is uitgezet en iedereen weet waar hij 
moet zijn, gaan Tom en Kees even 
koffie doen in de kantine. Wilma wil 
dan graag weten hoeveel jeugdteams 
er spelen, want ze moet de kannen 
met aanmaaklimonade gaan vullen.
Dan is het tijd voor een rondje langs 
de velden. Op het hoofdveld zijn vier 
wedstrijden bezig. Gelukkig mogen 
de ouders weer langs de kant staan. 
Waar je ook kijkt vliegen ballen het 
doel in, want altijd wordt gescoord. Is 
het niet met in de wedstrijd zelf, dan 
wel met de penalty’s na af loop.

Scout
Inmiddels komen er alweer nieuwe 
ploegen aan voor de volgende ronde 
jeugdwedstrijden. Ook meldt zich een 
scout van de Graafschap. ,,Ik zeg maar 
even dat ik er ben, dat is wel netjes”, 
zegt hij. Hij heeft het al snel weer 
gezien, want een minuut of twintig 
komt hij zich weer keurig afmelden in 
het clubgebouw.

Kees en Tom worden ondertussen een 
beetje onrustig, want ze moeten om 
kwart voor 1 in Arnhem voetballen 
tegen ESA. En er moet op het 
sportpark nog heel wat opgeruimd 
worden. ,,Het is niet zo erg dat de 
doeltjes blijven staan”, zegt Henk van 
Almenkerk, leider van het tweede. 
,,Dat zijn we wel gewend. We ruimen 
ze wel op.” 

Nog voordat ze in de auto naar 
Arnhem stappen, vullen de twee nog 
even wat uitslagen in op de lijst, gauw 
nog de pionnen bij elkaar graaien, 
dag zeggen tegen de kantinedames 
en zijn weg. Dat kan ook, want ’s 
middags is het wedstrijdsecretariaat 
niet bezet. De ontvangst gebeurt dan 
in de kantine en er hoeven ook geen 
velden uitgezet te worden De junioren 
en senioren redden zich, bij hun 
middagwedstrijden, zelf prima.

Alle parkeerplekken zijn nog vrij op zaterdagochtend om vijf minuten voor acht. De velden op het sportpark glimmen van de 
dauw. De zon is wel op, maar komt nog niet boven de bomen uit. Toch is er al wat activiteit bij Redichem.
In de kantine staat Wilma al klaar voor de eerste ouders die straks verse koffie willen. Ze wordt geassisteerd door Anne. Op 
de achtergrond klinken oude hits uit de speakers. ,,Ach, ik had ook wel gezellig de radio aan willen hebben”, zegt Wilma. 
,,Maar dit is ook leuke muziek.”
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sponsorcommissie
Voor onze vereniging zijn er drie belangrijke inkomstenposten. Dat zijn de 
contributie, de kantine en de sponsorinkomsten.

Door de corona zijn de inkomsten van de kantine logischerwijs teruggelopen, 
maar de contributie én de sponsorinkomsten in ieder geval stabiel gebleven. 
Bij de sponsorcommissie zijn de laatste jaren wat wisselingen geweest. Jan 
Streefkerk / Nick Dumas / Gert Brussen en Henny Veenendaal hebben jarenlang 
deel uitgemaakt van deze commissie.
Jan en Nick waren al wat eerder gestopt, en aan het einde van het vorige seizoen is Gert gestopt. Henny’s bijdrage is op dit 
moment op een lager pitje gezet door zijn persoonlijke omstandigheden. In mijn rol als penningmeester wil ik de heren 
namens het bestuur en de vereniging graag bedanken voor jarenlange tomeloze inzet voor de sponsorinkomsten van onze 
c.v.v. Redichem.

Nieuwe sponsorcommissie

Halverwege november werd ik verrast toen Brian 
bij me aangaf dat hij eventueel interesse had in de 
sponsorcommissie. Na het inzien van de stukken van de 
sponsorcommissie (sponsorplan / sponsormogelijkheden…) 
heeft Brian aangegeven het te willen oppakken. Na 
goedkeuring in het hoofdbestuur is Brian dus toegetreden 
tot de sponsorcommissie.

Vrienden van….
Als eerste zal Brian zich gaan bezighouden met het 
herinrichten van de sponsorborden en verspreiding van de 
glossy’s onder de sponsoren (ca. 75). “Rondbrengen zal niet 
bij alle sponsoren gaan lukken, maar het eerste contact is bij 
een bezoekje wel een feit”, aldus Brian. “Mijn eerste ideeën 
heb ik al, onder andere in de vorm van de Vrienden van 
Redichem 2022. Een leuke actie waarbij iedereen een kleine 
bijdrage kan leveren om de club te helpen. Een doel heb ik 
hiervoor ook al bedacht en voorgelegd tijdens de introductie 
bij het bestuur. Deze heeft dit doel ook al goedgekeurd. 
Het betreft een nieuwe muziekinstallatie in de kantine en 
hopelijk ook buiten, afhankelijk van de opbrengst. Hiermee 
zijn in de middag de “grote boxen”, met soms muziek door 
elkaar heen, niet meer nodig.” Dus binnenkort zal Brian via 
de social mediakanalen de actie “Vrienden van Redichem 
2022” leven in gaan blazen.

Namens het bestuur en de vereniging bedankt voor je 
aanmelding en succes met de sponsorcommissie.
Contact met Brian via: sponsorcommissie@redichem.nl

Redactie, Rini van Ernst
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Matthias ten Böhmer (41) is een echte voetbalvader. Op dit moment is hij de 
leider van de JO11-2 en al vijf jaar staat hij langs de zijlijn bij het team van zijn 
zoontje Jesse. Wat bij Matthias ten Böhmer op nummer één staat is plezier, 
want iedereen moet met zin en enthousiasme naar het sportpark komen en met 
plezier op het veld staan! 

Begin
Matthias ten Böhmer werd door Ton 
van de Bovenkamp gevraagd om 
leider te worden van het team van 
zijn zoontje. “Ton van de Bovenkamp 
kende ik nog wel van vroeger, want 
daar heb ik zelf ook training van 
gehad. Ik kwam een paar keer bij de 
training kijken en toen zochten ze nog 
een leider en daar stond ik voor open. 
Het leek me leuk om op de zaterdag 
betrokken te zijn bij de jongens en 
zelf was ik er toch normaal gesproken 
altijd bij geweest, dus is dit mooi 
meegenomen.”

Ontwikkelen
Vijf jaar later is Matthias ten Böhmer 
nog steeds de leider van het team. 
Daardoor ziet hij al die jongens ook 
groeien en ontwikkelen. “Dat is heel 
leuk om te zien! Aan het begin wist ik 
niet wat ik ervan moest verwachten, 
want er komt veel bij kijken 
natuurlijk. Het is fantastisch om te 
zien dat de jongens plezier hebben 
met elkaar en dat is in mijn ogen ook 
het belangrijkste! Volgens mij gaat 
iedereen ook met plezier naar het 
voetbal toe en ik probeer dat alleen 
maar te stimuleren.”

Persoonlijk
Al vijf jaar lang staat Matthias 
ten Böhmer met plezier langs de 
lijn. Dat komt voornamelijk door 
het enthousiasme wat zijn jongens 
uitstralen. “Ik sta iedere zaterdag 
met plezier langs het veld. Het 
enthousiasme wat de jongens 
uitstralen geven ze mij ook en dat is 
mooi om mee te maken. Ik zie dat de 
jongens het voetballen en het team 
leuk vinden en dat geeft mij een goed 
gevoel.” Naast doordeweeks hard 
werken staat er in het weekend ook 
een vroege wekker op hem te wachten. 
“Dat zie ik nooit als een probleem. Het 
is voor mij een hobby geworden waar 
ik heel veel plezier in heb en ik zie het 
zeker niet als een verplichting.”

Zoontje
Matthias ten Böhmer is al vijf jaar 
de leider van zijn zoontje Jesse. We 
vroegen aan hem hoe hij denkt dat 
zijn zoontje het vindt om zijn vader 
als leider te hebben. “Hij vindt het 
fantastisch. Hij is daar trots op en 
vindt het echt heel leuk. Ik heb hem 
nog nooit horen klagen en zie hem 
altijd met plezier naar het voetbal 
gaan. Thuis bespreek ik ook wel eens 
met hem hoe hij de wedstrijd vond 

gaan of wat zijn mening is. Hij is zelf 
keeper en krijgt nu ook wel een beeld 
hoe alles moet staan.”

Leukste moment
Voor Matthias ten Böhmer is er niet 
echt een leukste moment, maar 
eigenlijk is dat iedere zaterdag als er 
gespeeld moet worden. “Voor mij is de 
wedstrijddag wel één van de leukste 
momenten, want dan komt iedereen 
enthousiast aanlopen. Dan zijn we met 
z’n allen bij elkaar en dat is eigenlijk 
wel het leukste. De voorbereiding 
voor de wedstrijd, het omkleden, 
wedstrijdbespreking, daarna het veld 
op en de wedstrijd spelen en na af loop 
weer de kleedkamer in. Als ik iedereen 
dan lachend zie weggaan van het 
sportpark geeft dat mij een voldaan 
gevoel en ben ik ook superblij.”

Keepersfamilie
Jesse is op dit moment de keeper 
van de JO11-2. Het zal waarschijnlijk 
bij hem wel in de genen zitten, want 
zowel zijn vader als zijn moeder zijn 
vroeger ook keeper geweest. “Ik ben 
zelf ook keeper geweest en ik denk dat 
het wel in de genen zit. Mijn vrouw 
is ook keeper geweest dus het is wel 
toevallig dat we alle drie onder de lat 
hebben gestaan.”

Leider
Matthias ten Böhmer staat op dit 
moment als enige langs de lijn bij de 
JO11-2. Een taak die hem goed af gaat, 
maar hij zou graag iemand erbij willen 
hebben. Matthias begint lachend na 
de vraag: “Ik heb het erg naar mijn 
zin, maar ik zou graag nog iemand 
naast mij willen hebben. Als ik alleen 
sta heb ik toch veel verschillende 
dingen en ik zou het fijn vinden om 
een sparringpartner naast mij te 
hebben waarmee ik kan overleggen. 
Dus als iemand zich geroepen voelt 
zou dat heel goed uitkomen!”

een echte
voetbalvader                              door Nick Ruisch
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Aantal leden: 590 
 472  Mannen   118  Vrouwen
 160  Niet-spelend
 430 Spelend   168  Senioren
        262  Jeugd

Leeftijd: jongste lid     3  Jaar
    oudste lid 89  Jaar

Aantal teams: 32 
   1 Trainingsteam
  31 Competitieteams
    8 Seniorenteams 7 Mannen
         1 Vrouwen
   23 Jeugdteams  16 Jongens   
         5 Meiden

         2 Gemengd

  
Aantal vrijwilligers:  191 

Aantal commissies:   12 

Aantal activiteiten:  14 / jaar

Aantal trainingsuren: 69,5
             uur/week
aantallen 1 november 2021 (redactie)


