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RKSV Driel gaat door met beide trainers. 
 
Voetbalvereniging RKSV Driel, heeft nadat de technische commissie diverse 
gesprekken heeft gevoerd met de trainers van 1 en 2 en de spelersraad, het 
bestuur geadviseerd, om met beide trainers door te gaan. 
Het bestuur heeft daarom besloten om de aflopende  contracten van de heren  
Eddy Hagen en Bart Wouters te verlengen. 
De passie waarmee beide heren voor de teams staan en de spelvreugde die 
weer is terug gebracht na de degradatie van zowel het eerste alsook het tweede 
elftal, geeft vertrouwen voor de toekomst. 
Ook het inpassen van de jeugd is daarbij van groot belang. 
  
Frans Essers 
Voorzitter RKSV Driel 
 

 
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. 
 
Willy Ederveen 
Penningmeester 
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De technische commissie 
Bijna halverwege het seizoen, kunnen we constateren dat de teams redelijk 
goed zijn ingedeeld in hun competities. Bij de selectieteams van de senioren 
hebben het 1

e
 en 2

e
 de weg naar boven gevonden. Het 5

e
 elftal draait na een 

wat moeizame start nu ook leuk mee inde competitie. Het zaterdagteam en het 
3

e
 blijven het wat lastig houden. Het zaalvoetbalteam doet ook mee voor de 

bovenste plaatsen.  
Belangrijk is dat de teamspirit en sportiviteit bijdragen aan de resultaten en het 
voetballen ook leuker maken. 
Bij onze jeugdafdeling heeft de B1 in de 1

e
 klasse de 1

e
 periode titel gepakt, zij 

hebben 8 wedstrijden op rij gewonnen. Dit is een knappe prestatie! Ook bij de 
andere jeugdteams gaat het goed, de trainers en leiders zorgen ervoor dat 
iedere speler/speelster lekker kan trainen en voetballen. 
Het valt niet lang altijd mee om een groep van 15 spelers te motiveren, en ze op 
een lijn te krijgen. Het teambelang moet benadrukt worden, en daarvoor is het 
soms nodig dat door middel van een gesprek weer de neuzen dezelfde kant op 
gaan. De coördinatoren van de TC overleggen regelmatig met de kaderleden 
om zo goed geïnformeerd te blijven en om te ondersteunen daar waar nodig. 
Vlak voor en in de winterstop zullen de evaluaties plaats vinden met de trainers 
en kaderleden, en blikken we alweer vooruit naar volgend seizoen. 
Inmiddels is de keeperstraining gestart en hopen we dat onze keepers hier veel 
baat bij zullen hebben. Het is leuk om naar te kijken hoe onze jongens en 
meisjes het doen. 
De TC heeft inmiddels een inventarisatie gedaan om onze trainers een 
opleiding aan te bieden. Ook gaan de trainers na de winterstop bij de 
(jeugd)selectieteams evaluatiegesprekken aan met de spelers. Hierdoor wordt 
uitvoering gegeven aan een onderdeel van ons beleidsplan, 
We zoeken nog kinderen van 4 t/m 6 jaar (mini’s) die alvast willen gaan trainen 
op de woensdagmiddag. Interesse hiervoor kun je aangeven bij een van de 
leden van de TC. 
Op 19 november vanaf 20.00 uur is weer de leidersvergadering voor alle 
kaderleden binnen onze vereniging. Tijdens deze bijeenkomst zullen ook een 
aantal bestuursleden hun zegje doen namens hun commissie. 
Via dit bericht (en uitnodiging via de mail) wil ik dan ook alle kaderleden vragen 
om minimaal een trainer/leider af te vaardigen naar deze bijeenkomst. 
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Op 26 november om 18.30 tot 19.15 uur is de bijeenkomst voor de ouders en 
trainers van de keepers, natuurlijk zijn de keepers zelf ook welkom. 
Verder is de laatste training van dit jaar in week 51. Voor de senioren betekent 
dit dat op donderdag 17 december het erwtensoeptoernooi plaats vindt.  
Het kunstgras wordt veel gebruikt, en de ervaringen zijn zeer positief. Zeker om 
op te trainen heeft dit veld een duidelijke meerwaarde. Ook worden zo de 
andere velden minder belast waardoor de kwaliteit van deze velden ook langer 
goed blijft. 
Namens de TC wil ik iedereen een plezierig en succesvol 
vervolg binnen onze vereniging wensen. 
 
Groet Berny Knuiman 
Technische commissie 
 
De sponsorcommissie 
Afgelopen november is de sponsorcommissie niet bijeen geweest voor de 
maandelijkse commissievergadering. Andere afspraken en privé verplichtingen 
gingen even een keertje voor. Onze eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op 2 
december. Vanuit de sponsorcommissie zijn geen bijzondere zaken te 
benoemen waar we mee bezig geweest zijn. Dit is voor ons dan ook even een 
rustige periode, ofschoon er wel een aantal zaken opgepakt moeten gaan 
worden. Voor sponsoring is dit het samenstellen van de sponsorpakketten, voor 
het kledingfonds een start maken voor het vervangen van de voetbalkleding 
voor het  seizoen 2016-2017. Vanuit de Website en Sociale media gaan we 
onderzoeken hoe we de internet verbinding binnen onze clubgebouw kunnen 
verbeteren. Voor de Rood-Witten blijft de focus voor nu weer liggen bij het 
maandelijks produceren van een informatief clubblad.  
 
Jos Geenacker 
Sponsorcommissie 
 
De Activiteitencommissie 
De Activiteitencommissie is de afgelopen periode druk bezig geweest met de 
organisatie van de sponsorloop, geld innen, tellen en afdragen. Is er een 
afgevaardigde aangeschoven bij de trainers/leiders vergadering om te vertellen 
wat de activiteitencommissie/jeugd PR doet. 
Tevens hebben zij de kantine gezellig versierd in sinterklaas/pieten stijl en het 
sinterklaasfeest met de f gevierd. Zij hebben gezorgd dat alle overige 
jeugdleden van Sinterklaas een chocoladeletter op de training hebben 
ontvangen. 
Nu zijn zij druk bezig met de voorbereiding van het Kerstdiner voor alle 
jeugdelftallen en gaan zij vlak ervoor de kantine weer inrichten als een heus 
restaurant. 
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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 
Carrozzeria Volpe 
 
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 
 

 

December 
01 Cees Opperman 
01 Marcel Boersma 
02 Paul Roelofs  
02 Bram van Muiswinkel 
04 Marinus Clappers 
04 Lars Dinnissen  
05 Alfons van Rooijen  
06 Sander van Veenendaal 
06 Sinterklaas 
07 Jos Geenacker  
08 Ted Milder 
08 Lieke Muller 
09 Mark Jacobi 
11 Pim Hafkamp  
11 Gerard Messing  
13 Gino de Wild 
13 Wesley Croqué 
14 Chris Hesseling  
15 Stan Lamers 
15 Moreno de Ruiter 
16 Sten Weijman  
16 Martin Willemsen  

17 Damian Thijssen 
18 F. Derksen  
19 Jan Derksen  
22 Dani Heijnen  
22 Norman IJkhout  
22 Hans van Rooijen  
23 Danus Kurmasela  
23 Jeffrey Wels 
24 W. ten Westenend  
24 Bas Hoogveld 
26 Sarah van den Berg 
27 Bart Wouters  
27 Lukas van Mierlo 
28 Crijn van Drogenbroek  
29 José Hervas 
29 Tom Bergacker 
30 Romy Roelofse 
30 Kaylee Roelofse 
31 Berry Geurtsen 
31 Yule van der Veen 
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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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Zaterdag 2 januari 2016 in onze Kantine aan de Dorpsstraat: 

NIEUWJAARSRECEPTIE en 
aansluitend BEIERSE feestavond 

Oktoberfest im Januar 
Met live muziek!!!! 

Aanvang nieuwjaarsreceptie: 19:30 uur 

feestavond : 20:30 uur. 

 

U bent van harte uitgenodigd.   
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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 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 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 
 
 
Op 19 december is er weer het jaarlijkse kerstdiner voor alle jeugdleden. 
Echter tijdens het Kerstdiner zijn er ook nog teams met andere verplichtingen 

zoals het SDOO zaalvoetbaltoernooi en het 
kerstconcert van muziekvereniging Concordia waar 
veel leden ook spelend lid van zijn en dus ’s avonds 
op moeten treden. 
De activiteitencommissie probeert met de planning 
hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 
Het kan hierdoor dus voorkomen dat niet alle 
leeftijdsgroepen op dat moment bij elkaar ingedeeld 
zijn, zij proberen er wel voor te zorgen dat de 
jongsten zoveel mogelijk bij elkaar zitten. De 
uitnodigingen zullen de teams t.z.t. via de    
trainers/leiders ontvangen 

mailto:jeugdpr@rksvdriel.nl
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Driel B1 behaald periodetitel: 
 
Zaterdag 31 oktober 2015 stond er een uitwedstrijd 
op het programma van de B1, dit keer moesten we 
naar onze buren, Eldenia B1 was de tegenstander. 
Een wedstrijd met een extra lading voor onze 
jongens, ten eerste konden we ongeslagen 
periodekampioen worden, daarnaast was het ook de 
wedstrijd tegen voormalig C1 trainer Ivo Vos.  
 
Half 2;

 
de jongens verzamelen zich op het sportpark, met een korte maar 

krachtige bespreking vertrekken we richting Elden. Er hangt een gezonde 
spanning in de groep en met goede moed betreden we het sportpark Elden. 
Daar zien de jongens gelijk Ivo staan en die wordt dan ook luid toegeroepen. 
We mogen gaan omkleden en de muziek galmt door de kleedkamer. De 
warming-up wordt onder begeleiding van muzikale klanken afgewerkt, en de 
concentratie wordt gepakt. 
 
De wedstrijd staat op het punt van beginnen, samen met de scheidsrechter 
lopen de spelers het veld op, de pascontrole wordt uitgevoerd, en op verzoek 
van de scheidsrechter worden de handen geschud. Het toegestroomde publiek 
gaat er eens lekker voor zitten, want het beloofd een leuk potje te worden. Driel 
begint zwak aan de wedstrijd, aan alles is merkbaar dat er een extra lading op 
de wedstrijd ligt. Met een aantal kansen voor Eldenia, waaronder een poeier 
van een bal op de lat is dit de wake-up call voor Driel. Naar mate de eerste helft 
vordert, vind Driel zijn eigen spel terug. Met een mooie uit gespeelde aanval 
geeft Max een assist op Luc Breuls. Dit is de 0-1, Driel groeit in de wedstrijd. 
Met weer een aanval van Driel is het de keeper van Eldenia die de bal 
ongelukkig wegspeelt, Dennis profiteert hiervan en met een schot op het doel is 
het raak 0-2. Met deze stand gaan we ook de rust in. Ondertussen heeft Tim 
Blauw-Wit gebeld, want mocht Blauw-Wit winnen van SCE dan was de 
periodetitel in de zak. Verassend genoeg stond het daar met nog een aantal 
minuten te spelen 2-0 voor Blauw-Wit, de periodetitel was een feit voor de B1. 
De opdracht was simpel, lekker vrijuit voetballen en de score op laten lopen. 
Met de feestvreugde al in het hoofd kwam Driel de kleedkamer uit, Eldenia die 
was nog niet kaar met Driel en wilden kosten wat kost 3 punten in Elden 
houden. Na 10 minuten spelen in de 2

de
 helft was het een miscommunicatie 

tussen Robbin en Max die de spits van Eldenia de ruimte gaf om het 1-2 te 
maken. Eldenia rook bloed en zette meer druk, maar hierdoor kwamen ook de 
gaten voor Driel te liggen. Met een aantal kansen dat Driel verzuimde af te 
maken werd de score niet uitgebreid. Het werd billen knijpen en hopen dat 
Eldenia niet dat gaatje vond om de stand op gelijke hoogte te brengen.  
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De klok geeft eindelijk 80 minuten aan, maar de scheidsrechter hanteert nog 
een blessuretijd van bijna 3 minuten.  
 
Eindelijk floot de scheidsrechter af, en de periodetitel is voor de B1 een feit. Het 
afgereisde publiek werd bedankt en het feestje kon losbarsten. De B1 is tot nu 
toe ongeslagen en heeft nu 24 punten uit 8 wedstrijden, en staat daarmee 5 
punten los op de nummer 2 SCE. 
 
Eenmaal terug op de club kregen de jongens een frietje en wat drinken 
aangeboden en ging het feestje nog even door.  
 
 
 
 

Wist u dat….    
 
 

 De B1 voor het tweede seizoen in de 1
ste

 klasse spelen. 

 Zij op 1 persoon na een nieuw kader hebben. 

 Franklin Timmermans hun trainer is. 

 Tim Knijf assistent-trainer is geworden van Franklin. 

 Jasper Rook leider is geworden. 

 Stefan Emons voor het derde seizoen de B1 gaat vlaggen. 

 Naast grensrechter ook leider en clubscheidsrechter is. 

 Zij de eerste periodetitel in de wacht hebben gesleept. 

 De leiders en trainer dit ook geweten hebben. 

 Zij een nat pak hebben gehaald. 

 Zij op dat moment ongeslagen waren. 

 Dit de wedstrijd tegen het Eldenia van Ivo Vos was. 

 Dit uitgebreid gevierd is. 

 Er tijdens het omkleden altijd muziek wordt gedraaid. 

 Er bij sommige spelers een uitstekend ritmegevoel omhoog komt. 

 Zij midden in de kleedkamer een dansje wagen. 

 Zij onder luid applaus van spelers worden aangemoedigd. 

 De B1 samen met de A1 het kunstgras heeft mogen openen met een 

wedstrijd. 

 Dit gedaan werd door de teams te mixen. 

 Het er erg sportief aan toe ging. 
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Pupil van de week 
 
Hallo, ik ben Stijn Abbenhuis en ik was pupil van de week, dit 
is mijn verhaal. 
Nou ik was pupil van de week bij de wedstrijd van  Driel tegen 
OVC 85. Dus ik mocht bij de bespreking van het 1

e
 zijn. Ook 

mocht ik een broodje mee eten en kreeg ik wat te drinken. 
En daarna gingen we omkleden. 
Toen ik klaar was mocht ik voor de wedstrijd meedoen met 
de warming up met het 1

e
. 

Vlak voor het begin van de wedstrijd moest ik naar de 
scheidsrechter toe om dat ik natuurlijk pupil van de week 
was.  
En toen gingen de spelers, de scheidsrechter en ik het veld 
op ( ik was een beetje zenuwachtig) en toen moest ik in de  goal van de 
tegenstander  scoren. Toen moest ik in de dug out gaan zitten en ik ging ook 
nog een balletje trappen met de wissels. 
En aan het einde van de wedstrijd ging ik omkleden en toen nog een frietje en 
wat drinken in de bestuurskamer. 
Daarna kreeg ik nog een vaantje van RKSV Driel. 
Ik vond het een hele leuke dag 

Dat was mijn verhaal. 

Einde!!!!!! 
 
Naam:          Stijn Abbenhuis 
Leeftijd:          10 jaar 
In welk elftal speel je:       D2,maar officieel nog e speler 
Positie in je elftal:        links midden 
Wie is jouw favoriete speler:     Neymar jr. 
Wat is jouw favoriete club:      Vitesse 
Zou je profvoetballer willen worden:    Jazeker. Bij Vitesse 
Wie is jouw favoriete speler van ons eerste elftal: Kevin Dekkers 
Wat is jouw lievelingseten:      Pizza salami 
Wat is jouw favoriete tv programma:   Streetlab 
Wat wil je later worden:      Profvoetballer 



De Rood-Witten 

 
Pagina 14 

 
 
 

Pass de pen              door Dean Visscher 

 
 
 
 
 
Ik ben 13 jaar en ik zit in de C2. 
Sinds augustus zit ik in Elst op school op het OBC, 
ik vind het daar erg leuk. 
Ik zit in een dakpan klas. 
Ik heb een grote zus en een hond hij heet Jay. 
Met mijn zus, vader en moeder woon ik in Driel. 
Ik hou veel van voetbal en gamen. 
Wat ik later wil worden weet ik nu nog niet. 
Vroeger wilde ik graag profvoetballer worden. 
 
Mijn favoriete clubs zijn Vitesse en Manchester United. 
Mijn favoriete spelers zijn C.Ronaldo, Mario Gotze en Memphis Depay omdat 
ze erg goed zijn. 
 
Mijn trainers in de C2 zijn Gerben van Baal, Aaron Geenacker en Marnix van 
Rijswijk. 
Onze leider is Patrick Aalbers. 
En de vader van Jinsi vlagt meestal bij ons. 
Wij trainen op maandag en woensdag, een wedstrijd spelen vind ik leuk, maar 
met elkaar trainen vind ik ook leuk. 
Ik vind dat de trainers goede training geven, we spelen partijtje en krijgen 
conditietraining en schieten op het goal. 
Meestal sta ik in het veld als rechts midden en als verdediger. 
Ik heb 1 keer gescoord. 
Ik vind dat ik een leuk team heb. 
 
 
 
Ik pass de pen door aan         Jimmy van Tilburg 
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Vitesse Vader & Zoon Arrangement 
 

"Op zondag 8 november organiseerde Vitesse weer het Vader & Zoon 
Arrangement bij de wedstrijd Vitesse vs AZ. Omdat onze foto (Krijn 7 jaar en 
Arjen 43 jaar - beide F2) voor de reclamecampagne was gebruikt waren wij voor 
deze wedstrijd speciaal uitgenodigd. Daarnaast zijn we met het complete team 
van RKSV Driel F2 uitgenodigd voor de wedstrijd Vitesse - NEC op zondag 29 
november. 
 
Met de ontvangen perskaarten mochten we bijna voor de hoofdingang van het 
stadion parkeren. Al direct bij de hoofdingang werden we door een steward 
herkend "Hee, jullie zijn de vader en zoon van de foto". We kregen beide een 
grote glimlach op het gezicht. Dit beloofde een leuke middag te worden. 
 
Om 14:45 werden we bij de receptie opgewacht door een medewerker van 
Vitesse en konden we aan de rondleiding beginnen. Als eerste richting de 
kleedkamer van Vitesse waar de kleding van de spelers al klaar lag. Dit was, 
volgens Krijn, natuurlijk wel heel stoer om te zien. Daarna gingen we naar de 
bovenste verdiepingen om het stadion goed te bekijken en konden we zien 
waar alle televisie camera's stonden. Tijdens de rondleiding werden we 
regelmatig herkend, o.a. door de saxofoon speler in de business ruimte, die 
stopte met spelen toen hij ons herkende......we voelden ons net echte sterren! 
 
Na afloop van de rondleiding konden we even bijkomen in de persruimte met 
een glas cola en, volgens Krijn, super lekkere chocolade cake. In de persruimte 
werd ons door een "collega journalist" al om een handtekening 
gevraagd...omdat we met onze foto op de voorkant van het programma boekje 
van Vitesse, toch wel echte beroemdheden waren. 
 
Een kwartier voor aanvang van de wedstrijd namen we plaats achter ons 
perstafeltje op de perstribune. Helaas was de wedstrijd die volgde er eentje om 
snel te vergeten. Vitesse speelde vanaf het eerste fluitsignaal heel erg slordig 
en had nooit de gewenste controle. Na een aantal kleine kansen voor AZ kreeg 
Vitesse na een half uur spelen een kleine opleving en dat leverde zowaar een 
paar goede kansen op. Die werden helaas niet benut, maar dit leverde wel 
enige frustraties op bij AZ en dus hoop bij ons dat de wedstrijd misschien toch 
nog de goede kant op zou kantelen. Maar een tweede gele kaart (en dus een 
rode kaart) voor Marvelous Nakamba maakt aan die hoop snel een einde. Een 
doelpunt van AZ in de 45e minuut wordt gelukkig nog afgekeurd wegens 
buitenspel. 
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In de tweede helft met 10 man leek Vitesse iets beter dan AZ te zijn en kon 
Vitesse er af en toe uitkomen wat kleine kansjes opleverden. Maar in de 75e 
minuut maakte AZ naar defensief geklungel op de achterlijn dan toch redelijk 
onverwacht de 0-1. Als binnen 2 minuten de 0-2 valt is de wedstrijd eigenlijk 
beslist.  

Na afloop van de wedstrijd verzamelen we ons samen met de 
journalisten in de persruimte in afwachting van de 
persconferentie van beide coaches. Onder het genot van een 
drankje en een borrelhapje luisterden we naar het verhaal van 
John van de Brom en Peter Bosz. Hierna ging Peter Bosz 
razend snel door naar een interview voor Omroep Gelderland 

en RTV Arnhem, waarna het hoogtepunt voor Krijn zou komen.  
 
Ondanks de zenuwen bij Krijn kreeg hij een handtekening van Peter Bosz en 
zorgde Peter Bosz ervoor dat Krijn ook nog een prachtige foto als aandenken 
heeft. 
 
We kijken nu al uit naar zondag 29 november als we met 20 man (kind en 
ouder) van de F2 de wedstrijd tegen aartsrivaal NEC gaan bekijken. 
 
Groeten, 
Arjen 
 
 
 
 
 
 

E1 
 
Wedstrijdverslag driel e1 tegen ewijk e1 
Zaterdag kwam ewijk e1 op bezoek. driel e1 ging  met veel vertrouwen het veld 
op ewijk stond boven aan.  ze hadden geen wissels. de wedstrijd ging gelijk op 
maar driel e1 had de openings goal  gemaakt door luke.  een paar minuten later 
werdt het 1-1.  kom op driel.  10 minuten later 2-1  door ismael. binnen een 
kwartier werd het 2-2. Kom op  zeiden ze van ewijk.  vlak voor tijd 3-2 door luke. 
Jeeeeeeeeeeeeee. een paar seconden later 4-2 door bas. na de aftrap floot de 
scheids af. Gewonnen. in de kleedkamer ging driel e1 een feestje vieren. 
 
Groet 
Bas e1  
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Hallo Driel, 
 
Halverwege ben ik inmiddels. Op de helft van deze hele leuke indrukwekkende 
stage. De tijd gaat hier razendsnel en ik ben blij dat ik weer wat leuke reacties 
van jullie kant heb mogen ontvangen. 
 
Afgelopen maand was een erg drukke maar gezellig maand. In deze periode 
zijn alle ouders van ons langs geweest en is mijn eerste examen succesvol 
afgerond. Tot slot verbaas ik me nog steeds over het leven en de cultuur op dit 
schitterende en warme eiland. 
 
Op stage gaat het met de dag beter, ik voel me met de dag meer thuis en vooral 
de belangrijke project week zit eraan te komen en is inmiddels achter de rug. 
De projectweek was een groot succes met veel animo van de cliënten die leuk, 
enthousiast en goed meededen aan de activiteiten. Er was voor iedere cliënt 
wat wils, van knutselen tot presentatie, van dans tot zwemmen. Met als 
afsluiting de sportdag aan de baai, de ideale plaats voor een examen opdracht, 
zon, zee en strand. Wat wil je nog meer, iedereen die goed meedeed en het 
was erg indrukwekkend en geweldig om te zien.  
 
Daarnaast raak ik steeds meer in contact met cliënten en weet ik steeds meer 
over deze personen. Mijn individuele cliënt waar ik de komende periode lessen 
mee ga uitvoeren, heeft een indrukwekkende geschiedenis. Deze persoon zit al 
ruim 40 jaar op de kliniek en heeft diverse heftige verhalen achter zich, hierbij 

moet er dan aan agressie en drank 
gedacht worden. De komende periode ga 
ik proberen om deze cliënt weer aan het 
sporten te krijgen en te activeren. 
Sporten vind deze persoon erg leuk en 
hij/zij kan het heel erg goed beoefenen, 
de cliënt heeft alleen weinig motivatie en 
een slechte mentaliteit om zichzelf toe te 
zetten tot het sporten. 
 

De afgelopen maand zijn er weer veel berichtjes binnengekomen diverse 
familie, vrienden en kennissen uit de omgeving. Ik stel het erg op prijs dat jullie 
zo intens meeleven met mijn bezoek en leven aan Curaçao. Iedere week heb ik 
telefonisch contact met NL of skype ik zelfs met mensen, bijvoorbeeld met Arie 
en Henny Vermaas en Harry van den Heuvel. Erg leuk om jullie interesses te 
horen en mijn verhalen over te brengen naar jullie. Want deze stage is erg 
heftig en indrukwekkend.  
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Afgelopen weken hebben we allen bezoek gehad van ouders. Zo midden in de 
stage periode is dit natuurlijk erg fijn om te hebben. Ondanks dat je wekelijks 
contact hebt met het thuisfront is het prettig om ze in Curaçao toch tegen te 
komen. 
 
We hebben heel veel leuke dingen gedaan, uitstapjes met z’n allen, lekker 
zonnen op het strand en aan zee, en natuurlijk de gezelligheid tijdens het eten 
en de andere activiteiten. 
 
Eigenlijk heb ik deze keer niet zoveel te vertellen. Het meeste heb ik in de 
afgelopen periode verteld en nu leg ik alleen nog maar verslag van mijn 
afgelopen periodes. Voor de mensen die meer willen weten; jullie kunnen altijd 
contact zoeken met mij via Facebook, mail (bas.hoogveld@kpnplanet.nl) of 
WhatsApp. Ik hoop jullie weer voldoende te hebben geïnformeerd over mijn reis 
en stage.  
 
Ayo, 
Groeten Bas. 

 
                                                
Sinterklaasfeest 
 
Het sinterklaasfeest voor de F, in de gezellig versierde kantine, zit er weer op. 
Het was een zeer geslaagde avond, er werden wat spelletjes gespeeld, er was 
voor iedereen wat te drinken en wat lekkers. Er waren spelers die mooi verkleed 
als Piet of Sint aanwezig waren, kinderen met tekeningen voor Sint. Jesse had 
nieuwe schoenen met wieltjes en glitterverlichting erop en mocht deze showen 
aan Sinterklaas en zijn pieten. Daarvoor gingen uiteraard de lampen in de 
kantine even uit. Piet Kevino wilde wel van schoenen wisselen. Jesse zet nu 
voor de zekerheid maar zijn “oude” schoen voordat Piet ze stiekem 
meeneemt… Sven had zo’n mooie tekening gemaakt, die wilde hij in 1

e
 

instantie niet in bewaring geven bij de activiteitencommissie, ging er de 
spelletjes meedoen want de tekening was toch echt wel voor Sinterklaas! De 
teams mochten bij Sint komen, hij wist over hen wel wat leuks te vertellen en de 
spelers uiteraard ook aan Sint. Erg aandoenlijk allemaal. Er werd afgesloten 
met de welbekende dans “zwarte pieten style”. Foto’s die gemaakt zijn heeft de 
activiteiten commissie naar de trainers/leiders verzonden met het verzoek deze 
door te mailen aan de ouders. 
Ook de oudere spelers is Sint niet vergeten, alle jeugdleden hebben tijdens de 
training van hem een lekkere chocoladeletter ontvangen. 
Sint en Pieten bedankt voor de komst, activiteitencommissie bedankt voor de 
organisatie! 

mailto:bas.hoogveld@kpnplanet.nl
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Wat ons ter ore kwam..  

 
De B1 is op (Ivo) Vossenjacht geweest… 
Op 31 oktober zijn zij bij Eldenia ongeslagen 
periodekampioen geworden. 
Er waren (en ook bij de meeste thuiswedstrijden) 
ontzettend veel supporters aanwezig. 
Mannen van harte gefeliciteerd allemaal. 
 
Bijgeloof? Volgens vlagger Stefan Emons komt dat grotendeels ook doordat hij 
voor iedere wedstrijd een broodje ham/kaas eet, speciaal door Patricia op een 
aparte manier klaargemaakt. 
Feit is dat Stefan er eenmaal niet bij was vanwege stage en zij verloren…  
 
Het is gelukt! We hebben een keeperstrainer voor de jeugd! Berry vd Biezen 
is inmiddels gestart. We wensen hem en alle keepers/keepsters veel succes en 
plezier. In de volgende Rood-Witten volgt er een interview. 
 
De F3 is najaarskampioen geworden. Van harte 
gefeliciteerd allemaal met deze knappe prestatie! Op 
zondag 13 december volgt de huldiging en gaan zij 
met de platte kar door Driel. 
 
Op 5 december kan de MD1 kampioen worden. Bij 
behalen van het kampioenschap zullen zij ook op 13 
december gehuldigd worden en een rit door Driel 
maken. (op 5 december zijn er een hoop afmeldingen bij de F3 en daardoor zal 
de huldiging 1 week later tegelijkertijd worden gevierd) 
 
De MA1 krijgt ook een leuk cadeau voor 5 december…. Zij mogen uit voetballen 
tegen de dames uit Lelystad.   Ja, jullie lezen het goed… Lelystad….. om 14.30 
uur. Wordt een korte pakjes avond… 
 
Op de club zijn er 3 pechvogels…. 

Anne-Jet Brugmans (MA1), Desi Vrehe (MC1) en Ronald 
Wester (trainer f1, coordinator F) zijn (langdurig) uit de 
roulatie. 
Wij wensen jullie van harte beterschap en een 
voorspoedig herstel toe. 
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Op 21 november heeft het eerste elftal voor het 5
e
 jaar weer 

een quiz avond georganiseerd. Ook dit jaar was het weer 
prima voor elkaar. Het was een gezellige avond met diverse 
soorten vragen onder het genot van een drankje en hapje en 
er was een loterij. Het ging er ”fanatiek” aan toe.  Er waren 
veel groepen die meededen, de kantine puilde uit. Wederom 
weer voor herhaling vatbaar. Mannen hartelijk dank voor de 
organisatie. 

 
 
Heb jij nieuws voor de rubriek “Wat ons ter ore kwam… “    
Wij horen graag van jou!  
Wil je iemand beterschap wensen, ons iets leuks 
vertellen, of in het zonnetje zetten; mail het aan 
jeugdpr@rksvdriel.nl en we zorgen ervoor dat jouw 
bijdrage in het clubblad komt te staan. 
 
 

 
In de B1 hebben we een jongen met Spaans bloed in zijn aderen. 
Behalve fanatiek voetballen waar de tegenstanders het Spaans 
benauwd van krijgen, want hij blijft ze maar achterop zitten, kan 

hij ook goed dansen. Wij hebben hem gespot met de periodekampioenschap en 
tijdens de quizavond. Hopelijk is hij er ook tijdens het nieuwjaarsfeest en kun je 
hem met eigen ogen bewonderen.. 
 
 

Gespot: Blauwe kaarten op het voetbalveld. Zij worden 
uitgedeeld aan een tegenstander die heel sportief geweest is. 
Over tegenstanders gesproken; er zijn nu al een aantal 
tegenstanders geweest die na afloop van de wedstrijd de 
scheidsrechters een handje gaven om te bedanken. Jammer om 
te zien dat dan onze eigen Drielse jeugd zomaar het veld afloopt 
en alles maar voor vanzelfsprekend aanneemt. Echter zonder 

scheidsrechter geen wedstrijd. Veel jeugdscheidsrechters hebben er op 
zaterdagochtend nog een baantje naast en houden rekening met het fluiten en 
moeten vervolgens zelf daarna nog een wedstrijd spelen. Respect en ook voor 
Boris Hafkamp die vaak 2 wedstrijden op een dag fluit bij de E en F! Goed 
voorbeeld doet (hopelijk) goed volgen. Dus jongens en meiden, vanaf nu dan 
ook een bedankje richting scheidsrechter?  
 
 

mailto:jeugdpr@rksvdriel.nl

