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Hierbij ontvangt u weer het clubblad De Rood-Witten van de RKSV Driel. 
Natuurlijk willen wij u weer op de hoogte houden van wat er in onze 
vereniging speelt. Wij zijn druk met de gemeente in gesprek om het 
gravelveld op te knappen, maar dat loopt niet helemaal naar wens. Wij 
houden u op de hoogte. 
Verder wil ik de ouders nogmaals erop attenderen dat de avonden gaan 
korten. Ik/wij hopen dat u ervoor zorg draagt, dat de verlichting op de 
fietsen van uw kinderen in orde zal zijn. 

Toch heb ik moeten constateren dat er nog kinderen zonder verlichting op 
de fiets ons sportpark oprijden of verlaten. Mag ik u nogmaals met klem 
vragen, de verlichting te controleren? 

Wij zijn druk met de gemeente in gesprek, om de toegang kleine poort 
beter te beveiligen. Zoals u heeft kunnen zien is er een snelheidsbord 
opgehangen. Helaas rijden de meeste auto’s harden dan de 30 km die 
daar is toegestaan. 
Wij hebben de Algemene Ledenvergadering gehad en de opkomst was 
redelijk. Er werden uit de vergadering niet veel vragen gesteld, dat geeft 
mij, en ons als bestuur, een goed gevoel. 
Wij hebben dan ook een druk jaar achter de rug met vergaderen, en zullen 
daar mee doorgaan. Want wij willen een gezonde vereniging hebben en 
houden. 
Bijna alle contracten met de vrijwilligers zijn getekend. Ook dat geeft een 
goed gevoel. 
Dit is wat ik u vanaf de bestuurstafel kan vertellen. 

 Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
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Voorlopige notulen van de Algemene 
Ledenvergadering 

gehouden op 12 oktober 2015. 
 

Aanwezig : voltallig bestuur . 
Verder      : zie getekende presentielijst.  
Afmelding: M. Sülter, G. Boerboom, J. Aarts, K. Smeenk, K. 
Knuiman en H. Scheerder 
 
Opening: 

De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze 
vergadering. Hij vraagt een minuut stilte voor de overleden leden, 
supporter(s) en familieleden. Hij blikt even terug op de afgelopen 
periode en bedankt dan al die vrijwilligers die met de 2 wedstrijden 
van Vitesse en de Polenherdenking geholpen hebben. Hij gaat ook 
even in op het geen het afgelopen seizoen de revue gepasseerd is. 
De Details zijn te lezen in de verslagen van de diverse commissies. 
Dan vraagt de Vz of er nog agendapunten vanuit de leden op de 
agenda geplaatst moeten worden. Daar wordt geen gebruik van 
gemaakt en wordt de agenda als vastgesteld beschouwd. Ook 
worden er vanuit de vergadering geen kandidaten aangemeld voor 
de openvallende bestuursfunctie(s). 
  
Notulen ALV van 06-10-2014: 

De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

Diverse verslagen:  
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Verslag Penningmeester: 
De penningmeester geeft een duidelijke en heldere toelichting op de 
jaarrekening van de vereniging. Hij is iets uitgebreider van vorig jaar 
dit op verzoek van de leden.  Hij geeft enkele aandachtspunten aan 
en wel:  
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1. Achtergebleven contributie i.v.m. (tijdelijke) terugloop leden. 
2. Opbrengst kantine de wedstrijd van Vitesse in juli 2014 is hierin 
verwerkt en er is een hogere opbrengst entree i.v.m. 
nacompetitiewedstrijden. 
3. Energieverbruik wat beter, in afgelopen winter regelmatig 
uitgevallen trainingen geen lampen hoeven te ontsteken. 
4. Rente iets minder omdat we nog geen gebruik hebben hoeven 
te maken van de financiering. 
Vraag R. Linsen:  Waarom nog geen gebruik gemaakt van de 
financiering? 
 Antw: De verbouwing kleedaccommodatie en opslag privatisering 
en onderhouds-   materialen zijn uit eigen middelen voorgeschoten. 
De financiering hebben we waarschijnlijk nodig voor de e.v.t. 
verdere uitbreiding. 
 
Verslag Kascontrolecommissie: 
De kascontrolecommissie bestaande uit E. vd Klift, F. Boeijen en  A. 
v. Rooijen doet bij monde van E. vd Klift verslag van hun 
bevindingen. De penningmeester kon al hun vragen  op een 
passende wijze beantwoorden. Als aanbeveling geven ze aan om 
aandacht te schenken aan de bonnetjes en contante betaling. De 
zaalhuur is nu wel doorzichtig dit op aanbeveling van de vorige 
kascontrole. De commissie stelt de ALV voor de penningmeester te 
dechargeren en het bestuur decharge te verlenen op het gevoerde 
financieel beleid. Met algemene stemmen wordt het voorstel 
aangenomen. 

 
Begroting: 
Als 1e  vraagt de penningmeester  een wijziging aan te brengen op 
het voorste blad.     Begroting moet zijn voor 2015/2016 en niet 
zoals er staat van 2014/2015. 
De penningmeester heeft de begroting aan de voorzichtige kant 
gehouden m.b.t. opbrengst kantine. Misschien door meer 
activiteiten te organiseren kan dit omhoog gebracht worden. De 
personeelskosten zijn iets naar beneden i.v.m. trainerswisseling bij 
2e en 3e elftal, dit is  geen A categorie meer. De ECO-tax is komen 
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te vervallen en nu staat er alleen iets tegenover als er iets 
geïnvesteerd wordt bv vervanging Halogeenlampen trainingsveld 
door led. De bureaukosten zin gestegen i.v.m. nu kosten van 
drukwerk die we eerder niet hadden. De huur van de velden gaat 
met het nieuwe kunstgras ook omhoog omdat we eerst het C-veld 
om niets hadden, daar kwam alleen het onderhoud voor onze 
rekening. Nu hebben we het 1e half jaar kunstgrasveld nog voor 
niets vanaf januari gaat de huur in.  
Uiteindelijk komt de begroting uit op een negatief resultaat van € 
2000,= 
Op de gepresenteerde begroting kwam de volgende vraag: 
R.Linsen   Waarom een negatieve begroting daar we nu in de 4e 
klasse spelen. We hebben meer derby’s en daardoor waarschijnlijk 
ook meer omzet kantine. 
Antw: We moeten afwachten of dat inderdaad zo is , meer 
toeschouwers grotere omzet. We hopen op meer activiteiten van de 
leden, zoals beter kantinebezoek op trainingsavonden waardoor het 
inderdaad positiever uit zal vallen.  
De begroting 2015 – 2016 wordt daarna in stemming gebracht en 
wordt met 1 stem tegen  aangenomen. 
 

- Pauze  
  
Stand van zaken lopende zaken. 
We zijn met de Gemeente in gesprek over het gravelveld voor de 
jeugd van RKSV Driel en de andere jeugd van Dorp Driel. 
Bij de kleine poort is laatst weer een ongeluk gebeurt en er is een 
gesprek met de Gemeente om aanpassingen te maken. Er wordt 
een tekening gemaakt en dan met de betrokkenen besproken ( 
Gemeente, RKSV Driel en Omwonenden.) 

 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn J. Geenacker, W. Ederveen en B.van Draanen. 
Herkiesbaar zijn J. Geenacker en W. Ederveen. Er wordt aan de 
ALV gevraagd of er bezwaar is dat beide heren herkozen worden.  
Geen stem tegen. 
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De functie van B van Draanen wordt intern in het betstuur opgelost 
maar dan komt de functie van Activiteiten en vrijwilligers 
beschikbaar. Ook uit deze ALV geen gegadigden. Het bestuur krijgt 
de opdracht om voor deze opengevallen plaats een kandidaat te 
zoeken. Als deze gevonden is wordt dat medegedeeld in de 
Rood/witten en andere media. 
  
Verkiezing Kascontrolecommissie: 
Aftredend is A. van Rooijen, deze stelt zich wel weer verkiesbaar. F. 
Boeijen is nog voor 1 jaar en E vd Klift is vorig jaar toegetreden. De 
Vz vraagt de ALV of ze zich kunnen vinden met deze 3 leden.  De 
ALV stemt in met de benoeming van deze 3 leden. 
 
Rondvraag: 
R.Linsen:Op 24 oktober is opening kunstgrasveld en 70 jarig 
bestaan, er is volgens mij weinig publicatie rond dit gebeuren. De 
meeste mensen weten van niets en het is tocht wel wenselijk dat er 
zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Hoe gaat het bestuur dit 
realiseren? 
Antw: Er is een programma opgesteld, daar zit in Vuurwerkshow, 
wedstrijd A en B jeugd en feestavond met DJ en andere elementen. 
Tevens komt er nog melding in de krant, publicatiebord, site RKSV 
Driel.  Nu dit signaal komt moeten er extra aandacht aan schenken 
dat een ieder op de hoogte kan zijn van dit evenement 
Commentaar R. Linsen, Hij vindt het geen spetterend programma. 
Hij heeft vernomen dat er onrust is bij de medische staf. Hij vindt dat 
deze 3 mensen de laatste jaren goed werk hebben verricht en dat 
we als vereniging daarbij goed afsteken t.o.v. andere verenigingen 
Wat speelt er bij het bestuur? 
Antw:  Er zijn gesprekken gaande m.b.t. de financiën, het is 
gebruikelijk dat er geen dingen naar buiten van komen in de 
onderhandelingsfase. Over de werkwijze  van de medische staf zijn 
geen problemen ook dit seizoen gaan wij op die wijze verder. 
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Sluiting: 

De vz noemt in zijn sluitingswoord nog een aantal zaken op die de 
aandacht vragen en dat zijn: 
Het bestuur stelt voor om een ieder die werkt met kinderen een 
VOG ( Verklaring Op Goedgedrag) te laten ondertekenen. De 
ouders weten dan dat deze mensen met kinderen mogen werken. 
Als 1e zal het bestuur zelf deze verklaring aanvragen Er komen 
geen op- cq aanmerkingen uit de ALV. 
Aangaande het omgaan met materialen van de Vereniging. Het 
materiaal is van ons allen dus zorgvuldig omgaan met het materiaal 
is een must. Speciaal voor kunstgras zijn er regels opgesteld die 
nageleefd dienen te worden. Dit om lamger van dit veld te kunnen 
genieten. Gaarne uw medewerking. 
Men dient van kleding van anderen af te blijven. Het is niet de 
bedoeling dat men kleding uit de kleedkamer verwijderd en in de 
gang deponeert. Laten we ons houden aan de kleedkamerindeling 
die gemaakt is dan kan een ieder zich op tijd kleden en douchen. 
 
De vz vraagt nog even de aandacht voor 24 oktober, opening 
kunstgras en 70 jaar RKSV Driel, en bedankt dan een ieder voor 
haar/zijn inbreng en wenst allen een prettige invulling voor deze 
verdere avond toe. 
 

Van de penningmeester: 
Zoals bekend wordt de contributie van onze vereniging middels 
automatische incasso geïnd. 
De incassorekening die op dit moment wordt gebruikt zal in de loop 
van dit jaar worden aangepast. 
De incasso zal dan via onze standaardrekening bij de RABObank 
gaan verlopen. 
Dit wordt ook van toepassing voor de transacties bij de ING Bank. 
Deze aanpassingen zijn mede ingegeven door de steeds 
verdergaande automatisering bij o.a. de banken. 
Eind 2015 verwachten we dit traject volledig afgerond te hebben. 



De Rood-Witten 

 
Pagina 8 

Opening Kunstgras en 70 jarig 
bestaan van RKSV Driel 

 
Zaterdag 24 oktober 19.30 uur eindelijk opening van het lang 
verwachte kunstgrasveld. De avond begon met een schitterende 
vuurwerkshow. Deze was in de verre omtrek te zien en te horen. 
Daarna werd dit veld officieel geopend door 2 ere-leden van de 
vereniging ( Dries van Baal en Martin Willemsen). Dries van Baal is 
ook vanaf het begin van de vereniging lid van onze vereniging en 
kreeg later op de avond een presentje uitgereikt.  
De tweede persoon die ook vanaf het begin lid is, is Marinus 
Clappers, door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig. Na de 
officiële opening en toespraak van onze vz en wethouder B. Ross 
werd er een wedstrijd gespeeld tussen het A en B team van RKSV 
Driel.De Heer B. Ross schonk de vereniging ook een bal voor de 
jeugd. De wedstrijdbal voor deze demonstratie wedstrijd werd 
geschonken door het CDA. 
 
Na deze wedstrijd werd een aanvang gemaakt om het 70 jarig 
bestaan van onze vereniging te vieren middels het aansnijden van 3 
taarten met de volgende thema’s, 
1. 70 jaar RKSV Driel,  
2. Kunstgrasveld 
3. De nieuwe kleedkamers 7 en 8. 
 
Daarna  werd  “The wall of Fame “ onthult door Ere-lid Gerard 
Joosten. Hier werden de foto’s onthult van onze Ere-leden met 
vermelding van hun verdiensten voor onze vereniging. 
Ook werd er nog afscheid genomen van Gijs de Bijl. Hij heeft 10 
jaar lang ons 2e elftal getraind.  
 
Verder kreeg de vereniging een vuurkorf van Gemeente Belangen 
om het vuur bij RKSV Driel erin te houden. Tevens een waardebon 
waarin ze beloofde om bij een toernooi bardienst te komen draaien 
en de kleedaccommodatie schoon te maken. 
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Als laatste item werd de handdoekenactie gepresenteerd i.s.m. AH 
(Ger Koopman).  Met deze actie kan men handdoeken sparen komt  
er een donatie naar onze vereniging. Daarna kon het feestgedruis 
losbarsten. Al met al een geslaagde avond en als supporter van 
RKSV Driel wil ik mijn dank uitspreken voor al die gene die het 
georganiseerd hebben en meegeholpen hebben om dit te 
realiseren. 
 
Een supporter. 
 
 
 
 

Huidschade op kunstgras niet 

groter dan op natuurgras 

vrijdag 9 oktober 2015  

Huidschade op kunstgras niet groter dan op 

natuurgras 

Malou Peppelman ontdekte in haar promotieonderzoek dat schade 

door een sliding niet alleen oppervlakkige schade, maar ook 

dieperliggende schade veroorzaakt.  
 

Peppelman ontdekte dat er zowel bij natuurgras als bij kunstgras schade 

ontstaat, maar vond geen bewijs dat een sliding op kunstgras meer schade 

veroorzaakt. Om de schade aan de huidlagen te meten gebruikte 

Peppelman een speciale microscoop. Op termijn moet het mogelijk zijn om 

de huid als 'read-out'-systeem te gebruiken om de schade door slidings vast 

te stellen, wat weer bruikbaar is om meer huidvriendelijkere grasproducten 

te ontwikkelen. 
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ZAKENNIEUWS 
 
 

Profile Car & Tyreservice Koos van Elk 
het adres voor winterbanden 

 
Het wordt kouder, de wegen natter en de bladeren vallen van de 
boom. De wintermaanden staan weer voor de deur en dat betekent 
dat we weer gaan nadenken over het soort banden onder de auto. 
Steeds meer automobilisten kiezen voor veiligheid in de 
winterperiode door winterbanden onder hun auto te laten leggen. En 
waar kun je dat nou beter doen dan bij de echte specialist? 
Natuurlijk ga je daarvoor naar Profile Car & Tyreservice Koos van 
Elk met filialen in Arnhem, Huissen, Duiven en Heteren.  
De belangrijkste oorzaak van auto-ongevallen tijdens de winter is de 
slechte voorbereiding op de typische weersomstandigheden in het 
najaar. Winterbanden zijn gemaakt voor de weersomstandigheden 
tijdens het rijden in de herfst- en wintermaanden: lagere 
temperaturen, veel neerslag. Zodra de temperatuur onder zeven 
graden Celsius komt presteren winterbanden al beter dan gewone 
banden. Het rubber van een zomerband wordt harder en verliest 
daardoor veel van zijn goede eigenschappen, zoals grip en comfort. 
Winterbanden daarentegen blijven altijd elastisch en flexibel door 
hun speciale rubbersamenstelling en profielopbouw. Het profiel van 
een winterband is veel geschikter om regen, sneeuw en vuil af te 
voeren dan het profiel van een zomerband. Hierdoor blijft de 
winterband langer grip houden op zowel natte, bevroren als 
besneeuwde wegen. Door de betere grip wordt de remweg verkort 
en neemt de beheersbaarheid van de auto toe. De winterband zorgt 
voor een betere wegligging met meer rijcomfort en vermindert de 
kans op aquaplaning.  

Vroeger was het geluidsniveau van winterbanden vaak de reden dat 
mensen er niet graag op reden. Tegenwoordig zijn de winterbanden 
zo goed, dat je vaak niet eens in gaten hebt dat je op winterbanden 
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rijdt. Ook gaan uw zomerbanden op deze manier tweemaal zo lang 
mee.  

En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Profile Car & Tyreservice 
Koos van Elk biedt automobilisten die nu op winterbanden overgaan 
een unieke service: tijdens de winter worden de zomerbanden 
verantwoord opgeslagen. Ze worden in een ruim magazijn bewaard 
in speciale rekken, die de banden tegen ‘doorliggen’ beschermen. 
En voor de Drielenaren is het filiaal van Profile Car & Tyreservice in 
Heteren lekker dicht bij huis. Wacht niet langer, kies voor uw eigen 
veiligheid! Profile Car & Tyreservice Koos van Elk is uw partner in 
banden, APK, Reparatie en Onderhoud! Bovendien zijn er de 
komende periode diverse acties met winterbanden om het voor u 
nog aantrekkelijker te maken. 
 
Kijk voor speciale acties en meer informatie op www.koosvanelk.nl 
en www.profiletyrecenter.nl. 

http://www.koosvanelk.nl/
http://www.profiletyrecenter.nl/
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De Sponsorcommissie 
 
De afgelopen periode is de sponsorcommissie druk doende 
geweest met het maken van foto’s van de teams en ook van alle 
individuele spelers. Deze foto’s zijn ook nog eens allemaal op de 
website geplaatst zodat deze er nog beter uitziet. Neem eens een 
kijkje op de website!  
 

Zoals u wellicht heeft opgemerkt, zijn onze 
jeugdleiders en trainers in nieuwe coachjassen 
gestoken, zodat deze er tijdens de wedstrijden 
hetzelfde en herkenbaar bij lopen. Deze zijn dan 
ook alleen bedoeld om te dragen bij wedstrijden en 
niet om mee te trainen! 
 

Verder zijn we bezig geweest met lopende zaken als het 
maandelijks uitbrengen van de Rood-Witten en het verstrekken van 
representatieve kleding aan ons futsal team. 
 
Vriendelijke groet, 
Jos Geenacker 
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De Technische Commissie 
 
Wij zijn verheugd dat een lang gekoesterde wens van ons in 
vervulling is gegaan, en zijn blij dat we gaan starten met een trainer 
speciaal voor onze keepers. 
Vanaf 4 en 5 november starten de keeperstrainingen onder leiding 
van Berry van de Biezen. 
Alle keepers vanaf de F1 t/m het 1e elftal jongens en meisjes krijgen 
1 maal per week keeperstraining. 
De indeling van de tijden is als volgt; 
 
Woensdags: 
18.15 – 19.00 uur             F1 en alle E keepers 
19.00 – 19.45 uur             alle D keepers (incl. meiden) 
 
 
Donderdags: 
19.15 – 20.00 uur             alle C keepers, B2 en alle A keepers (incl. 
meiden) 
20.00 – 20.45 uur             Keepers 1e, 2e, 
3e en B1 
 
Alle keepers/ouders zullen een mail 
ontvangen van Berry, ook zal er een 
bijeenkomst komen voor de trainers en 
ouders van onze keepers. 
 
Verder willen wij u erop attenderen dat RKSV Driel 4 en 5 jarige 
spelers en speelsters de mogelijkheid biedt om op de 
woensdagmiddag te trainen. Er heeft zich hiervoor een trainer 
beschikbaar gesteld. We zijn dus op zoek naar jongens en meisjes 
die niet kunnen wachten om onder voetbal te gaan. 
Lid worden kan via onze ledenadministratie en opgeven voor deze 
trainingen kan bij de voorzitter van de TC Berny Knuiman. 
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RKSV Driel – Eendracht Arnhem 
Car- & Tyrecenter Koos van Elk 

 
RKSV Driel – VVO 
Carrozzeria Volpe 

 
RKSV Driel – RVW 
Vermeij Timmer- en onderhoudswerken 

 
RKSV Driel – Veluwezoom 
Jaco Wien Totaalservice 

 
RKSV Driel – OVC ‘85 
Albert Heijn Driel Ger Koopman 
 
RKSV Driel – HAVO 
- Vacant, voor informatie: sponsoring@rksvdriel.nl  
 
RKSV Driel – SDOO 
Herlaar Landmeetadvies 

 
RKSV Driel – OSC 
Henk Langen TV Service 

 
RKSV Driel – Angeren 
Taxi Linsen 

 
RKSV Driel – Jonge Kracht 
De Geldersche Poort 

 
RKSV Driel – DVOL 
Beijer Mengvoeders B.V. 

 
RKSV Driel – SML 
Snelders Sport 

 
RKSV Driel – GVA 

Bloemhandel Janssen-IJkhout 
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Wij feliciteren 
Oktober 
28 Albert Pol 
28 Tom de Weijer   
29 Y. van der Welk   
29 Julian Frederiks 
30 Edwin Hammink 
30 Arjan Veenboer 
30 Toine Bosvelt 
31 Willy Ederveen   
31 Jimmy Holewijn   
31 Amber Peek   
31 Emma Peek   
31 Evi van der Laan 
 

November 
01 Max Snijder 
02 René Rensen 
02 Hennie Vermaas-Janssen  
02 Lieke Teunissen  
02 Sven Peters 
04 Gerald Knuiman  
05 Luuk Koopmans 
05 Chris Tesink 
05 Naomi Teunissen  
06 Job Jansen 
07 Mike van Leijen 
09 Simon van Mierlo 
09 Jesse Franck 
10 Luke Demon  

11 Job Peters 
11 Mark Smit 
13 Patricia Bollaart 
13 Ryan de Boer 
16 Nick van den Dam  
18 Romy Martens  
19 Roy van den Dam  
19 Damian Hendriks 
20 Jordi Aalbers  
21 Kars van Kesteren 
21 Lex Peters 
24 Rosa den Uyl 
24 Emiel Schreuder 
27 Stan van der Linden 
28 Lars Smeenk 
29 Marcel Sülter 
29 Julian van Meegen 

 
Nieuwe Leden 
Ruben van Rhoon 
Emile Schonewille 
Dunya Hamid 
Do Rokven 
Ilse Vos 
Bart Gosen 
Chico van Bruggen 
Kyra Speijers 
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L Aannemingsbedrijf Gebr. Boerboom 

AB Cleaning 

Albert Heijn Ger Koopman 

Arnhems Autohuis 

Baltussen Konservenfabriek BV 

Beijer Mengvoeders BV 

Ben4Business 

Bloemenhandel Janssen-IJkhout 

Car- & Tyrecenter Koos van Elk 

Cargolus Dagbladverspreiding 

Carrosseria Volpe 

Constructiebedrijf C. Hermeling 

De Geldersche Poort Catering en Partyservice 

De Oldenburg 

Emanuel en Mieke Joosten 

Exploitatiemaatschappij Welderen B.V. 

Garage Schuiling 

Hans de Wild Stucadoor en Pleisterwerk 

Henk Langen TV Service 

Jaco Wien Totaalservice 

Kosman Bestratingen B.V. 

Loon- grondverz. Gerritsen Heteren B.V. 

Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF 

Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie 

Opel Broekhuis 

Plaza Hendriks 

Restaurant Dries&Co 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

Snelders Sport 

Stunnenberg Grafische Professionals 

Taxi Linsen BV 

Van de Spreng bv Bedrijfsopleidingen 

Van Dijken Accountants 

Van Suilichem Communicatie 

Van Veen Advocaten 

Vrisolatie Isolatie Systeembouw BV 

VWGNijhof 

Welroos Media 

Winter Financiële Diensten 

Zalencentrum Driessen 
 
Informatie bij de contactpersoon: Evert van de Spreng, 

telefoon (026) 472 22 55 
info@bcdriel.nl           www.bcdriel.nl              - september  2015 
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De Rood-Witten Jeugd  
 

Een leuk informatief clubblad maken; harstikke leuk maar 
daarbij hebben wij ook informatie van jullie nodig! 
We vinden het uiteraard ook leuk om wat over jullie team te 
lezen, graag zelfs! Het hoeft niet altijd een wedstrijd verslag te zijn maar het mag 
bijvoorbeeld ook iets leuks zijn wat jullie op de training doen, grapjes die gemaakt 
worden, staan jullie op een bepaalde site of misschien wil je wel iemand in het 
zonnetje zetten. 
Je kunt dan een mail sturen aan jeugdpr@rksvdriel.nl en we zorgen ervoor dat 
jouw verhaal geplaatst word in de volgende editie.  
 
 

Activiteiten:  
20 november: sinterklaasfeest F 
 
19 december: Kerstdiner ( A t/m F) 
 
Half april:  SGOB loterij (exacte datum volgt t.z.t.) 
 
3/4/5 juni:   Voetbalkamp E en F  
      3/4 juni F en 4/5 juni E 
 
 
Sponsorloop 
 
Ties E4 
 
Eerst gingen we met ze allen op de foto. Zelfs Yule was er bij met zijn been in het 
gips. 
Toen begon de sponsorloop pas echt. We begonnen met de stormbaan. 
De meeste van ons team rende ongeveer  25 rondjes. 
En toen gingen we naar de bootcamp. We deden als eerste de ladder. 
Als 2e deden wij op onze handen en voeten lopen 
En toen hadden we pauze en toen kregen wij drinken en een zakje snoep. 
En toen was een wedstrijd van het eerste. Niels A en ik gingen lootjes verkopen. 
Jammer dat Driel de wedstrijd verloren heeft, maar ik vond het leuke dag!  
 
 
 

mailto:jeugdpr@rksvdriel.nl


De Rood-Witten 

 
Pagina 18 

Mag ik aan u voorstellen……………………De Mini Gladiatoren!!!!!!!! 
 

Een nieuw seizoen bij RKSV Driel levert ook veel nieuwe leden 
op. Dus ook dit jaar weer. Nieuwe spelers en ouders, 
overgekomen van verenigingen uit de directe omgeving van 
Driel. Dat vraagt om een nieuwe introductie van de Mini 
Gladiatoren. 
Vorig jaar was deze “Geuzennaam” al bij veel mensen binnen, 
maar ook buiten de vereniging bekend. Een sponsor heeft ons 

namelijk een krat bidons cadeau gedaan met een mooi logo van de Mini 
Gladiatoren erop. 
 
Maar ook in dit nieuwe seizoen zijn er binnen het team een aantal veranderingen 
opgetreden. 
Vorig  seizoen vertegenwoordigden de Mini Gladiatoren de F1 van Driel. Door 
enkele vervroegde verschuivingen binnen de leeftijdscategorieën zijn alle spelers 
dit seizoen doorgeschoven naar de E1. Dat hield in dat er 3 F spelers in de E1 
terecht zouden komen. Niet ideaal volgens velen. En dat is ook zeer te begrijpen. 
Er is afgesproken met ouders, trainers en zeker ook met de spelers,  om de 
situatie aan het begin van dit seizoen goed te evalueren en eventueel tussentijds 
aanpassingen te doen. Waarom? Omdat plezier altijd voorop moet blijven staan!  
Het niveau verschil bleek in de eerste weken ook erg groot. Denk aan het 
gegeven dat het leeftijdsverschil tussen de spelers van de E1 en de 
tegenstanders in sommige gevallen bijna 3 jaar was. Daarbij kwam dat we lange 
tijd in de 1

e
 klasse ingedeeld stonden bij de KNVB (tegen onze eigen wil in 

overigens). Dat resulteerde in een hoge indeling voor de beker en toernooien. 
Tegenstanders uit Hoofdklasse en 1

e
 klasse troffen ons in de voorbereiding. En 

dat met wisselend succes.  
Voor sommige spelers van de Mini Gladiatoren bleek het spelplezier langzaam 
weg te gaan. Daarop is door ouders en trainers direct geanticipeerd en hebben 
er, tot ieders tevredenheid, een aantal wijzigingen plaatsgevonden 
Inmiddels  is het team compleet en gaan deze 9 Mini Gladiatoren de strijd aan in 
de 2

e
 klasse. Het niveau waar zij momenteel thuishoren. 

Het team Mini Gladiatoren (E1) bestaat uit: 
Keeper: Jerome Starreveld. Wie kent niet de legendarische doelman Bruce 
Grobbelaar? De keeper van Liverpool midden jaren 80. Sensationele reddingen 
werden soms afgewisseld met clowneske taferelen. Zo ook bij Jerome. Heeft 
ontzettend veel talent en pakt meer dan geregeld punten voor het team. 
Rechtsachter: Tim Verholt. De beste vergelijking die we kunnen maken is die met 
Kevin Diks. De huidige rechtsachter van Vitesse. Tim houdt van zekerheid en blijft 
het liefst achterin staan. Dan komt er ook niemand langs. Maar wanneer hij toch 
een keer opstoomt langs de zijlijn wordt hij direct gevaarlijk en pakt zijn  
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 19 

doelpunten mee. 
Linksachter: Sem de Haardt. Kuitenbijter. Vergelijkbaar met Roberto Carlos. 
Enorme snelheid en moeilijk te passeren. Scoort bijna altijd wanneer hij mee gaat 
naar voren.  
Links midden: Melle Prenen. Rots in de branding en kopsterk.  Vergelijkbaar met 
Alex. De “tank” van PSV, Chelsea, PSG en inmiddels AC Milan. Kan ook 
geweldig keepen (net als Alex overigens). 
Centraal midden: Bas Abbenhuis. De Davy Pröpper van het team. Rent van voor 
naar achter, scorend vermogen met schoten en individuele acties en zet anderen 
vrij voor de keeper. 
Rechts midden: Ruben Neuhaus. Type Nigel de Jong. Sterk in de duels, niet te 
passeren in de korte ruimte.  
Rechts buiten: Emiel van Muiswinkel. De alleskunner. Is op alle posities 
inzetbaar, wat hem van onschatbare waarde maakt. Een mix van Steven Gerard 
en Wesley Sneijder. Scorend vermogen, nauwelijks van de bal af te zetten en 
coachende kwaliteiten. 
Rechterspits: Luke Demon. Duwen, trekken, sleuren, koppen en scoren. De 
kracht van Wilfried Bony en de onverzettelijkheid van DJ Curovic (beiden oud 
spitsen van Vitesse overigens). Een enorme aanwinst voor het team.  
Spits/Linksbuiten: Ismael Cisse Bakongo: houdt in zijn eentje vier man van de 
tegenpartij bezig. En dan nog passeert hij ze of geeft een assist. Kracht en 
techniek. De vergelijking met Messi gaat iets te ver maar soms denk je wel 
eens………… 
Nieuwsgierig om deze gasten eens in het echt te zien? Onze thuiswedstrijden 
spelen we op zaterdagochtend om 08.30 of 10.30.  

 

 

 

 

 
Vriendelijk verzoek: 
Na de training is het in veel kleedkamers een rommeltje. 
Ook kloppen veel spelers de schoenen schoon op de 
kleedkamermuur terwijl er buiten speciaal borstels voor 
staan.Gebruik deze, laat de kleedkamer netjes achter, trek na het douchen even 
de vloer na met een trekker. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat de 
kleedkamers schoon blijven. Lees ook nog eens de spelregels die hangen aan 
het hek van het kunstgrasveld. Attendeer jeugdspelers er a.u.b. nog eens op. 
Zorg er o.a. voor dat je voetbalschoenen schoon zijn en spuug geen kauwgom op 
het kunstgrasveld. Koffiebekers en lege drinkflesjes, chipszakjes e.d. horen in de 
prullenbak. Gebruik deze dan ook.  
Kleine moeite en voor onze terreinmedewerkers een groot plezier! 
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Pass de pen              door Lieke Muller 

 
 
 
Hallo allemaal, 

Als eerste wil ik Peter Hermsen bedanken dat ik een stukje  mag schrijven in de 

Rood-Witten. 

Mijn naam is Lieke Muller, ik ben 12 jaar en zit op het OBC Elst in de eerste klas 
HAVO.  
Ik fiets iedere dag naar school met mijn teamgenoten Emma, Amber, Marlyn en 
Liz.  
Stan, Dean en Jaro fietsen ook mee, met hun heb ik in groep 8 van de 
Meeuwenberg gezeten. Op school zijn we ook erg sportief. We doen mee aan het 
schoolvoetbal toernooi, pauze toernooi en aan een duurloop wedstrijd.  
 
Mijn favoriete voetbalclub is Vitesse. Ik heb al 4 jaar een seizoenkaart op de 
tribune Oost en ga samen met mijn Opa en Oma na iedere thuiswedstrijd. Mijn 
favoriete Speler uit de eredivisie is Davy Pröper en mijn favoriete keeper Eloy 
Room. Uit het eerste van R.K.S.V. Driel is mijn favoriete speler Richard 
Willemsen.  
 
Ik voetbal 3 jaar bij R.K.S.V. Driel  en voor het tweede jaar in de Meiden D1.  We 

hebben een heel leuk en gezellig meiden elftal. We zijn een hecht team en 

knokken voor elkaar. Vorig jaar zijn we zelfs kampioen geworden. En dit jaar 

staan we er ook goed voor in de competitie. Naast ons kampioenschap vorig jaar 

was ons weekendje weg in Duitsland geweldig. 

Mijn trainers zijn Ronald Martens en mijn vader Maico Muller. Ze zijn zo fanatiek 

dat heel Driel op zaterdag kan horen dat wij aan het voetballen zijn. Onze 

assistent scheidsrechter Stago Roelofsen neemt zelfs iedere week keelsnoepjes 

voor ze mee. 

Ik hoop dat ons team nog heel lang bij elkaar blijft en dat we nog een keer een 

kampioenschap mogen vieren met een knallend feest. 

Hierbij geef ik de pen door aan                                  Dean Visscher uit de C2. 
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Hallo Driel, 
 
Zelfs op Curaçao bereikte mij het bericht dat jullie 
een heel geslaagd jubileumfeest hebben gehad. Ik 
heb daar terplekke aan jullie gedacht en op jullie en 
de vereniging geproost. 
Inmiddels zit ik al lange tijd op het eiland en ben ik 
bijna halverwege, 5 maanden is lang, maar gaat 
razendsnel als je er eenmaal mee bezig bent. 
Daarnaast ben ik blij om een aantal reacties te hebben gekregen van mijn laatste 
verslag, dat was erg leuk om te lezen. 
 
De afgelopen periode ben ik er nogmaals achter gekomen dat Curaçao een 
schitterend eiland, met veel gefascineerde bezienswaardigheden en culturele 
schoonheden is. Ook ben ik natuurlijk wat beter ingeburgerd in de cultuur, gezien 
het autorijden, wat hier een vak apart is, en de stage. 
 
Op de stage voel ik me erg goed op mijn plaats, met enkele cliënten heb ik al een 
leuke band opgebouwd. Iedere cliënt die je tegenkomt zegt gedag en vraagt of 
het goed met je gaat, dat is standaard, als je verder met iemand een gesprek 
voert, stelt hij vragen aan mij, bijvoorbeeld wat ik van het eiland vind en welke 
dingen ik al bezocht heb. Ik stel wat persoonlijkere vragen aan de cliënten, 
bijvoorbeeld of ze het op de kliniek goed hebben en of ze vooruitgaan gezien hun 
achtergrond. Sommige vertellen al zelfs waarom ze op de kliniek terecht zijn 
gekomen en dat is erg indrukwekkend.  
 
Naast het contact gaan ook de lessen beter, je komt in een ritme en je weet 
onderhand wel wat je dagelijks moet doen. Daarnaast komen er bij deze 
doelgroep altijd verrassingen bij, bijvoorbeeld dat een cliënt niet kan komen 
sporten omdat hij net door het lint is gegaan.  
 
De nationale sport, is niet alleen honkbal, maar ook domino. En daar heb ik de 
laatste weken kennis meegemaakt. In eerste instantie zou je denken, domino, 

een sport. Ja zeker, en fanatiek dat ze zijn. Op Curaçao 
speelt iedereen het dagelijks, 2 tegen 2. Er zitten heel 
veel tactieken achter het spelletje en die zijn mij ook al 
verteld en uitgelegd. Ze slaan met de stenen op tafel als 
ze niet gewonnen hebben. Alle handigheidjes zijn 
uitgelegd. Als je de steen 5-6 en 5-5 hebt, heb je 
automatisch verloren, en dat klopt ook.  
Uit eigen ervaring. 
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Hier heb ik ook erg veel contact met Nederland, mijn ouders en Niek spreek ik 2 á 
3 keer per week. Daarnaast Skype ik regelmatig met vrienden en natuurlijk ook 
met mijn leraar van school, voor de informatie van mijn examen opdrachten en 
dergelijke, want die moet hier wel gedaan worden om de stage af te ronden en 
mijn diploma te krijgen. 
 
Een examen staat al gepland; de opdracht: Organiseer en coördineer een project. 
Hierbij kan je denken aan iets educatiefs, maar ook iets sportiefs. Ik heb samen 
met mijn medestudiegenoten, gekozen om een wereldweek te organiseren. In 
deze week behandelen we iedere dag 1 continent en 1 sport. De sport is populair 
op de kliniek en wordt ook op een hoog niveau gespeeld in dat continent. Denk 
aan Voetbal-Europa en Honkbal-Amerika. Voor deze week komt ook onze leraar 
uit Nederland overgevlogen om ons te beoordelen. Daarnaast worden er 
versieringen opgehangen rondom de wereld. De afdeling wordt omgetoverd tot 
vliegveld en iedere cliënt krijgt een persoonlijk paspoort. 
 
Wat stage betreft, genoeg vertelt. Nu over tot de weekenden wat iedere week 
weer geweldig is. Het is bij voorbaat genieten geblazen. Lekker zonnen op het 

strand, daarna een heerlijk hapje eten, vaak vlees van de 
barbecue, en tot slot een mooi en gezellig feestje met z’n 4en. 
Onze favorieten Zanzibar en Wet ’n Wild staan iedere week 
vast op het lijstje van feestjes. Daarnaast kiezen we zoveel 
mogelijk verschillende stranden uit. Mambo, Lagún en Pirate 
Bay bijvoorbeeld, stuk voor stuk schitterende stranden. Met 

name Lagún was prachtig. 
Hier hebben Nanny en Jan, van onze TC, een klein appartementje pal aan het 
strand. Hier zijn we een dagje op bezoek geweest. Toen we iets later dan 
gepland, als echte Antilianen, aankwamen konden we meteen de zee in, want het 
lokale huisdier was gearriveerd om te eten. Een grote schildpad kwam naar voren 
in de baai om eten te zoeken, met snorkels konden we met z’n 3en hem goed 
bekijken en volgen. Dit heb ik natuurlijk vastgelegd. Het is een heel 
indrukwekkend beest. Daarnaast heb ik ook nog samen met Jan gesnorkeld 
langs de rotsen waar veel verschillende vissen leven. We kregen van Nanny de 
tip om naar Boca Table te rijden, dat hebben we dan maar gedaan en dat was 
zeker de moeite waard. Geweldig om te zien, een reusachtig natuurgebied waar 
het water keihard tegen de rotsen aan schiet. Doordat er enkele plateaus 
geplaatst waren konden we de kracht van water goed aanschouwen. Sommige 
golven kwam nadat ze tegen de rots kletterden, wel tot een hoogte van 20 meter. 
Fantastisch om te zien. Het was een plaats om zeker tot rust te komen. In de 
avond hebben we ergens het lekkerst gegeten tot nu toe, een overheerlijk Mixed-
Grill, vanaf de BBQ. Natuurlijk onder het genot van een Caribisch biertje, een 
Amstel Bright. 
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Helaas kregen we ook een tegenslag te verwerken, 1 reisgenootje moest terug 
vanwege een sterfgeval in haar familie, ondanks dat is ze inmiddels na een 
afwezigheid van 2 weken weer terug op het eiland en gaat het weer zoals van 
ouds en zitten we weer in ons oude ritme van Curaçao. Het gaat met de dag 
beter en wordt met de dag leuker om les te geven aan groepen. Je leert de 
cliënten beter kennen en weet wat ze doen en wie ze zijn.  
 
De komende periode wordt een leuke periode, 10 oktober was de nationale 
feestdag, hier waren verschillende feestjes georganiseerd. Kensington en Di-Rect 
kwamen optreden, maar de kaarten waren al razendsnel uitverkocht. Daarnaast 
zijn er veel andere feestjes waar we naar toe zijn geweest en gaan. 
Op stage ga ik een belangrijke tijd tegemoet, met mijn examenopdrachten gezien 
het evenement en met mijn lessen. Die opdracht zal ik de volgende keer 
toelichten omdat er dan meer duidelijk van wordt. 
 
Natuurlijk volg ik ook de vereniging op de voet. Met name mijn eigen teams, het 

2
e
 en de E1 alias “De Mini Gladiatoren” volg ik nauwkeurig. Ook van 

het 1
e
 en de B1 volg ik ieder weekend de uitslagen. Ik vind het prettig 

om veel van Nederland mee te krijgen, vooral het sport- en algemene 
nieuws. De samenvattingen van de eredivisie kan ik gelukkig ook hier 
bekijken. 

 
Dit was mijn stukje voor deze maand, ik zal komende 
editie weer een stukje aanleveren met mijn ervaringen. Ik 
hoop dat jullie hier wat leesplezier aan hebben beleefd, 
en dat de volgers weer op de hoogte zijn. Op Facebook 
ben ik natuurlijk ook te volgen, en te bereiken via 
Whatsapp.  
Ik zal de vereniging op de voet blijven volgen, ondanks 
dat ik hier nog lang kan genieten van dit avontuur, mis ik 
het voetbal wel, het spelletje op zichzelf en natuurlijk het trainen geven aan de 
kids. 
 
Groeten Bas Hoogveld 
 
De redactie vindt het erg leuk dat Bas aan ons verzoek gehoor heeft gegeven  en 
ons maandelijks van zijn belevenissen op de hoogte houdt. 
Voor meer informatie zie zijn Facebook of je kunt hem via Whatsapp contacten. 
Vanwege tijdverschil en stage kan hij niet direct reageren maar Bas stelt jullie 
interesse wel op prijs (zie zijn eerdere verslag)  
 
Bas, Masha Danki (Harstikke bedankt) voor jouw verslag! 
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Hallo allemaal, 

 

Wat een verrassing, ik was pupil van de week.  

 

Dit vond ik heel leuk.  

Ik mocht bij het eerste elftal in de 

kleedkamer zijn bij de bespreking van het 

voetballen die middag. 

Na de bespreking gingen we naar buiten. 

Eerst deden we de bal hoog houden. 

En daarna kregen we de warming up. 

Mijn neef Lars Dinnissen zei dat ik de bal 

bij de tegenpartij moest proberen in te 

schieten. 

En dat lukte. 

Toen de wedstrijd afgelopen was kreeg ik 

friet en een vaandeltje. 

Het was een leuke middag. 

Groetjes van Ryan de Boer. 
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Wist u dat…. 
 
Meiden D1: 
 
- Ronald, de trainer van de MD1,  altijd aangeeft dat het beter is om geen spullen 
in de zak te dragen tijdens het trainen, maar vervolgens zelf op een training 
onderuit ging en op zijn sleutelbos viel… waardoor hij er een lelijke blauwe plek 
aan over heeft gehouden? 
 
- Maico en Ronald (trainers van de MD1) vaak keelsnoepjes krijgen van hun 
grensrechter Stago omdat ze altijd zo fanatiek coachen? 
 
- Er steeds tostie’s worden beloofd door grensrechter Stago van de MD1 als 
bepaalde speelsters 2 doelpunten scoren? 
 
- De meiden MD1 momenteel op een gedeelde 1

e
 plek staan? 

 
- Dat er bij de MD1 3 x zo hard wordt gelopen als er door de 
trainers/grensrechter, bij een overwinning, weer een frietje wordt beloofd? 
 
 
Meiden C1:  
 
- Joke Opperman de trainster van de MC1 een spraakgebrek heeft en het lastig 
vind om Nujin uit te spreken en de laatste wedstrijd tegen Spero ook al moeite 
had met de naam Laura? 
 
- De meiden MC1 een leuk verjaardagscadeau hadden voor Laura, namelijk 
winnen met 7-0 tegen Spero op haar verjaardag? 
 
- Jane van de MC1 in de wedstrijd tegen Spero goed liet zien dat het gebruiken 
van je lichaam (schouderduw), waar ze de laatste tijd op getraind hebben, echt 
werkt en je daardoor meer aan de bal komt? 
 
- Dat het voor de MC1 best even wennen is op kunstgras, er wordt namelijk nogal 
eens gegleden? 
 
- Dat de meiden van de MC1 vaak terug moeten, als ze al op het veld zijn, om 
naar het toilet te gaan terwijl ze dit voor de wedstrijd hadden kunnen doen? 
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- De meiden MC1 de wedstrijd tegen Redichem wel zeker 5 minuten met 10 man 
hebben gespeeld, omdat Joke 4-4-2 wilde spelen, waardoor Jane samen  
met Nujin op het middenveld moest staan. Maar door een spraakverwarring dacht 
Nujin dat ze gewisseld moest worden en ging langs de lijn zitten. Na 5 minuten 
was het Sam van Binsbergen die zei “hé  Nujin wat doe jij hier dan?”  Lekker 
opgelet trainers en leiders. 
 
- Dat Joke vindt dat er geen sorry meer gezegd mag worden op de training bij het 
verkeerd aanspelen van de bal? 
 
 ---------------------------------------------------------- 
 

MC1 
 
Zaterdag 17 oktober  2015, Spero MC1 tegen RKSV Driel 
MC1  
Trainster: Joke Opperman 
Grensrechter: Norman Verstappen 
Leiders: Frank Boeijen en Marsha Martens 
 
Met een lekker achtergrondmuziekje van  HCOB (hockey club Over-Betuwe) 
begonnen de meiden aan de wedstrijd tegen Spero. 
 
Heel in het begin werd er wat heen en weer geschoten en leek het erop alsof  het 
niet helemaal lekker zou gaan lopen, maar als snel veranderde het in een mooi 
samenspel, waardoor Romy in de 3

de
 minuut Driel op 1-0 voorsprong zette. 

 
In de 8

ste
 minuut gingen we weer richting het goal van Spero. Jane gaf een mooie 

voorzet, die bij een van de Spero meiden voor de voeten kwam en hem bijna in 
eigen goal schopte, maar Lisa van de Berg wist de bal nog net een zetje te geven 
en scoorde de 2-0. 
 
Tussen door nog wat corners gecreëerd, maar die wilde er niet in. Ook gaf Rosa 
Hermsen een mooie voorzet op Jane, waardoor Jane op de keepster af kon 
rennen maar flink aan de kant werd gezet door een speelster van Spero, 
waardoor ze niet meer bij de bal kon. 
 
Met een mooie aanval van achteruit kreeg Jane de bal weer in de voeten en 
rende ermee naar voren. Romy en Lisa liepen goed mee en de rest van het  
 
 
team sloot ook mooi aan. Romy vroeg de bal, Jane reageerde en gaf hem aan 
Romy waardoor Driel in de 26

ste
 minuut op 3-0 kwam. 



De Rood-Witten 

 
Pagina 27 

 
Op een gegeven moment kwam de bal vanuit het middenveld precies tussen 
Romy en Jane terecht. Ze hadden allebei zoiets van “wie zal hem nemen?”. Het 
was Jane die de bal op de slof nam en de 4-0 maakte. 
 
Vlak voor rust maakte Nujin een actie en gaf de bal voor op Jane en ja hoor Jane 
was op dreef, dus gingen we met 5-0 de rust in. 
 
Na de rust kwam Spero wat meer aan spelen toe en waren wij even wat minder 
aan de bal. Nog wat kleine kansjes gehad maar die maakten we niet af. 
Laura maakte ook nog een mooie actie en schoot op goal, ook die wilde er niet in.  
 
In de 61

ste
 minuut was het Nujin die een voorzet gaf op Romy, Romy struikelde 

maar corrigeerde snel en wist met links de 6-0 in te schieten. 
Door het nette overspelen van alle meiden kwam de bal weer voor terecht. Romy 
schoot op goal, de keepster liet los waardoor de bal bij Laura kwam die hem 
vervolgens tegen de benen aan schoot van een tegenspeelster, waarna hij weer 
bij Romy kwam en Romy er weer voor zorgde dat de keepster hem uit de handen 
liet glippen (het leek wel een flipperkast), uiteindelijk was het Lisa van de Berg die 
er met de voet tussen zat en de 7-0 wist te maken.  
 
In de laatste minuut was het Spero die richting ons goal ging, maar Rosa 
Hermsen voorkwam dat de bal richting onze keepster Rosa de Jong kon komen, 
die het overigens best koud had gekregen omdat ze vandaag niet zo heel veel te 
doen had.   
 
Meiden het kan zijn dat je naam niet genoemd is in dit verslag, maar jullie hebben 
deze 3 punten, door de goede inzet en het harde werken 
van iedereen, met zijn allen verdiend. 
 
Top gespeeld meiden. 
 
Een supportster.  
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Om 10.30 uur klonk het startschot van een leuke dag van samen zijn en plezier 
maken. Na aankomst van de teams werden zij als team en als speler op de foto 
gezet door Rinus Hagen. Deze foto's zijn op onze site van de RKSV Driel te zien. 
Na de fotoshoot was er gezorgd voor een heus sponsorloop parcours. 
Achtereenvolgens legden de spelers/speelsters een sessie van bootcamp, 
stormbaan beklimmen en penalty`s schieten af. De bootcamp werd verzorgd door 
Marc Ploegmakers met hulp van Kelsey Knuiman, Isa Smeenk, Julia Geurtsen, 
Karos Neerhof, Jordi Aalbers en Robbin Kosman uitgevoerd. Tim v.d. Heuvel 
heeft geholpen met allerlei hand- en spandiensten. 
 
In de dagen ervoor hebben de kinderen enorm hun best gedaan om zoveel 
mogelijk sponsoren te vinden.  Al deze sponsoren waren uitgenodigd om naar de 
“loop” van de kinderen te komen kijken welke hier in groten getale gehoor aan 
hebben gegeven. Op het terrein was er een kraam waar je drinken, lekkers en 
verschillende RKSV producten kon kopen. De omzet van de kraam kwam ook ten 
goede van de Jeugdactiviteiten.  
In totaal hebben we voor de Jeugdactiviteiten € 3.187.10 opgehaald. Van 1 team 
moeten we nog geld ontvangen en dat is hier nog niet in meegenomen. 
Het team welke het meest heeft opgehaald is de F3 met 309,65 
De speler die het hoogst bedrag opgehaald heeft: Julian Rutgers uit de F3 met 
51,- 
 
Na de sponsorloop speelde ons eerste elftal hun wedstrijd tegen VVO waarvoor 
veel sponsoren zijn gebleven om onze mannen aan te moedigen. 
Voor ons, Kristel, Mariska en Loes, was het een eerste activiteit die we hadden 
georganiseerd als activiteitencommissie. Dat hadden we niet kunnen doen zonder 
de hulp van Danielle, Wennie, Marian, Marcel, Heidi en Harry. Het was een hele 
organisatie, maar als je op die dag zoveel enthousiaste spelers ziet en de 
gezelligheid en de hulp van de ouders en leden krijgt, dan was het het dubbel en 
dwars waard!  
Hartelijk dank allemaal!!! 
P.s. mocht je tips/ideeën hebben voor de volgende sponsorloop of andere 
Jeugdactiviteiten dan horen we dat graag van je. Spreek een van ons maar aan 
of mail het naar: activiteiten@rksvdriel.nl  
 
 

Wat ons ter ore kwam..  
 

mailto:activiteiten@rksvdriel.nl
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Vincent van Welie (website en social media) en Femke hebben 
een zoon, en Djem een broertje, gekregen, genaamd “Senne”. 
Van harte gefeliciteerd en veel geluk samen! Hierdoor zijn Jan van 
Welie (redactie Rood Witten) en Grady opa en oma geworden, 

ook zij van harte proficiat! 
 
Ties en Fenne Tusschenbroek, Jurek Klappers, Jesse 
Veenboer, Joris van Loon, Niels Aalbers, Jort Bakker, Klaartje 
Geenacker en Joëlle Heijnen hartelijk dank dat jullie de 
voetbalclub hebben willen vertegenwoordigen tijdens de 
Polenherdenking! 
 

 
Bas Hoogveld (o.a. leider E1) heeft nu tijdens zijn stage op 
Curaçao goed leren domino spelen. (zie zijn verslag elders in de 
Rood-Witten) Wellicht leuk om voor de E1 hier eens een toernooitje 
voor te organiseren?  
 
 
Op vrijdag 20 november is het sinterklaasfeest voor de F in de 

kantine. Nadere informatie volgt nog via de 
activiteitencommissie.  
 
De heren Abbenhuis, Frank (trainer E1 en coördinator  E1), 
Stijn (D2) en Bas (E1) zijn gespot op tv terwijl ze de wedstrijd 
Vitesse – Ajax bezochten . 
 

 
Rinus Hagen van de gelijknamige plaatselijke fotostudio heeft 
ook dit jaar weer mooie elftal foto’s gemaakt, waarvoor onze 
hartelijke dank! Kijk maar eens op de site voor het resultaat! Voor 
nadere informatie van de fotograaf: 

www.fotostudiorinushagen.nl 

 
(Inmiddels is de web redactie bezig geweest om de persoonlijke foto’s bij de teamfoto’s 
te plaatsen. Bij de teams A t/m D staan zij erop, de E en F volgen nog. De trainers/leiders 

hebben het verzoek gekregen om de namen bij de teamfoto aan 
te leveren bij de web redacteuren) 
 
 
Pupil van de week word je door middel van loting. Jaarlijks 
maken we een uitzondering voor een e-speler tijdens de 
sponsorloop. De speler/speelster die het meeste 

http://www.fotostudiorinushagen.nl/
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sponsorloopgeld ophaalt mag dan een keer pupil van de week zijn. Dit jaar was 
Ryan de Boer uit de E2 de gelukkige. (Ryan bedankt voor jouw inzet) Als 
favoriete speler van het 1

e
 team heeft hij zijn neef Lars Dinnissen gekozen. Ryan 

heeft hierover een leuk verslag geschreven en er zelfs zijn persoonlijke 
handtekening onder gezet. Te lezen elders in deze Rood-Witten. 
 
 
Mick Bijl (F1), Julian Rutgers (F3) en Dyon Herlaar 
(E2) geven wij een dikke 10! 
Zij hebben persoonlijk heel veel geld voor de 
sponsorloop opgehaald. Als dank hebben zij van de 
activiteitencommissie een kleine attentie ontvangen. 
Super mannen! 
 
De F3 is het team dat tijdens de sponsorloop het meeste geld heeft opgehaald. 
Maar liefst € 309,65. Als blijk van waardering wordt er binnenkort iets voor hen 
georganiseerd maar dat blijft nog even geheim. Zij krijgen t.z.t. nog bericht van de 
activiteitencommissie/ jeugdpr.  

 
Het 70-jarig jubileumfeest was een groot succes. Het 
kunstgrasveld werd geopend met een groots vuurwerk, er 
volgde een toespraak door de voorzitter en wethouder Ben 
Ross. Tim v.d. Heuvel (D3) draagt de sleutel om het 
kunstgrasveld officieel te openen door de heren Dries van Baal 
en Martin Willemsen. De lampen van het kunstgrasveld gingen 
aan, het gemixte a1 en b1 stond klaar voor een 

demonstratiewedstrijd. Scheidsrechter Mick Weijman kreeg van de wethouder 
namens het CDA een nieuwe wedstrijdbal aangereikt. Na afloop is er limonade en 
cake voor de jeugd in de kantine. Er zijn 4 grote taarten gemaakt namens een 
bepaald thema. Het thema kunstgrasveld, kleedkamers, complex en logo. 
Voor iedereen is er koffie en taart. De taarten werden aangesneden door  de 
voorzitter, Dries van Baal, Evert van de Spreng, Harry vd Heuvel, Patrick van 
Mullem, Henny Scheerder en Andre van Baal. Koos van Elk was er helaas niet 
maar zou anders ook gevraagd zijn om een taart te snijden. De voorzitter neemt 
het woord en geeft Dries van Baal een cadeau, de onthulling van de Wall of Fame 
door de heer Geert Joosten en Gerald Knuiman volgt. Zeer zeker de moeite 
waard om deze foto’s van oud voorzitters en ereleden te bekijken!  
 
Hierna wordt er een mooie handdoek door de AH, Ger Koopman, aan de 
voorzitter overhandigd. Deze zijn te sparen bij de AH in Driel, een gedeelte van 
de opbrengst gaat naar de club. (wellicht een leuke suggestie voor Sinterklaas). 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar medewerking. Hierna volgt er een 
fantastisch feest met gezellige muziek van dj Jerke Kloek. Er werden op het 
scherm leuke filmpjes en foto’s vertoond. Leuk maar ook 
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ontroerend en hilarisch. Menigeen zag zich zelf voorbij komen en wist niet dat er 
foto’s of films van waren. Er waren lekkere hapjes, volgens menigeen ontbrak 
alleen Wilfred Genee nog met zijn “gezonde kantine” . Zelfs de oudere 
genodigden bleven nog tot laat in de avond. Het was een gezellig feest. Hartelijk 
dank en complimenten aan alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben! 

 

 

Atte
ntie 

Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. Jongeren 

dienen zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel wordt er naar het 

identiteitsbewijs gevraagd.  

Geen identiteitsbewijs bij twijfel leeftijd; geen alcohol. Geen 18, geen 

alcohol!  

Het boetegeld, € 1.360,- kunnen we als club wel beter besteden! 

Dus graag jullie medewerking wat betreft het overleggen van het identiteitsbewijs.  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Beste jeugdelftallen, wanneer mogen we een bijdrage van jullie verwachten? 
 
We vinden het uiteraard ook leuk om wat over jullie team te lezen, graag zelfs! 
Het hoeft niet altijd een wedstrijdverslag te zijn maar het mag bijvoorbeeld ook 
iets leuks zijn wat jullie op de training doen, grapjes die gemaakt worden, staan 
jullie op een bepaalde site of misschien wil je wel iemand in het zonnetje zetten. 
Je kunt dan een mail sturen aan jeugdpr@rksvdriel.nl en we zorgen ervoor dat 
jouw verhaal geplaatst word in de volgende editie. 
 
ONZE VERENIGING BEN JIJ, SAMEN MET MIJ. 

mailto:jeugdpr@rksvdriel.nl
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SUDOKU (voor beginners) 


