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Clubblad van R.K.V.V. Rood-Wit  

27e jaargang, nummer 1 

Redactie  

Jan Janssen      Bruuk 95  

Jody Schaap   Hemeltje 34  

Vivian Janssen  Marterstraat 22   

Heeft u stukjes, foto’s, interviewaanvragen, feitjes, opmerkingen, wist-u-datjes of andere 

copy welke het vermelden waard zijn, laat het ons weten! 

clubblad@roodwitgroesbeek.nl 

Uiteraard is de copybus in de kantine nog altijd aanwezig om stukjes in te deponeren. Copy voor de 

volgende editie graag inleveren voor: 1 november 2015 
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Van de Redactie 

Daar zijn we weer. Na een overgangsjaar met vele veranderingen presenteren wij met trots 

de nieuwe Snor. Het veelgeprezen clubblad van onze mooie vereniging. 

Eén van deze radicale veranderingen is dat het papieren exemplaar is verlaten. De Snor gaat 

voortaan alleen nog maar via de digitale snelweg. In het kader van de bezuinigingen en het 

milieu is hier op de ledenvergadering over beslist. De Snor ontvangt u daarom op uw email. 

Om misverstanden te voorkomen willen wij jullie als trouwe lezers er wel op wijzen dat het 

juiste emailadres bij Pim Krebbers (onze penningmeester) bekend moet zijn. U kunt Pim 

hiervoor een email sturen pim@roodwitgroesbeek.nl.  

Om onze minder jonge leden tegemoet te komen kunt u op verzoek nog een papieren 

exemplaar bestellen. Echter dient u dit verzoek in drievoud in te dienen… per email of één 

van de redactieleden aan te spreken of te bellen. 

Een andere grote verandering welke De Snor heeft meegemaakt is de toevoeging van een 

nieuwe (stil) redactielid. Deze fanatieke schrijver is ons team sinds deze editie (najaar 2014) 

komen versterken. Zijn winst op nieuwjaarsdag als Koning Voetbal gaf ons de doorslag om 

hem toe te laten tot de redactie. We hebben het over niemand minder dan Frank Schuivens. 

In de volgende editie een uitgebreide reportage over Frank. 

Ondanks dat we dit keer niet geselecteerd hebben op het aantal inzendingen willen wij u er 

op wijzen dat er ook de volgende editie ruimte gereserveerd is voor spontane inzendingen. 

Gedichtjes, verhaaltjes, interviews, rijmpjes, verslagen of andere vormen van tekst en beeld 

zijn meer dan welkom.  

Wij wensen u allen een fijne zomervakantie en onthoudt: 

Wie schrijft die blijft!!! 

De Redactie. 
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Van de waarnemend voorzitter 

Na een zeer mager seizoen is het nieuwe weer aanstaande. De presentatie van de nieuwe 

groep heeft al weer plaats gevonden. De jonge ploeg zal het weer in de 1ste klasse moeten 

gaan bewijzen dat Rood Wit op dat niveau thuis hoort. Een forse klus voor onze nieuwe 

trainer met zijn  staf om van deze jonge groep een goede ploeg te smeden. Samen kan deze 

groep een heel eind komen. Ik hoop dat we samen weer veel plezier aan het voetbalspel 

kunnen en zullen beleven. Naast het eerste bestaat de club ook nog uit een aantal andere 

teams die ook weer hun beste beentje op zaterdag en zondag zullen gaan voor zetten om 

Rood Wit te vertegenwoordigen. 

Naast voetbal is er natuurlijk ook een jubileum in het verschiet. Rood Wit bestaat dit jaar 70 

jaar. Dat willen we op gepaste wijze vieren met een feestprogramma in het weekend van 29 

augustus. Als U al loten hebt gekocht voor onze grote loterij dan weet U al wat er op het 

programma staat. Er is weer een mooie voetbalwedstrijd gepland met allemaal oud spelers 

van de Rood Wit selecties. Dat lijkt weer een grote happening te worden. Ook de barbecue 

die er zal worden gehouden is niet mals te noemen. Het vlees wel dat zal van goede kwaliteit 

zijn. De feestavond zal er ook weer als vanouds Rood Wit kleuren. Er zullen ook een aantal 

leden gehuldigd worden met hun zeventig jarig lidmaatschap. Dat zijn er nog vier waaronder 

nog een oprichter. We hopen dat er weer veel mensen komen om er een groot feest van te 

maken. Met de vakantie voor de deur wens ik iedereen een fijne vakantie en we zien elkaar 

weer in het nieuwe seizoen en bij het feest. 

Sportieve groeten  

Sjaak Kamps, waarnemend voorzitter 

 

 

  



1e elftal 

Unieke promotie.....Voor het eerst in de 1e klasse, historie, woorden kwam men te kort na het 

behaalde kampioenschap in 2013-2014... 

Vol positieve energie werd er gestart aan een nieuw seizoen. Zoals elk jaar hebben ook dit jaar er 

enkele mutaties plaats gevonden, waardoor we zijn gestart met een andere selectie als waar we mee 

zijn geëindigd. Al tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen Achillles was al duidelijk zichtbaar dat dit 

het team niet slechter heeft gemaakt. Uiteraard had het tijd nodig om het geheel te laten smeden tot 

een nieuwe succesploeg, maar de ingrediënten waren aanwezig. 

Na een voorbereiding en een sterke bekerindeling tegen goede tegenstanders stapten we de bus in 

richting Heino. Toevallig was dit ook een promovendi. Al snel werd duidelijk dat we iets te zoeken 

hadden in de eerste klasse. Na een goede eerste helft (0-1) hebben we de punten helaas niet mee 

kunnen naar Groesbeek.  

De eerste seizoenshelft kenmerkte zich door een goede basis, inzet, beleving en bij vlagen aardig tot 

goed voetbal. Zoals elk seizoen was er ook dit jaargang een omkanteling in het resultaat die helaas 

ook zijn uiting had in de beleving en discipline. Waar over het algemeen zo´n kanteling vaak stopt na 

een paar mindere wedstrijden gaf de laatste wedstrijd voor de winterstop Rood Wit 1 een mentale 

dreun. 

Nadat men had kunnen uitrusten gedurende de winterstop werd er met kunst en vliegwerk 

gewonnen in Groenlo. Tot onze grote spijt was dit helaas niet het startschot van een mooi slot voor 

onze trouwe fans. Het resultaat en met name de inzet en beleving bereikte een diep dal waarbij we 

nog alle zeilen hebben moeten bijzetten om nacompetitie te ontlopen.  

Uiteindelijk werd en dankzij een welverdiende 3-3 op de valreep klassebehoud veilig gesteld.  

Namens Rood Wit 1 wensen wij alle fans, bestuur, leden van Rood Wit en iedereen die zich voelt 

aangetrokken een fijne zomerstop en tot in het seizoen 2015-2016. 

Unieke promotie... Voor het eerst in de 1e klasse.... KLASSEBEHOUD 

  



Seizoen 2014-2015 Rood-wit A1 

We zijn met een vriendenteam dit seizoen begonnen aan een 

avontuur bij R.K.V.V Rood-Wit, we begonnen met een selectie 

van 16 man en 2 trainers. Door vroegtijdig te beginnen met 

trainen zorgde we al snel dat de conditie weer op het goede 

niveau moest komen en wij beter op elkaar moesten gaan 

inspelen maar dat verliep al vrij snel in sprongen vooruit. Toen 

we de competitie zagen dachten we wel even van dit word 

een zware competitie omdat dit het eerste jaar met zijn alle 

bij elkaar is en dan ook nog is tegen 5 dispensatie teams van 

de 10 maar we gingen er vol vertrouwen met ons hele team 

tegen aan!  

De competitie 

Najaar 

De competitie begonnen we goed door de 

eerste wedstrijd al meteen met 8-0 te 

winnen van Orion, vervolgens moesten we 

uit tegen Union en ook die wisten we te 

winnen met 1-2 en daarna het andere team van Union ook te pakken in eigen huis met 4-1. Dus we 

begonnen sterk aan de competitie en dat hielden we ook vol! Wel kregen we 1 tegenslag tijdens het 

incident tegen Quick 18’88, waarbij 1 speler van ons naar het ziekenhuis moest worden gebracht en 

uiteindelijk een nekwervel gebroken had en 3 maanden met een brace heeft moeten lopen en nu 

nog steeds aan het revalideren is, dat was een moeilijke tijd voor ons maar ook voor de club. Toch 

hebben we ons er overheen moeten zetten en zijn we door gegaan en de eerste helft van de 

competitie goed afgesloten met de 3e plaats!  

Voorjaar 

De 2e seizoenshelft begon een stuk 

stroever, we zijn gepromoveerd en zaten 

nu bij de eerste 6 van onze competitie en 

de eerste 6 van de andere derde klasser 

dus de beste 12 van de 3e klasse teams 

verdeeld uit 2 competites gebaseerd op de 

1e helft van de competitie. De eerste 3 wedstrijden waren dan ook zeker niet goed en het wedstrijd 

ritme was ook niet goed omdat we in die tussentijd 2 maanden geen wedstrijd meer hebben 

gespeeld i.v.m het weer, de tegenstander, tekort aan spelers/blessures. De eerste 3 wedstrijden 

verloren we ook meteen met 2-1 van SCP, 1-4 van Uchta en 2-3 van Victoria. Toch waren we tegen 2 

van de 3 ploegen zeker de betere partij maar konden we de voorsprong telkens niet vasthouden en 

verschilde de 1e en de 2e helft teveel met of de 1e helft heel goed voetbal en dan de 2e helft niet of 

andersom. Daarna kregen we toch weer ons ritme te pakken en wonnen we van de nummer 1 en 

speelde we gelijk tegen de nummer 2 waardoor we langzaam weer klommen, ook onze 8e wedstrijd 

wonnen we met 0-1 en staan nu momenteel op de 6e plek. We gaan er nog alles aan doen om de 

laatste 3 wedstrijden te winnen zodat we ook dit seizoen mooi kunnen afsluiten en toch kunnen 

terug kijken naar een mooi seizoen met zijn alle!  



Carnavalsavond 

Vrijdag 6 februari vond de jaarlijkse carnavalsavond van Rood Wit weer plaats. De raad van elf werd 

dit jaar gevormd door de 'oude' vertrouwde Rood Wit supporters met als prinses de 81 jarige Rien 

Keukens. In een gezellig drukke Rood Wit kantine werd Rien op een prachtig versierde troon 

geïntroduceerd. Nadat spreekstalmeester James Hendriks in een mooie toespraak het 

troonreglement had voorgedragen werd door Theo Jansen met een speciaal voor deze gelegenheid 

gecomponeerde lofzang aan Rien het feest pas echt geopend. Met de gehele familie Keukens als 

achtergrond decor was de prinses in haar nopjes. Uiteraard waren er vele schlagergroepjes aanweizg 

om er een spetterende avond van te maken. Uiteindelijk is er tot in de late uurtjes doorgefeest 

waarbij de zaterdag voor velen met hoofdpijn begon. Gelukkige hebben we de foto’s nog.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als onderdeel van de Snor 2.0 hebben we onderstaand een hyperlink toegevoegd. Door deze aan te 

klikken is het liedje over Rien Keukens nog eens terug te luisteren. Uiteraard staan er in het fotoboek 

nog meer foto’s!.  

Artikel: http://www.roodwitgroesbeek.nl/index.php?page=article&siteid=527 

Foto's: https://picasaweb.google.com/frankschuivens/Carnavalsavond2015 

http://www.roodwitgroesbeek.nl/index.php?page=article&siteid=527
https://picasaweb.google.com/frankschuivens/Carnavalsavond2015


Zaterdag 2 

 

Een keer in de zoveel tijd gebeurt het ook echt. In menig bar wordt er uitgebreid over gediscussieerd, 

op menig feestje wordt erover gefantaseerd. De geniale ideeën worden uit de mouw geschud 

naarmate drank en versnaperingen worden verorbert, mannen onder elkaar smeden een geniaal 

plan en zeggen elkaar onvoorwaardelijk het ja-woord; we gaan een voetbalvriendenteam oprichten! 

Tuurlijk! Oude vrienden en matties, broers, zwagers en swaggeronies hebben dan excuus om elkaar 

weer vaker te zien ondanks de afstand van huisadres.  

 

Echter de ‘morning-after’ van Plan A is vaak de abortus van het eens zo geniale idee. Na 

vernuchtering, overleg met partners, familie en bekenden. Nadat alle pro’s en contra’s tegen elkaar 

worden afgewogen, komen al die eens zo stoere barmannen tot de conclusie het toch maar niet te 

doen, het moet maar blijven bij een droom. Die moet ver rijden en zit ook met z’n werk. Hij moet af 

en toe ook in het weekend werken. Z’n vrouw ziet’m doordeweeks al weinig en wil af en toe ook iets 

leuks met’m doen in het weekend. Let maar op; mensen gaan niet elke wedstrijd aanwezig zijn. Moet 

je opletten; dat we dadelijk elke wedstrijd met te weinig man staan. 

 

Maar eens in de zoveel tijd gebeurt het wel! De mannen van Rood Wit zaterdag 2 hebben alle 

negativiteit en realiteit opzijgezet, genegeerd, verdrongen en weggezopen. Ze hebben besloten de 

weg van ‘mission impossible’ te bewandelen en die surrealistische jongensdroom na te jagen. 

Mannen van gemiddelde halve abraham plus leeftijd, kwamen vanuit alle hoeken van Nederland 

bijeen. Die was voeger bijna prof maar koos voor de vrouwtjes en drank. Hij heeft vroeger bij Vitesse 

gespeeld. Die gek zat bij jong oranje, nu gaat ie misschien met ons mee doen! En ze kwamen! Uit 

Eindhoven, Tilburg en Moergestel, uit Doetinchem en Gaanderen, uit Nijmegen, Arnhem en 

Oosterbeek. Ze kwamen! Zelf uit Duitsland uit Kranenburg, Kleve en Emmerich am Rhein en 

natuurlijk ook een paar tamme uit Groesbeek zelf. 

 

Vaak blijft het bij een geweldig plan op mannen zuipavond. Maar in seizoen 2014/2015 stond er 

daadwerkelijk een vriendenteam op de mat bij Rood Wit en werden bijna in het eerste jaar al 

kampioen, de mannen van Zaterdag 2. In de wandelgangen gaat het gerucht dat ‘de grafhonden’ 

wellicht nog een seizoen doorgaan.  

  



Grutste Snor 

Op het jaarfeest werd traditiegetrouw weer de Grutste Snor van het jaar bekend gemaakt. 

Dit is een van de meest aansprekende eretitels die een Rood Wit vrijwilliger in de wacht kan 

slepen. De Grutste Snor wordt jaarlijks gekozen door een commissie die bestaat uit de drie 

laatst verkozen Snorren. Dit keer waren dat Gerrit Zwitserloot (2011), Gery Keukens (2012) 

en James Hendriks (2013). Voornaamste kenmerk van de Grutste Snor is het zichzelf 

belangeloos inzetten voor de club. 

 

Dit jaar viel deze eer te beurt aan Miem Thijssen en Rini Janssen. Miem en Rini zijn al 

jarenlang de wasvrouwen van het eerste en tweede elftal. Wekelijks zorgen zij ervoor dat 

het eerste en tweede elftal goed voor de dag komen. Daarnaast springen Miem en Rini bij 

thuiswedstrijden vaak bij om de toeschouwers in de rust van koffie en thee te voorzien. Voor 

diverse hand- en spandiensten zijn Miem en Rini ook altijd te porren. Zo voorzag Rini 

afgelopen seizoen de kampioenswagen van nieuwe bekleding en loopt Miem al jarenlang 

tijdens thuiswedstrijden de toeschouwers af om wedstrijdloten te verkopen. Het luide 

applaus dat deze twee Grutste Snorren ten deel viel, bevestigde de juiste keuze. 

Naast hun vele vrijwilligers activiteiten zijn het zeer trouwe supporters van ons eerste elftal. 

We kunnen met recht spreken van echte trouwe supporters. Geen uitwedstrijd (zelfs in de 

1e klas) is te ver! 

 

 

Mien en Rien, bedankt voor jullie vrijwillige steun!!!! 



 

70 jaar Rood Wit 

Op 31 augustus 2015 is het zeventig jaar geleden dat RKVV Rood Wit werd opgericht. Vijf personen 

richtten toen de Groesbeekse Voetbalclub (G.V.C.) op. Later werd dit omgedoopt naar RKVV Rood 

Wit.  

 

Om dit jubileum te vieren zullen op zaterdag 29 augustus tal van activiteiten plaatsvinden op 

Sportpark Rood Wit. Er zal onder meer een reünie plaatsvinden met oud-spelers van het eerste elftal. 

Voetballers die hier vroeger furore maakten zullen zich nog een keer in het rood-witte tenue steken 

en het tegen elkaar opnemen in een onderling duel. Voor even zullen oude tijden herleven op het 

Kapittelland. Oud-selectiespelers en begeleiding kunnen zich nog opgeven voor deelname aan de 

reünie.  

Daarnaast vindt er een grote jubileumloterij plaats waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. Loten 

kosten vijftig euro en zijn te koop bij Hennie Janssen, Gerry Rutten, James Hendriks of te bestellen via 

loterij@roodwitgroesbeek.nl. De trekking van de loterij vindt plaats op zaterdag 29 augustus om 

20.30 en zal geschieden door Notaris Timmersmans. Als grote finale zal er om 21.00 een feestavond 

van start gaan met medewerking van de band Back2live. Iedereen is hiervoor welkom. Het volledige 

jubileumprogramma ziet er als volgt uit. 

Jubileumprogramma 

zaterdag 29 augustus: 

 

17.30 

Jubileumwedstrijd (2x 35 min.) 

Oud 1ste elftal spelers 

 

19.00 

Barbecue 

 

20.30 

Trekking jubileumloterij 

door Notaris Timmermans 

 

21.00 

Feestavond 

m.m.v. Back2live 

Voor meer info en voor opgave voor de reünie, kijk op 

www.roodwitgroesbeek.nl/jubileum 
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Ronny en Ronny zwaaien af 

Op zondag 10 mei waren Ronny Kamps en Ronny Berens voor het laatst in het Rood Witte 

tenue van het derde elftal te bewonderen. Na jarenlange trouwe dienst nemen de beide 

naamgenoten afscheid als voetballer van Rood Wit 3. 

Ronny Kamps begon op 4,5 jarige leeftijd met voetballen bij Rood Wit en heeft op twee jaar 

na altijd bij Rood Wit gespeeld. Na de gehele  jeugd doorlopen te hebben, heeft Ronny in 

bijna alle senioren elftallen van Rood Wit gevoetbald. Zo begon hij in de selectie bij Rood Wit 

2 en heeft hij daarna achtereenvolgens gespeeld voor Rood Wit 6, 5 en 4. Nu speelt Ronny al 

weer heel wat jaartjes in het derde elftal.  

Ronny Berens kwam op latere leeftijd bij Rood Wit terecht en ging toen voetballen in het 

toenmalige zaterdag 1 elftal. Later werd dit elftal omgevormd naar het eveneens op 

zaterdag spelende vierde elftal. In 2008 ging het Rood Wit 4 van Ronny Berens samen met 

het Rood Wit 3 van Ronny Kamps. Sindsdien voetballen de twee naamgenoten in hetzelfde 

elftal, iets wat nog wel eens tot verwarring leidt op het veld. Door zijn teamgenoten wordt 

Ronny Berens daarom ook steevast ‘Beertje’ genoemd.  

 

Na jaren trouwe dienst is het nu mooi geweest. Ronny Kamps stopt als actief voetballer en 

zal nog een enkele keer zijn kunsten vertonen bij de Alte Voyers. Ronny Berens stopt 

helemaal. De beide Ronny’s kijken allebei terug op een hele fijne tijd bij Rood Wit. Daarnaast 

willen zij hun dank en waardering uitspreken voor Wim Krebbers en Gerrie Janssen. Zij 

zorgden jarenlang voor de begeleiding van de elftallen waarin de twee naamgenoten 

speelden. 

 



 

Kevin Lamers verkozen tot speler van het jaar 

Zondag 10 mei vond op Sportpark Rood Wit de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 

plaats. Met een 3-3 gelijkspel stelde Rood Wit 1 klassebehoud veilig en zal het vlaggenschip 

van onze vereniging ook in het seizoen 2015/2016 uitkomen in de 1ste klasse E. Na de 

wedstrijd werd traditioneel gezien weer de speler van het jaar bekendgemaakt. Sinds 1998 

wordt deze prijs uitgereikt aan de beste selectiespeler van het afgelopen seizoen. Sinds een 

aantal jaren heet de trofee die hierbij hoort de Jan 

Janssentrofee. 

 

Het systeem dat bepaald wie de speler van het jaar 

wordt is simpel. Gedurende het hele seizoen kent een 

vakkundige jury na elke wedstrijd (5, 3 of 1) punten 

toe aan de drie beste spelers van die middag. Aan het 

einde van het seizoen worden de punten bij elkaar 

opgeteld en de speler met de meeste punten mag zich 

winnaar noemen van de Jan Janssentrofee. 

Namens de jury nam Michael Wijers het woord. Als 

eerste riep hij Karim Dairaa naar voren toe, hij 

eindigde dit jaar als derde in de verkiezing. Deze 

multifunctionele speler voetbalt sinds twee jaar bij 

Rood Wit. Hij begon als linksback, maar heeft dit seizoen ook bewezen op andere posities 

uitstekend uit de voeten te kunnen. Karim speelt nooit ondermaats en scoort altijd een 

ruime voldoende.  

Op de tweede plek eindigde dit jaar Wouter Lamers. Deze ervaren speler is gepokt en 

gemazeld in de top van het amateurvoetbal en bracht de broodnodige ervaring mee die 

nodig is op dit niveau. Menig spits in de eerste klasse kwam er dit 

seizoen niet aan te pas en beleefde een zware middag tegen Wouter. 

Kevin Lamers werd uiteindelijk uitgeroepen tot speler van het jaar. 

Kevin is het hele jaar door de meest constante speler van Rood Wit 1 

en is een van de sterkhouders van het team. Kevin is een stille, maar 

zeer gewaardeerde kracht en wordt door veel supporters 

omschreven als rots in de branding. Daarnaast heeft Kevin als 

centrale verdediger aan het einde van het seizoen ook nog enkele 

belangrijke goals gemaakt en is hij ook volgend seizoen te 

bewonderen op het Kapittelland.  

 

De redactie feliciteert Kevin met deze fantastische  

 

prijs en wenst hem ook komend jaar een succesvol seizoen toe!!!!!! 



 

Alte Herren 

Na lange avonden zelfs nachten vergaderen, kon op 11 april het jaarlijkse uitje van de Alte 

herren plaatsvinden.  De organisatie bestond dit jaar uit John en Wendy, Hemmie en Anita, 

Jan en Natasha en Sjawo en Rosita.  De dag begon in de tent bij Hemmie en Anita, nadat 

iedereen zijn gebakje op had konden er groepen gemaakt worden. Elke groep kreeg zijn 

eigen kleur zonneklep en daarmee konden de opdrachten beginnen. Eerst wat spellen in de 

tent, daarna een GPS speurtocht door Groesbeek heen. 

 Ondanks dat de weergoden niet 

goed gestemd waren kon elke 

groep de tocht droog lopen.  

Onderweg was er nog een lekkere 

lunch onder het genot van de 

fantastische klanken van de 

accordeon van Leo de Kraai. Na de 

terugkomst in de tent stond er een 

heerlijk buffet klaar, hiervoor 

nogmaals een compliment aan 

Sjawo. Nadat de buikjes gevuld waren kon de avond beginnen. Eerst werd de tent 

omgebouwd tot een ware quizstudio in het thema Ik hou van Holland, precies zoals in het tv 

programma werd de kennis van de Alte Herren getest over alle verschillende kanten van 

Nederland. Als afsluiter kwamen Dj Vince en Dave om er nog een gezellige dansavond van te 

maken, het feest ging tot in de late uren door. De Alte Herren verheugen zich nu al op het 

volgende feestje, want voetballen…. Tsja dat doen ze niet meer zoveel.    

  



  



Pimp my sportpark 

Na jarenlang strijden beschikt het tweede veld van Rood Wit nu eindelijk over een 

volwaardige veldverlichting. Een lang gekoesterde wens van veel Rood Witters gaat hiermee 

in vervulling. Voor het eerst wordt het mogelijk om ook in de donkere wintermaanden 

avondwedstrijden op ons eigen Sportpark Rood Wit af te werken. Mede dankzij een bijdrage 

van de gemeente staan er nu eindelijk lampen op het tweede veld. Hoofdzakelijk zal het 

tweede veld nu ook in de donkere maanden gebruikt gaan worden als trainingsveld om de 

hoge belasting op het trainingsveld beter te verdelen. Het eindresultaat er wezen! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dat de vrijwilligers van onze vereniging sowieso niet kunnen stilzitten was al langer bekend. 

Zo worden in de zomermaanden, naast het reguliere onderhoudswerk, nog diverse andere 

grote klussen op het sportpark aangepakt. Een greep uit de werkzaamheden die op de 

planning staan òf inmiddels worden of zijn aangepakt: 

- Het vervangen van de keermuur bij de kleedkamers 

- Het leggen van stoeptegels rondom het hoofdveld 

- Groot onderhoud aan de kantine 

- Het schilderen van de kleedkamers 

- Reparatie drainage trainingsveld  



Twed.nl 

 

 

  



Rood-Wit 3 

Het seizoen zit er al weer op en ons is gevraagd om nog even iets te schrijven over het 

afgelopen jaar. Na een niet al te beste eerste seizoenshelft is ook onze tweede helft niet al te 

best verlopen. We hebben wel 2 overwinningen behaald op SPERO en AWC en wat goede 

wedstrijden gespeeld. Tegen Blauw-Wit hadden we zeker een puntje verdiend ware het niet 

dat we na een geweldige gelijkmaker van Roel in de slot minuten, direct van uit de aftrap 

alsnog een goal tegen kregen. Al met al een seizoen met veel tegen doelpunten en weinig 

treffers voor het derde elftal (dat was in het verleden wel eens anders). Ondanks alles toch 

een gezellig en sportief jaar gehad met voor ons eigenlijk weinig problemen qua bezetting 

want we hadden vaak het luxe probleem van drie of vier wissels (mede dankzij enkele 

trouwe gast spelers). 

Verder hebben we als team mee gedaan om de prijzen bij de altijd geweldige speurtocht in 

december. Ook de carnavalsavond bij Rood-Wit was er weer een als vanouds. We hebben 

afgelopen zaterdag ons seizoen afgesloten met een avondje bowlen ,eten en drinken. Hierbij 

hebben we Stef tot bowlingkampioen gekroond met een top score van 171 punten! Het ging 

hierbij om een serieuze prijs namelijk een lot uit de loterij van het 70 jarige bestaan van de 

club. Na het bowlen hebben we het feestje nog even voortgezet in de stad tot in de kleine 

uurtjes (zie foto). Nu kunnen we ons opmaken voor de vakantie en gelijk daarna gaan we  

voor het feest van ons 70 jarig jubileum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest mij nog te melden dat er drie jongens na vele jaren trouwe dienst afscheid nemen van het 

derde: de twee Ronny’s en Joey (Lees verder het artikel de twee Ronny’s). Hier tegenover staat dat 

Koen ons komt versterken. 

Om genoeg spelers voor het volgend jaar te behouden is het wel wenselijk dat er nog wat versterking 

bij het team komt dus wie er zin heeft om zondags ‘s morgens een balletje te trappen: je kunt je altijd 

aanmelden bij de club of iemand van het derde elftal. 



Wist u datjes: 

- De subsidiepot van de gemeente nog lang niet leeg is 

- Alverna ons bedankt heeft voor het “puntje” 

- Dit laatste puntje overigens helemaal niet noodzakelijk was 

- De twed.nl het seizoen 2015-2016 weer online gaat 

- De kantine op donderdag avond veel van een kroeg weg heeft 

- Met een (tap)snelheid waar Max Verstappen U tegen zegt 

- Het zaterdag team de nodige versterkingen binnen heeft 

- De programmablaadjes met veel plezier gelezen worden 

- Er zich veel teams voor de derde helft hebben aangemeld voor de jubileumwedstrijd 

- Er toch een nr. 2 was van speler van het jaar 

- Wouter Lamers deze prijs alsnog in ontvangst heeft genomen 

- De Alte Herren een lange winterstop hebben gehad 

- Ze in juni alsnog op de “latten” zijn gegaan 

- Het tweede niet als laatste is geëindigd 

- We het tweede niet af gaan kraken in deze rubriek 

- Ze hier ook te weinig wedstrijden voor gespeeld hebben 

- Het zaterdagteam kampioensaspiraties heeft 

- De mobiele telefoon bij het eerste elftal de hele zondag niet gebruikt mag worden 

- Onze nieuwe trainer met de carnaval daarom als politieagent verkleedt gaat 

- Broertje in Winssen een goeie tijd gehad heeft 

- Hij als herboren is teruggekomen op de Kruksebaan 

- De woensdagmorgenploeg nog versterkingen kan gebruiken 

- We een nieuwe cultheld binnen Rood-Wit hebben 

- Sio genaamd 

- Oorspronkelijk was het stef in opleiding 

- Dit al snel veranderd werd in: 

- Selectiespeler in opleiding 

- Suppoost in opleiding 

- Specialist in omroepen 

- Snor in opleiding 

- Scheidsrechter in opleiding 

- Sas in opleiding 

- Specialist in kaasSIOflés 

- Er het afgelopen jaar weinig respons op “De Snor” is gekomen 

- De loten voor de loterij niet aan te slepen zijn 

- Er ook geen tot weinig kritiek was op de verkoopprijzen 

- De grafische afdeling van de redactie op cursus is geweest 

-  

  



Jaarfeest 

Vrijdag 28 november vond het jaarfeest van Rood Wit weer plaats. Voor het derde jaar op rij was er 

een thema verbonden aan dit jaarfeest. Nadat eerder al een tirolerfeest en een Las Vegas feest 

succesvol waren verlopen, werd dit jaar gekozen voor een junglefeest.  

 

Kosten noch moeite werden gespaard om de kantine om te toveren tot een waar oerwoud. De hele 

week is er door de activiteitencommissie hard gewerkt om de aankleding van de kantine tot in de 

puntjes te verzorgen. Dank ook aan de sponsoren die spullen beschikbaar hebben gesteld om dit 

mogelijk te maken.  

Vanuit alle hoeken werden planten, netten, doeken, knuffels, touwen en nog veel meer andere 

attributen aangedragen. Ook dank aan de sponsors die prijsjes voor de loterij beschikbaar hebben 

gesteld. 

 

Ook de bezoekers van het feest hadden goed hun best gedaan om zo origineel mogelijk voor de dag 

te komen. Het was dan ook een zware kluif voor de jury om de "rimboe trofee" voor de beste 

verklede man en vrouw toe te kennen. Speciaal moment tijdens het jaarfeest is altijd de 

bekendmaking van "De Grutste Snor". Dit jaar viel deze eer te beurt aan Miem Thijssen en Rini 

Janssen. Lees meer hierover elders op deze website. Na de bekendmaking van de Grutste Snor ging 

het feest nog door tot in de late uurtjes. Foto's van deze avond zijn te vinden in het fotoboek. 

Zet in uw agenda: 27 november is de volgende editie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

Jubilarissen 

De nieuwjaarsbijeenkomst was weer een mooie bijeenkomst op de eerste dag van het 

nieuwe jaar. Na een openingswoord van de waarnemend voorzitter, Sjaak Kamps werden 

een aantal mensen in het zonnetje gezet.  

Allereerst werd Peter Janssen door de KNVB gehuldigd. Vanwege zijn verdiensten voor de 

club werd hij onderscheiden met de titel “lid van verdienste” van de KNVB. Deze hoge 

onderscheiding viel hem ten deel voor de 40 jaar dat hij zitting heeft gehad in het bestuur 

waarvan 35 jaar als secretaris. Dit ging gepaard met een prachtige oorkonde en de 

bijbehorende speld.  

Daarnaast werden er 8 personen gehuldigd vanwege hun 25, 40 of 50 jarig lidmaatschap van 

de club. Waarnemend voorzitter Sjaak Kamps had voor ieder een woordje en het 

bijbehorende speldje met oorkonde. Tot slot ging iedereen op de foto om het voor de 

eeuwigheid vast te leggen. Op de foto staan de jubilarissen met hun partner.  

Van links naar rechts: Mw. Schaap, 

Bernadette Janssen, Peter Janssen (lid 

van verdienste KNVB), Hemmie 

Schaap (25 jaar lid), Hennie Janssen ( 

25 jaar lid), Netje Janssen, Arno 

Kamps (40 jaar lid), Ronnie Kamps (40 

jaar lid), Gerrie Rutten ( 40 jaar lid), 

Diana Rutten, Stef Lenssen (50 jaar 

lid) en Sjaak Kamps (waarnemend 

voorzitter). Op de foto ontbreken 

Theo van Kempen en Johan Versteeg. 

Zij konden niet aanwezig zijn. 

 

Na het officiële gedeelte was het tijd voor de jaarlijkse 

“koning voetbal” quiz. Onder grote belangstelling in een 

druk bezocht kantine konden mensen aan de hand van een 

formulier zich plaatsen voor de finaleronde. De lastige quiz 

bestond uit open en meerkeuze vragen over het nationale 

en internationale voetbal alsmede vragen over ons eigen 

clubbie.  

In de finale streden Ronnie Kamps, Frank Schuivens en Ron 

Ijsbrandy om de felbegeerde kroon. Na een zeer 

spannende finale werd uiteindelijk Frank Schuivens de 

verdiende winnaar. Op de foto hiernaast glunderd onze 

nieuwe koningvoetbal 2015. 



Drukbezochte Rommelmarkt Rood Wit 

Op zondag 28 juni vond de jaarlijkse rommelmarkt van Rood Wit weer plaats. Een dag die bij vele 

koopjesjagers in de agenda staat gegrift. Ook dit jaar had een hele meute mensen zich ruim van 

tevoren verzameld voor de toegangspoorten. Dit om allemaal als eerste hun slag te kunnen slaan, om 

zo met de beste koopjes huiswaarts te keren. 

Om 11.00 ging de rommelmarkt van start en spreidde een vloedgolf van mensen zich in rap tempo 

uit over een zonovergoten sportpark Rood Wit. Er ontspon zich een mooie strijd tussen de Rood Wit 

vrijwilligers en de massaal toegestroomde bezoekers. De vrijwilligers probeerden als ware 

marktkooplui hun waren aan de man te brengen om zo een zo hoog mogelijke opbrengst te halen. 

De bezoekers deden er juist alles aan om een zo laag mogelijke prijs te bedingen. Dit leidde tot een 

enerverend schouwspel, waarbij soms zelfs over een paar cent werd onderhandeld. Na 1,5 uur ging 

de ergste storm liggen en konden de vrijwilligers enigszins op adem komen. Uiteindelijk werd de 

rommelmarkt rond 14.00 afgesloten 

en werd met veel hulp het sportpark in 

amper een uur tijd weer opgeruimd.  

Mede dankzij het goede weer is er ook 

dit jaar weer goed verkocht en kan er 

teruggekeken worden op een meer 

dan geslaagde rommelmarkt. Dank 

aan de vele vrijwilligers die geholpen 

hebben met de opbouw, verkoop en 

het opruimen achteraf. Ook dank aan 

de mensen die ons elk jaar maar weer 

van spullen voorzien.  

 

 

  

  



Alex neemt afscheid van Rood Wit  

Alex Rademaker, al jarenlang een vertrouwd gezicht op het Kapittelland, heeft zijn taken als 

verzorger aan het eind van het afgelopen seizoen neergelegd. Na bijna 17 seizoenen (16 seizoenen 

en 17 competitiewedstrijden) verzorger van Rood Wit te zijn geweest, heeft hij op 10 mei na de 

laatste thuiswedstrijd tegen Alverna afscheid genomen. Een markante persoonlijkheid zwaait af.  

Alex besloot ooit verzorger te worden nadat hij voor de eerste keer de vierdaagse liep. Het lopen van 

de vierdaagse viel hem zo zwaar dat hij zich afvroeg hoe hij ooit de vier etappes succesvol kon 

volbrengen. Na de eerste dag lopen kwam hij via via bij Jan Peters (“Klein Jan”), voormalig verzorger 

van Rood Wit, terecht. Jan was sportmasseur en nam Alex goed onderhanden. Spieren werden 

losgemaakt, blaren werden geprikt en geplakt en na behandeling liep Alex de vierdaagse “fluitend” 

uit. Verbaasd over het nut en de kracht van sportverzorging besloot Alex zich op te laten leiden tot 

NGS sportverzorger.  

De verzorgercarrière van Alex begon in 1995 bij De Treffers waar hij drie seizoenen lang samen met 

Hentje Eikholt het eerste elftal verzorgde. In deze korte periode beleefde De Treffers grootse 

successen wat uiteindelijk in 1998 resulteerde in het Algeheel Amateurkampioenschap van 

Nederland. In het seizoen 1998/1999 kwam Alex in het kielzog van Willie Willems mee naar Rood 

Wit. Willie Willems begon bij Rood Wit aan zijn eerste club als hoofdtrainer van een eerste elftal en 

Alex nam de verzorging en hersteltraining van de selectiespelers voor zijn rekening. 

In de 17 seizoenen dat Alex verzorger van onze club was heeft hij vele sportieve successen mogen 

vieren. Zo vierde hij samen met de club vier kampioenschappen (1998/1999, 2006/2007, 2012/2013 

en 2013/2014) en werd er twee keer een promotie via de nacompetitie bewerkstelligd (2003/2004, 

en 2010/2011). Natuurlijk moest Rood Wit ook een aantal keren een stapje terug doen (2000/2001, 

2005/2006 en 2011/2012), anders hadden we nu tenslotte in de Jupiler League gespeeld. 

Alex is een graag geziene gast in de Rood Wit kantine. Hij houdt van een biertje en is altijd in voor 

een lolletje. Ook op de jaarfeesten en carnavalsavonden is Alex met zijn vrouw Marja vaak paraat. 

Altijd origineel verkleed verschijnt Alex dan ten tonele. Zijn vrouw Marja en zoon Bjorn hebben zelfs 

nog een tijd in de kantine gewerkt. Dat het niet altijd groot feest is bij Alex moge ook duidelijk zijn. 

Het verlies van zijn schoonvader Jo en zwager John is hem 

zwaar gevallen. Beiden verloren de oneerlijke strijd tegen 

kanker. Als reactie hierop en om onderzoek naar kanker 

te ondersteunen, zette Alex in het seizoen 2012/2013 een 

actie op om geld in te zamelen. Als tegenprestatie zou 

Alex zich kaal laten scheren. Uiteindelijk wist hij met deze 

actie meer dan 1500,- op te halen. Hij geeft aan dat hij 

hierbij veel hulp heeft gehad van Rood Wit. 

Alex heeft in zijn periode bij Rood Wit onder 16 trainers 

(hoofd-, assistent- en interim-) gewerkt, waarmee hij 

allemaal een prettig contact onderhield. Willie Willems, 

Gerrie Visser, Frans Koenen, Bert Hendriks en in het 

bijzonder François Gesthuizen zijn hem extra bijgebleven. 

Alex roemt François om zijn duidelijkheid richting staf en 

spelersgroep en zijn professionele werkhouding. Een 

voorbeeld hiervan is de opbouw van de trainingen in de 

voorbereiding op het nieuwe seizoen.  



Deze stak zo goed in elkaar dat de spelersgroep hier het hele seizoen profijt van heeft gehad. 

Iedereen bleef fit tijdens het lange seizoen en het aantal blessures bleef beperkt. Dit leidde er 

uiteindelijk zelfs toe dat Rood Wit via de nacompetitie promotie naar de tweede klasse 

bewerkstelligde.  

Als Alex wordt gevraagd naar de verschillende blessures van de selectiespelers die hij heeft 

meegemaakt bij Rood Wit, dan staan hem de blessures van Bob Stevens, Bjorn Spanjers, Sijmen de 

Greef en Danny Eichelsheim nog helder voor de geest. Deze laatste brak ooit in de wedstrijd tegen 

Angerlo Vooruit zijn scheenbeen. Danny verzekerde Alex echter dat hij het nog wel vijf minuten tot 

aan de rust kon volhouden. Hevig kermend van de pijn moest hij het echter al snel opgeven. Een 

verkeerde diagnose bij een knieblessure van Levent Kara in 2011 bracht Alex bijna tot het besluit om 

zijn verzorgerstaken neer te leggen. Hij was ervan overtuigd dat Levent zijn kruisband niet gescheurd 

had. Later in het ziekenhuis bleek het tegenovergestelde waar te zijn. Alex baalde hier zo erg van, dat 

hij serieus overwoog om te stoppen als verzorger.  

In de loop der jaren heeft Alex veel goede spelers zien komen en gaan. In het bijzonder noemt hij 

Rob Branje, Nick Wullings, Edwin Giebels en Bob Stevens. Deze laatste wist in 1,5 seizoen het 

ongelooflijke aantal van 34 competitiedoelpunten achter zijn naam te zetten. Omdat er echter meer 

goede spelers zijn die Alex wil noemen, is hem gevraagd om een elftal samen te stellen met de beste 

spelers die hij in 17 jaar Rood Wit heeft behandeld. Dit speciaal door Alex samengestelde elftal 

(zonder iemand tekort te doen) is verderop weergegeven. 

Alex en zijn vrouw Marja hebben de 17 jaar bij Rood Wit als een hele fijne tijd ervaren en kijken ook 

met veel plezier op deze periode terug. Alex hoopt in de toekomst bij een andere club als 

sportverzorger aan de slag te kunnen. Dit is ook de vurige wens van Marja die de vrije dinsdag- en 

donderdagavonden begint te missen.  

 

 

 

 



Het door Alex samengestelde elftal: 

 

 

 

 

Trainers: François Gesthuizen en Gerrie Visser 

Leider: Bert Leenders 

Grensrechter: Jan Peters 

Verzorger: Een vrouw, want dat wilden mijn spelers altijd als ze er een zagen bij de 

tegenstander  

Reservespelers: Artak Amirkhanian, Stefan Kersten, Edwin Giebels, Marco Gerrits, Géry 

Keukens, Bjorn Spanjers, Bas Thijssen, Raymond van der Laan, Jordi Chris, Robbert den Boer, 

Tom Kroes, Dennis Kroes, Niels Ceelen, Alexander Tüss, Henny Queens  



Sponsoren 

Topsponsors 

 

Remondis GMBH & Co. KG / Konings en Meeuwissen / Aannemingsbedrijf Janssen-

Groesbeek b.v / Zwitserloot Dak / Rabobank Groesbeek-Millingen aan de Rijn / Gand Cafe 

Ottenhoff / Z-Sport Groesbeek 

Cosponsors  

 

Assurantiekantoor Harrie Derks / HV Assurantiën & Makelaardij / Van Neerbos 

Bouwmaterialen / V.d. Stad B.V. / Stucadoorsbedrijf M. Wijers / De Brillenmaker Opticiens 

Het Huis / Van Kesteren B.V. / Rutolux Binnenzonwering / SuperCoop / Cafetaria Rikken / 

Pontmeyer Nijmegen / Drycon VOF / Jac Bongers Groothandel in Dranken / Bouwbedrijf 

Vera 

Subsponsors 

Lotto + Reisecenter J. Hagemann / Bakkerij Coopmans /  Dominicus Tegelwerken / Kapsalon 

Willy Hopman / A.D.C.O. autoschadeherstlbedrijf / Van Zuijlen Auto’s / Jenniskens 

Kraanverhuur / Tegelhandel v.d. Rijt B.V. / Aannemersbedrijf P. Kaal B.V. / De Linde / Optiek 

Groesbeek / Rikjo Assurantiën & Makelaardij / Tankstation Oomen / Trappen- en 

Timmerfabriek Zwartjes BV / DHD Drukkerij / Assurantiekantoor Ebbers / Installatiebedrijf 

Kerkhoff / Spadako / Autobedrijf Müskens / GEBO Dak & Timmerwerken v.o.f. / Pouwels 

metselwerken / Assurantiekantoor Jacobs / Rien Weijers Dakwerken BV / Eijkhout & 

Partners / Garage De Ren / Wido Kranenverhuur BV / R&G Lijmwerken / WTP 

Bauunternehmung / Time 4U gezondheidscentrum / EP Heinz van Bentum / L.Kertsten V.O.F. 

/ Fakro / Wijnhoven bandenservice / Goris Sloopwerken / Gijsberts zonwering / Leenders 

Personen vervoer / Porsche356cars.com / Jacobs Timmerbedrijf / Liebers & Lenssen 

dakdekkers & Timmerbedrijf / Doors4u / Thies Elektrotechniek / Quick system lijmbedrijf / 

HSI reclame / RLB beveiliging / Gerrits Assurantien / Bloemisterij Het Molentje / Tegelstudio 

Groesbeek / Topslapen.nl / SK Kozijnen / Van Duinen Reclame en Belettering 

 


