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Het bestuur heeft voor de laatste keer dit jaar vergaderd. 

Daar kwam toch weer het alcohol verhaal ter sprake. Het komt nog 

steeds voor dat spelers onder de 18 jaar alcohol nuttigen.  

Wij hebben al een officiële waarschuwing. Als wij weer overlopen 

worden, kost ons dat 1360 euro, en de overtreder krijgt een boete 

van 100 euro. Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om geen 

alcoholische drank meer te verstrekken aan de jeugdleden op ons 

sportpark. Dus heren trainers,leiders en spelers boven de 18, als er 

een jeugdspeler bij uw elftal heeft gespeeld: geen bier aanreiken ! 

De gemeente heeft een tekening afgegeven voor de kleine poort.                  

Daar wordt een voetgangersoversteek plaats gemaakt, met ook in 

de straat een versmalling. Deze zal z.s.m. worden aangelegd. 

Nogmaals wil ik, het bestuur u erop wijzen dat na de trainingen  de 

goals van het (kunst)grasveld moeten worden verwijderd. Anders 

kan er niet geborsteld of gemaaid worden. 

Kijk ik naar het afgelopen jaar, dan kunnen wij positief terugkijken. 

De commissies hebben goed werk geleverd met hun vrijwilligers. 

Dank daarvoor. 

De elftallen presteren naar behoren tot zelfs goed, de MD1 en F3 

zijn najaarskampioen geworden. Het kunstgrasveld is geopend en 

wij hebben ons 70 jarig bestaan gevierd. Er is een zaalvoetbal team 

in competitieverband gestart en we hebben een elftal onder de 23 
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jaar. Er is weer een sponsorloop en quizavond gehouden. De sint is 

bij de jeugd op bezoek geweest en het kerstdiner voor de jeugd vind 

op 19 december plaats. Al met al, kunnen wij terugkijken op een 

goede 1e helft van het seizoen. 

Ook willen wij, ik een dankwoord uitspreken naar de Businessclub 

S.V. Driel en de sponsoren.  

Dank zij hun materiële en financiële steun hebben wij een mooi 

sportpark en lopen onze spelers in een mooie outfits  rond. Mijn, 

onze dank gaat ook uit naar onze hoofdsponsor Profile Car& 

Tyreservice Koos van Elk die al bijna 25 jaar onze hoofdsponsor is.  

 

Mijn stelling is dan ook, Koop bij onze sponsors, adverteerders, 

want zij maken alles mogelijk. Daarom heb ik bij onze hoofdsponsor 

mijn winterbanden laten monteren. 

Ik wens u allen fijne feestdagen toe en hoop u op de 

nieuwjaarsreceptie te mogen begroeten. 

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel 
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Commissie Sportiviteit en Respect: 
 
Beste Rood Witten, 
 
Bij deze weer een update van de commissie Sportiviteit en Respect. Helaas is 
er nog niet veel op de voorgrond zichtbaar maar op de achtergrond zijn we hard 
aan het werk om de RKSV Driel naar een hoger Sportiviteits plan te trekken.  
 
Kort een opfrissing van hetgeen deze commissie mee bezig is. Als eerste onze 
doelstelling; 
 
“Doel eind 2016: Versterking uitstraling en identiteit van RKSV DRIEL als 
gezellige, warme dorpsclub waar sportief en gedreven voetballen centraal 
staat.” 
 
 
 
Verder hebben we, in samenwerking met de KNVB, eind vorig seizoen een thema 
avond georganiseerd; “workshop Lang leve de sportouder”. Daarnaast zijn we nu 
druk bezig voorbereidingen te treffen om aandacht te vragen voor Sportiviteit en 
Respect. Er zijn plannen om een bord te plaatsen bij de entree  
 
van de velden. Uitgangspunt is het benadrukken van de wijze waarop de RKSV 
Driel Sportiviteit & Respect in praktijk brengt. We willen dit op een ludieke manier 
doen die blijft hangen bij onze leden en gasten. Op deze manier wordt het 
onderwerp niet al te zwaar aangezet maar krijgt wel de aandacht die het nodig 
heeft.    
 
Ook de plannen om middels een ontvangst protocol onze gasten op z’n Driels te 
ontvangen zijn we nog verder aan het uitwerken. De randvoorwaarden om dit 
goed te kunnen doen zijn nog niet geheel ingevuld. Een kleine aanpassing van 
het terras voor de kantine staat hoog op ons lijstje. Dit zal in lijn zijn met de 
“Versterking van de uitstraling en identiteit van RKSV DRIEL als gezellige, warme 
dorpsclub waar sportief en gedreven voetballen centraal staat”. 
 
Tussen de bedrijven door is er ook gestart met het installeren van een 
“Vertrouwens commissie”. Twee personen zijn hier heel enthousiast mee aan de 
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gang gegaan en hierover zal snel meer te lezen zijn in de Rood-Witten. Het mag 
duidelijk zijn dat dit initiatief volledig past in het verder ontwikkelen van de 
Sportiviteit & Respect binnen de RKSV Driel.   
 
Let wel, wij zullen als S&R commissie met de nodige initiatieven en plannen 
komen, echter met jullie support en ondersteuning is de kans op succes een stuk 
groter. Immers “RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij!“, en daar 
speelt ieder lid een belangrijke rol in.     
 
Heb je vragen / opmerkingen, laat het gerust even weten. Schroom niet om 
contact met een van ons op te nemen. 
  
Met sportieve voetbal groet, 
 
Bjorn van Draanen, Hans v.d. Linden, Marius van 
Regteren en Jan Hafkamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sponsorcommissie: 
 
Enige tijd geleden hebben we besloten om in de Rood-Witten  een rubriek te 
starten getiteld ‘Vanuit de commissies’. Het idee daarachter was dat we hiermee 
onze leden konden informeren over het reilen en zijlen van de verschillende 
commissies. Waar ben je mee bezig, wat heb je allemaal gedaan en wat wil je 
kwijt? Dit alles zodat de lezers van de Rood Witten weten wat er speelt binnen de 
commissies.  
Als dan de decembermaand voorbij komt en de editie van december snel volgt op 
die van november, is er niet zo veel gebeurd.  
We hebben 2 december jl. onze maandelijkse vergadering gehad, maar van 
daaruit zijn weinig tot geen nieuwe zaken te melden. Behalve dan dat we nu ook 
daadwerkelijk van start gaan met de nieuwe voetbalkleding.  
We zitten nu in het derde jaar van de 3 jarige cyclus en zoals op de 
ledenvergadering van 2012 besloten vervangen we de voetbalkleding elke 3 jaar. 
Vanaf het seizoen 2016 – 2017 moet de huidige kleding dus vervangen zijn. In 
deze periode gaan we nadenken of we ons shirt op details moeten wijzigen, of 
juist niet. De rode V zal in ieder geval niet verdwijnen, maar we denken er wel 
over na waar we ons mooie RKSV DRIEL shirt nog mooier kunnen maken.  

http://www.rksvdriel.nl/
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Dat gaat samen in gesprekken met Snelders Sport uit Elst en Hummel. Ook 
worden in die gesprekken de verbeterpunten van de afgelopen 3 jaar besproken. 
Dit is een leuk proces en ik ben zeer benieuwd hoe we er volgend seizoen als 
RKSV DRIEL bijlopen en of we nog steeds het mooiste shirt van de Betuwe 
hebben (denk het wel). 
 
Rest mij u namens de Sponsorcommissie fijne feestdagen toe te wensen en 
natuurlijk ook al het goede voor 2016. Hopelijk zien we elkaar op de 
nieuwjaarsreceptie van 2 januari a.s. 
 
Jos Geenacker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oproep aan allen die nog geen lid zijn van de Rabobank Oost Betuwe. 
 
Ook dit jaar organiseert Rabobank Oost Betuwe de Rabobank Clubkas 
Campagne. En uiteraard nemen wij daar als vereniging weer aan deel. 
Gebleken is dat nog niet iedereen die bankiert bij de Rabobank, ook lid is van de 
Rabobank. 
Maar het kan nu nog, lid worden van de Rabobank. En als je lid bent kun je straks 
ook stemmen uitbrengen voor de  Rabobank Clubkas Campagne. 
Natuurlijk hopen wij dat dat ook op onze vereniging zal zijn. U hebt meerdere 
mogelijkheden. Nog lid worden?   
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Als u op de site van de Rabobank bent kiest onder aan de pagina bij Rabobank 

voor leden     
Klik op leden en ga in het vervolgescherm een eindje naar beneden en klik daar 
op  

Vul in het vervolgscherm uw gegevens in en verzend uw aanvraag. 
Bij de volgende clubkas campagne begin 2016  kunt u dan uw stem uitbrengen 
en verenigingen blij maken een financiële bijdrage van de RABObank.  
Alle leden mogen stemmen, U toch ook.  
Dus nog geen lid van de Rabobank?  Dat kan nog. Wordt lid en stem mee. 
 
Alvast bedankt namens alle leden van onze vereniging. 
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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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Nog steeds last van die blessure? Dan kan de sportarts uitkomst bieden. 
Vanaf 1 januari 2016 valt ook nog eens een deel van de behandelingen door 
de sportarts binnen de basisverzekering. 
Hoe wordt de sportarts vergoed? 

Per 1 januari 2016 worden de diensten verricht door een sportarts als volgt 
vergoed: 

Basisverzekering 

 Consult sportarts: je ervaart klachten tijdens het sporten/bewegen. Dit 

kan een vervelende blessure aan spieren of gewrichten zijn, maar ook 

duizeligheid, pijn op de borst of een ongewone vermoeidheid. 

 Revalidatie bij een chronische aandoening. 

Voor beiden is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. 

Aanvullende verzekering 

 Sportmedische onderzoeken, in de volksmond ook wel sportkeuringen 

genoemd. Je ervaart geen klachten, maar wilt je prestaties verbeteren of wilt 

weten of je een sportieve uitdaging wel aankunt. 

 Verplichte sportkeuring door een sportbond. 

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. 
Deze sportmedische onderzoeken kunnen vanuit de aanvullende verzekering 
worden betaald, mits je deze aanvullende verzekering hebt. Dekt je aanvullende 
verzekering deze sportmedische onderzoeken niet, dan dien je de rekening zelf te 
betalen. 

Wat doet een sportarts? 

Sportartsen houden zich bezig met (blessure)consulten, preventieve 
sportmedische onderzoeken, inspanningstesten en advisering t.a.v. 
sportbeoefening. Ook houdt de sportarts zich bezig met het testen en revalideren 
van mensen met een chronische aandoening, zoals bij hart- long- of oncologische 
revalidatie. De sportarts is er voor ieder (nog niet) bewegend mens, jong en oud, 
recreatieve sporter en topsporter en voor zowel minder  
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validen als mensen met chronische ziekten zoals artrose, diabetes, kanker, hart- 
en vaatziekten en astma. Kortom, iedereen kan de sportarts bezoeken. 

Consult bij een sportarts: met klachten die je beperken in je sportbeoefening, 

kun je bij de sportarts terecht voor een consult. Een consult bestaat uit een 
analyse van je klacht(en) en een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Indien nodig 
wordt er aanvullend onderzoek verricht of aangevraagd zoals een echo, 
röntgenfoto, MRI, ECG, of ander aanvullend onderzoek. 
Vervolgens stelt de sportarts een diagnose. Na de diagnose besluit de sportarts, 
in overleg met jou, of en zo ja welke vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Vaak 
kan de sportarts je zelf behandelen of adviseren over bijvoorbeeld aanpassingen 
in materiaal of trainingsschema’s. De sportarts kan je echter ook doorsturen naar 
bijvoorbeeld een (sport)fysiotherapeut, orthopeed, radioloog of cardioloog. 

 
Sportmedische onderzoeken (‘sportkeuringen’) Wil je een marathon lopen of je 

prestaties verbeteren? Wil je weten wat je trainingszones zijn? Dan kun je bij de 
sportarts een sportmedisch onderzoek (sportkeuring) laten verrichten. 

Net zoals een auto elk jaar een APK dient te ondergaan is het belangrijk jouw 
lichaam te checken voordat je het serieus gaat belasten. Sportkeuringen zijn er in 
verschillende soorten en maten en je kunt het zo uitgebreid maken als jezelf wilt. 
Van een vragenlijst gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek tot en met een 
inspanningstest met ademgasanalyse. Bij een inspanningstest wordt er een ECG 
(hartfilmpje) gemaakt tijdens inspanning. Er wordt gekeken of jouw hart de 
inspanning aankan. 

Iedereen kan een sportmedisch onderzoek laten verrichten. Zeker voor 
beginnende sporters kan dit verstandig zijn. De sportarts kan je een deskundig 
advies geven zodat je op een verantwoorde manier met sporten kan beginnen. 

Meer informatie? 

Overleggen met je huisarts is de eerste en meest verstandige stap. Meer 
informatie over het werk van de sportartsen vind je op www.sportzorg.nl/sportarts. 

Voor zorg uit de basisverzekering betaal je eigen risico. Voor 2016 is het eigen 
risico vastgesteld op €385 
  

http://www.sportzorg.nl/sportarts
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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.  
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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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’t Geboortehuys 
 

IEDERE ZWANGERSCHAP IS UNIEK. 

ELKE ZWANGERE EN PARTNER HEBBEN HUN EIGEN 

WENS AAN BEGELEIDING.  

IN ONZE PRAKTIJK VINDEN WIJ HET BELANGRIJK DAT 

JOUW WENS CENTRAAL STAAT.  

DAT JE JOUW ZWANGERSCHAP, BEVALLING EN 

KRAAMZORG OP JE EIGEN MANIER KUNT BELEVEN EN 

WIJ OP DEZE MANIER ZORG OP MAAT KUNNEN 

LEVEREN.  

WIJ ZIJN EEN KLEINE PRAKTIJK EN HEBBEN KORTE 

LIJNEN MET ONZE EIGEN, GOED OPGELEIDE 

KRAAMVERZORGSTERS.  

 

ONZE SPREEKUUR LOCATIES ZIJN IN OOSTERBEEK, 

RENKUM EN SINDS 1 DECEMBER 2015 OOK IN 

DRIEL!!!  

 

WIL JE GRAAG GOEDE ZORG BIJ JOU IN DE BUURT, 

DAN BEN JE BIJ ONS VAN HARTE WELKOM.  

 

WIJ ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN  

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9.00 - 17.00 UUR. 
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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 
Januari 
01 Patris Ghoreyshi 
02 Kelvin Knuiman              
02 Raphael van Meegen 
03 Ties Welgraven             
03 Ivar ter Horst 
04 Tim Verholt              
04 Jasper Rook               
04 Janet Boeijen              
04 Tess Martens              
05 Patrick Willems              
05 Wesley van Brakel              
05 Tieme Willems 
07 Tijmen Tubbing              
07 Andre Selman              
09 Moud Rokven              
13 Johannes van de Berg 
13 Rick Aalbers              
13 Giph Jaquet              
13 Joris van Loon 

13 Bob Ruesink 
14 Marcel Commandeur 
14 Nienke Vermeij              
15 Gerold Kosman 
16 Ivo Vos                
16 S. IJkhout              
18 Aaron Vening 
18 Dunya Hamid 
22 W.H. Kosman              
24 Joël Dekkers              
24 Willem-Jan Bunte               
25 John de Ruiter              
27 Nick Peeks               
27 Omar Saadi 
28 Jordy van Boxtel 
28 Gerben van Baal 
30 Luc Joosten              
30 Mike van Mullem 

 

 

 

Bedankt….!!! 
We kunnen niet zonder hen, de vereniging niet, maar ook wij als redactie niet. 
Zonder hulp bij het drukken, vouwen, nieten, bundelen en 
natuurlijk het bezorgen valt er geen Rood-Witten bij u op 
de deurmat. 
We bedanken daarom alle vrijwilligers voor hun trouwe 
inzet  en hopen volgend jaar weer op hen te mogen 
rekenen. 
Namens allen wensen wij u fijne feestdagen en 
een gezond en sportief 2016 ! 
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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:  
 
 
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 
 
 
 

. 
Concert muziekvereniging Concordia 
 
Het schema van het kerstdiner voor de jeugd staat elders 
in de Rood-Witten. Wat opvalt is dat de A en B niet als 
laatste groep ingepland staat. De reden is dat in deze 
teams veel spelers / begeleiding zitten die ook muzikant 
bij Concordia zijn. Een orkest kan niet zonder 
muzikanten. Muziekvereniging Concordia geeft ’s avonds 
een concert in Zaal “De Oldenburg” in Driel. 
Het concert begint om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  
 

 

mailto:jeugdpr@rksvdriel.nl
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De F2 in het GelreDome 
 
 
Op zondag 29 november was het dan zover. Met de gehele F2 en een papa of 
mama waren we met 22 uitgenodigd door Vitesse voor de wedstrijd tegen 
aartsrivaal NEC. 
 
Ruim op tijd waren we allemaal bij het stadion en zochten we onze plekken op, 
onderaan, vlak bij het veld, op de hoofdtribune. Terwijl het stadion langzaam 
volstroomde nam de spanning bij de jongens al een beetje toe. Ook de sfeer 
acties van de fanatieke aanhang op de Theo Bos tribune maakte grootte indruk 
op onze jongens. 
 
Stoelen hadden we voor de kinderen niet vrij hoeven te houden......ze hebben 
namelijk de gehele wedstrijd gestaan. 
 
Vitesse begon duidelijk beter aan de wedstrijd dan NEC en nam direct het heft in 
handen. Helaas kwam daar nog geen doelpunt uit....maar volgens de ouders die 
onze kinderen een beetje "bleu" en "te lief" vinden tijdens onze wedstrijden, was 
het voor de kinderen al wel een erg goede leerschool om te zien hoe er bij de 
grote mannen gevoetbald wordt -:) 
 
Ook werd er door de verschillende papa's en mama's, fijntjes op gewezen hoe 
goed er werd overgespeeld door Vitesse en dat de spelers ook zo veel aan het 
lopen waren zonder de bal. 
 
Met een brilstand van 0-0 gingen beide teams de kleedkamers in voor de rust. 
Een goed moment voor de catering in het stadion om zich voor te bereiden op de 
komst van RKSV Driel F2. De frietjes, snacks en drinken gingen volop over de 
toonbank. 
 
Terwijl nog niet eens iedereen terug was op zijn plek en we onze handen nog vol 
hadden met eten en drinken scoorden Vitesse de verdiende 1-0.  
Dit leverde direct ook de eerste televisie sterren van ons team op....want de 
juichende kinderen waren live op Fox sport te bewonderen en dat leverde ook 
nog weer een prachtige foto op voor de Vitesse website.  
 
De rest van de wedstrijd bleef het spannend, maar gelukkig hield Vitesse vol en 
konden we met een 1-0 overwinning het stadion verlaten en terug kijken op een 
supermiddag. 
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19 december kerstfeest voor alle jeugdelftallen 
 
 
 
Kerstdiner: 
 
Alle F      12:00 – 13:00  uur  
Alle E en MD2    14:00 – 15:00 uur  
Alle D       16:00 – 17:00 uur 
Alle A enB     18.00 – 19:00  uur 
Alle C      20:00 -  21:00      uur 
 
 

 
 
 
 
 

De activiteitencommissie 
Loes Montfrooy 
Kristel vd Kamp 
Mariska Koen 
Daniëlle Knuiman 
Marian van Gogh 
Wennie de Ruiter 
Marcel Commandeur 
 
wenst jullie allemaal hele gezellige 
Kerstdagen toe en een heel 
gelukkig en sportief 2016! 
 
 

 
 
  



De Rood-Witten 

 
Pagina 21 

 
 
 

   
 
 
Het Over Betuwe College Elst 
 
Bij de RKSV Driel voetballen een aantal jongens en meiden die op het Over 
Betuwe College (OBC) in Elst naar school gaan. 
Een tijd terug heeft OBC Elst een reclamebord laten plaatsen om het hoofdveld, 
dat heb je vast wel eens gezien. 
OBC Elst is een kleine middelbare school voor MAVO en HAVO.  
 
Zit je nu in groep 7 of groep 8 en zou je graag eens op die school gaan kijken? 
Dat kan! 
Op maandag 25 januari en donderdag 4 februari 2015 kun je minilessen volgen 
om te ervaren hoe het er aan toegaat in het voortgezet onderwijs. 
Misschien ga je er sowieso met je klas naar toe. Is dat niet het geval dan kun je 
met het OBC contact opnemen: 
0481-366555. 
 
Op woensdag 27 januari is er Open Huis 
van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Wie weet, tot ziens.    
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F3 
De Kampioenen van Driel 
  
De jongens van de F3 zijn in de najaarscompetitie gestart in de F-Pupillen 
(najaar) 5e klasse 31. In deze competie zijn 12 F- teams uit de regio ingedeeld.  
  
Het ongeslagen en weergaloze team van de F3 bestaat uit: 
Julian, onze tijger in de goal. Ook wel de Beer van Driel genoemd! 
Kasper, de spijkerharde verdediger die erg belangrijk is in de verdediging van 
ons team!  
Rik, robuste verdediger met een geweldige passing! 
Pepijn, het geheime wapen! 
Raf, de middenvelder die altijd mooi scoort! 
Merijn, allrounder en maakt de tegenstander het leven zuur! 
Lex, de sierlijke goaltjesdief! 
Milan, de snelle spits met een kanonsschot! 
Joa, nieuwe aanwinst maar meteen van grote waarde voor het team! 
Stijn en Mick de dribbelaars in de aanval waar de tegenstanders duizelig van 
worden! 
  
Voorafgaande de najaarscompetitie mochten de jongens van de F3 een tweetal 
wedstrijden spelen in de Zwaluwen jeugdbeker F-Pupillen poule groep 5 46. 
Beide wedstrijd werden gewonnen met 11-1 en 1-13.  In deze wedstrijden lieten 
de jongens zien dat ze gegroeid waren ten aanzien van het voorgaande seizoen. 
Ze waren direct vanaf de eerste wedstrijd allemaal super enthousiast en fanatiek 
en dat beloofd wat voor het eerste seizoen in de competitie! 
  
De eerste wedstrijd van de jongens van de F3 was een thuiswedstrijd 
tegen Victoria'25/SCD'33 F3. De jongens gingen de competitie goed van start. 
Hun eerste wedstrijd wisten zij te winnen met 12-0. In deze wedstrijd werd 
duidelijk wie onze vaste keeper ging worden, namelijk onze tijger in de goal 
Julian.  In de tweede wedstrijd mochten de jongens het opnemen bij en tegen 
RVW/CHRC F2. In deze wedstrijd vielen de doelpunten om de oren en was de 
eindstand 2-20.   
In hun derde wedstrijd mochten de jongen het thuis opnemen tegen de jongens 
van Elistha F2. Eindstand van deze wedstrijd 7-1. De vierde wedstrijd werd 
gewonnen met 1-7 van van OVC'85 F7 en ook de 5 wedstrijden die daarop 
volgde werd omgezet in winst.  
 
Hun tiende wedstrijd van de competitie mochten de jongens het opnemen tegen 
SVHA F4G. Bij winst konden de jongens kampioen worden.  
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In de kleedkamer, voorafgaande deze wedstrijd, waren een aantal 
jongens hierdoor zenuwachtig en er heerste een stilte in de kleedkamer door de 
spanning.  
Na een peptalk van de trainers gingen de jongens naar het voetbalveld toe om 
zich voor te bereiden voor de wedstrijd van de competitie. Het werd een 
spannende wedstrijd met vele kansen over en weer, maar na 2x 20 minuten mooi 
voetbal was het dan zover. De eindstand was 2-5 en de jongens van RKSV F3 
zijn KAMPIOEN!!!   
Dit werd door de jongens dan ook gevierd op het veld. De jongens renden hand in 
hand naar het meegekomen publiek om het kampioenschap te vieren en hun 
supporters te bedanken.  
  
Deze trouwe supporters staan iedere wedstrijd vol enthousiasme langs het veld 
om de jongens aan te moedigen. Zij dragen ook zeker bij aan de positieve en 
gezellige sfeer op en om het veld. De verbondenheid en betrokkenheid bij het 
team en de club is erg groot. Dat blijkt ook uit het feit dat de F3 (wederom) ook 
KAMPIOEN is in het ophalen van sponsorgeld. Waarvoor onze dank. 
  
In de laatste wedstrijd van de competitie mochten de jongens het opnemen bij en 
tegen Excelsior F2 uit Zetten. Ook bij deze wedstrijd waren vele toeschouwers. 
Voornamelijke uit de trouwe aanhang van onze jongens. In de wedstrijd lieten de 
jongens weer fantastisch voetbal zien. Ook lieten zij zien dat zij verdiend 
kampioen zijn geworden. De jongens wisten deze wedstrijd te winnen met 0-8. Na 
de wedstrijd zijn de jongens, de trainers en hun trouwe aanhang teruggegaan 
naar Driel. Dit aangezien het tijd was om de jongens te trakteren op een 
welverdiende frietje en een snack. De week 
voorafgaande de laatste wedstrijd hebben de 
trainers een verrassing voor de jongens 
geregeld, namelijk voor iedere speler een 
beker. Zo worden zij voor altijd herinnerd aan 
hun eerste kampioenschap.   
  
Het was een leuke competitie en hebben de 
jongens de volle buit binnengehaald door 11 uit 
11 wedstrijden te winnen met een doelsaldo van 
103 voor en 16 tegen.  
  
In de voorjaarscompetitie gaan de jongens een klasse hoger spelen. Met hun 
enthousiasme en plezier in het spel gaat het dan ook helemaal goed komen. 
 
Groeten, 
de trainers Erwin, Erik, Patrick en Jerry. 
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Wat ons ter ore kwam..  
 
 
Naast de F3 is ook de MD1 kampioen geworden. Meiden van harte gefeliciteerd 

met het kampioenschap! Vorig jaar zijn zij ook al 
najaarskampioen geworden en voor sommige is het zelfs het 
derde kampioenschap. Dat beloofd nog wat voor de 
toekomst… 
 
Op 13 december heeft de F3 een voorwedstrijd gespeeld 
tegen de F2 van SDOO. Aansluitend was er de Derby  
RKSV Driel 1 tegen SDOO1.  
 
Bas Hoogveld, speler 2e en trainer E1 

loopt al een tijdje stage in Curacao. Hij houdt ons 
maandelijks via de Rood-Witten op de hoogte van zijn 
belevenissen. Bas en zijn ouders kunnen nu al een 
beetje aftellen…. 
Bas is op 31 januari 19.00 uur Nederlandse tijd weer 
thuis… 

Denken jullie er nog aan de fietsverlichting aan te zetten? 
Er fietsen nog steeds kinderen van en naar de voetbalclub 
zonder licht! 
Dan een vriendelijk verzoek aan allen. Parkeer je fiets netjes op 
het plein voor de kantine. Wel zo dat iedereen gewoon bij zijn 
fiets kan. Geen fietsen voor het raam van de kantine of zijkant 
struikgewas i.v.m. noodgevallen kan een ambulance er niet 
langs.  
Kleine moeite, groot plezier 

 
Clubblad de Rood-Witten wordt in Driel aan huis 
bezorgd. Vanaf heden staan er per team postvakjes 
in de “oude” bestuurskamer klaar met maandelijks 
nieuwe clubbladen om uit te delen aan de 
spelers/speelsters die niet in Driel woonachtig 
zijn. De trainers/leiders zijn hierover geinformeerd.  
Heb je vanaf november nog niets ontvangen, vraag 
je trainer/leider er naar. Spelers uit het team die wel 
in Driel wonen, geef a.u.b. aan je medespelers door 
dat er ook voor hen een Rood-Witten is. 
Het zou toch jammer zijn als de boekjes wel gedrukt 
worden maar niet uitgedeeld? 
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Jos Geenacker , speler 40+ team, trainer B2 en 
bestuurslid sponsorcommissie weet vanaf 7 dec. eindelijk 
waar Abraham de mosterd vandaan haalt… 
 
Op 5 december moesten de dames van de A uit voetballen 
in Lelystad. Gelukkig gingen ze niet voor niets.. Zij hebben 
de wedstrijd gewonnen met 1-4. De zusjes Ten Westeneind 
scoorde beiden 2x. 

De MA1 had die dag slechts over 11 meiden de beschikking. Gelukkig ging Laura 
Boeyen, MC1, ook mee en kon er tussendoor toch gewisseld worden. Tijd om te 
shoppen in Bataviastad was er niet want Sinterklaas wachtte met zijn pakjes. 
 
Henk, Stago Roelofse, grensrechter MD1, is onlangs 
geopereerd en wensen we van harte beterschap.  
 
 

Op 2 januari is het feest. Om half 8 start de 
nieuwjaarsreceptie waarbij jubilarissen gehuldigd 
worden. Aansluitend om half 9 start de feestavond 
met live muziek. Iedereen is van harte welkom! 
 
 
 
 

 
De meeste mannen van de B1 
hadden op vrijdagavond 11 december 
een galafeest waar ze geheel in stijl 
naartoe zijn geweest. De volgende 
dag stond de oefenwedstrijd tegen 
SML op het programma. 
In de 2e helft ging Karos keepen i.p.v. 
Robbin. 
En zowaar, Robbin ging in de spits 
lopen en scoorde ook nog.  Uitslag 0-3. Nu vraagt de activiteitencommissie zich 
af of zij tijdens het kerstdiner op de club ook in pak komen….  
 
En o ja, 2e jaars B spelers, denken jullie er ook nog aan om jullie digitale 
spelersbewijs KNVB te halen voor 1 januari? 
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RKSV Driel F5 
 
Na de zomervakantie zijn we in Driel gestart met een nieuw team: de F5. 
Giovanni, Daan, Mick, Sami, Aimane, Tieme, Toine, Mark, Elija en Bob. Het was 
in het begin even wennen aan elkaar omdat de meeste voetballers nieuw waren 
bij de club. Elke woensdagavond werd er een uur getraind met de jongens onder 
leiding van Bas en Jeroen. Lekker fanatiek en met veel plezier. Vooral het spelen 
als een team was in het begin een aandachtspunt. Echter, tijdens de trainingen 
bleken de jongens de aanwijzingen goed op te pakken en werd er vaak 
geconcentreerd aan de oefeningen gewerkt. 
 
De eerste wedstrijd tegen Arnhemse Boys (de latere kampioen) werd nog 
verloren, maar daarna werden er behoorlijk veel punten gepakt. Ook spannende 
wedstrijden werden regelmatig in ons voordeel beslist door er samen voor te 
gaan en doordat iedereen zijn eigen bijdrage had. Tijdens de laatste trainingen 
kwam Duncan de f5 nog versterken. 
  

Wat ook opviel was dat er bij de trainingen 
elke keer weer een trouwe supportersschare 
aanwezig was. Ook tijdens thuis- en 
uitwedstrijden was er een (gelukkig niet te) 
fanatiek publiek dat erg meeleefde met de 
voetballers. Uiteindelijk kon de f5 in een 
poule van 12 ploegen als derde eindigen. 
 
 Andere hoogtepunten tot nu toe waren de 
Sinterklaasviering en de frieten na de laatste 
wedstrijd van de vader van Sami! Na de 
winterstop blijven de jongens van de F5 bij 
elkaar en hopen we weer net zo'n leuke 
competitie te draaien als de vorige. We 

hebben er met z'n allen in ieder geval weer veel zin 
in. 
 
Bas en Jeroen 
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Onze (jeugd)scheidsrechter in het 
zonnetje………. 
 

Pim Hafkamp 
 
 
 

Kun je in het kort iets over jezelf vertellen? 
Ik ben Pim Hafkamp, 15 jaar, ik zit op school in Arnhem en woon ook in Arnhem. 
 
Hoe ben je er toe gekomen om te gaan fluiten? 
Een vriend van mij vertelde dat hij ging fluiten en daarom even weg moest. Ik 
vond het ook een leuk idee dus liet ik mij ook inschrijven. En sinds dien ben ik niet 
gestopt met fluiten. 
 
Hoe lang fluit je al? 
Ik fluit al meer dan anderhalf jaar maar ik weet het niet precies. 
 
Wat vind je leuk aan het scheidsrechter zijn? 
Ik vind het leuk om de jeugd te zien voetballen en ook te 
zien groeien in het voetbal. 
 
Zijn er dingen die je minder leuk vindt? 
Ik vind het soms niet leuk om vroeg op te staan maar 
daar ben ik nu al wel aan gewend en de ouders die aan 
de zijlijn het beter denken te weten dan de scheids. 
 

Heb je nog tips voor spelers/mensen aan de zijlijn? 
Laat je eigen kind een lekker potje voetbal spelen en niet je er 
mee te gaan bemoeien. 
 
Kun je andere jongeren aanraden om het ook te gaan 
doen? 
Ja het is super leuk en je krijgt er natuurlijk ook een beloning 
voor. 
 

Welk team fluit je het liefste? 
Ik fluit het liefst de teams waar ik kinderen uit ken. Of de hogere teams. 
 
 
 
Wie is jouw favoriete scheidsrechter? 
Ik heb niet echt een favoriete scheidsrechter. 
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Weet je nog een leuke anekdote? 
Er is een keer een moeder het veld op komen lopen om de bal te pakken omdat 
ze vond dat er een overtreding werd gemaakt.  
 
Wat zijn jouw andere hobby’s? 
Ik vind het leuk op fifa 16 te spelen op de PS4. 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 

MD1 Kampioen 
 
Zaterdag 5 december 2015  RKSV Driel MD1 
tegen Spero MD1 
 
Trainers: Maico Muller en Ronald Martens 
 
Grensrechter: Vincent Kuster  
(onze vaste grensrechter Stago Roelofse was 
net de dag voor de kampioens-wedstrijd 
geopereerd). We willen Stago langs deze weg 
dan ook een spoedig herstel toewensen. 
 
Scheidsrechter: Tommie Idsinga 
 
Nadat vrijdagavond de meesten van het team Pakjesavond erop hadden zitten, 
begonnen ze al vroeg (om 8.30 uur) aan deze spannende wedstrijd. 
 
Het was leuk om te zien, dat ondanks het vroege tijdstip, er best veel supporters 
waren om de meiden aan te moedigen. Het was namelijk Spero of wij die 
kampioen zouden worden. 
 
Een gelijkspel was voor ons eigenlijk al genoeg, omdat wij een doelsaldo van 96 
hadden. Dan zou Spero tijdens de 2 inhaalwedstrijden ongeveer 40 doelpunten 
moeten maken. Maar we gingen natuurlijk wel voor de winst. 
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Na 5 minuten was het Spero die met 0-1 op voorsprong kwam. 
Hier lieten wij natuurlijk geen (kunst)gras over groeien, dus was het Marlyn die in 
de 15de minuut voor een 1-1 gelijkspel zorgde. 
 
We merkte dat we toch wat spanning hadden, want het liep niet zo lekker als bij 
andere wedstrijden. Maar dat is wel een beetje logisch als het erom gaat. 
We waren ook erg aan elkaar gewaagd, want er vielen in een korte periode aan 
beide kanten geen doelpunten. 
Totdat in de 21ste minuut wederom Spero met 1-2 voor kwam te staan.  Maar nog 
voor de rust, in de 24ste minuut, om precies te zijn, scoorde Marlyn de 2-2. 
 
Na de rust waren de meeste kansen voor Driel, maar echt hele grote kansen 
bleven uit, waardoor de wedstrijd met een gelijkspel van 2-2 eindigde. 
 
Lekker gespeeld meiden. 
 
Nadat de meiden gedoucht waren gingen ze naar de kantine waar een verrassing 
voor hun klaar stond. 
 
Een lekkere slagroomtaart met hun teamfoto erop die 
ze met z’n allen hebben opgegeten. De trainers en 
grensrechter (zijn vrouw in dit geval) kregen een 
mooie bos bloemen en de meiden nog een leuke 
rood/witte pot gevuld met pepernoten. 
Daarna zijn we naar huis gegaan, want het ritje op de 
platte kar houden ze tegoed en staat gepland voor 13 
december. 
 
……………………………………. 

 
Noot redactie: op zondag 13 december heeft de officiële huldiging 
plaatsgevonden voor de F3 en de MD1. De voorzitter heette hen van 
harte welkom. Van de vereniging kregen zij een frietje met limonade, 
er was een persoonlijk woordje voor iedereen en men kreeg ook een 
mooie medaille en oorkonde. Ook de “platte kar” werd door de 
vereniging geregeld. Voor de F3 was het een drukke dag, aansluitend 
aan de huldiging hebben zij de voorwedstrijd tegen SDOO f2 gespeeld 
en zij mochten met de spelers van het 1e hand in       hand 

mee het veld op. 
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In gesprek met…..           

 
 

Frank, 41, is trainer van de E1 en coördinator van de 
E. Hij is 21 jaar samen met Maaike en sinds anderhalf 
jaar getrouwd want hun zoons hadden wel zin in een 
feestje… Zij zijn de ouders van Stijn, Bas en Anouk. 

Stijn voetbalt in de D2 en Bas in de E1. Frank en de jongens zijn veel op het 
voetbalveld te vinden. Maaike en Anouk ondernemen dan vaak weer andere 
dingen.  
Frank komt van oorsprong uit Presikhaaf en heeft daar bij Wivos gevoetbald. Op 
zijn 18e ging hij bij VDZ voetballen. Daar heeft hij gevoetbald tot zijn 28e tot hij 
noodgedwongen moest stoppen. Frank werd aan een oog blind en het was beter 
om niet meer te voetballen, het zou te gevaarlijk worden als hij bijv. een tik tegen 
zijn andere oog zou krijgen. Diepte heeft hij opnieuw moeten leren inschatten 
evenals autorijden. 
In het dagelijks leven is Frank werkzaam als pedagogisch medewerker en team 
coach in een gesloten jeugdinstelling. De OGH in Zetten.  
Hij woont al 16 jaar in de Schuijtgraaf en is een van de eerste bewoners.  
Zoon Stijn wilde graag voetballen. Op dat moment had de Arnhemse Boys een 
ledenstop en zo zijn zij in Driel terecht gekomen, waar zij nog steeds geen spijt 
van hebben. Ook hier waren zij een van de eerste Schuijtgraafers die lid werden, 
nu bijna 5 jaar geleden. In het begin nam Frank wel eens een training over als 
een trainer vanwege ziekte / afwezigheid niet kon. Het bloed kroop toch waar het 
niet gaan kon.  
Zoon Bas ging inmiddels ook voetballen. RKSV Driel zocht nog naar trainers. 
Frank is toen samen met Patrick van Mullem de F5 gaan trainen. Vervolgens 
trainde hij de F1 gedurende 2 jaar en nu de E1.  
Sinds dit seizoen is hij ook coördinator van de E geworden. Vorig jaar is Ivo Vos 
gestopt als coördinator van de E en F. Dit zijn veel elftallen daarom doet Frank de 
E en Ronald Wester de F. Frank vindt dit erg leuk om te 
doen. Hij houdt van het regelen en organiseren, het samen 
dingen doen. Frank vindt dat ze een leuke groep trainers 
hebben, een leuke mix met frisse ideeën. Samen met Bas 
Hoogveld is hij trainer maar Bas is langere tijd naar Curaçao 
voor zijn stage (zie elders in de Rood Witten). Bas heeft op 
hoog niveau domino leren spelen daar, is een echte sport. 
Hij mag het Frank ook gaan leren bij thuiskomst. 
 
 
Ze spreken elkaar regelmatig via de app.  
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Het lijkt Frank ook wel leuk om de tafelopstelling in de kantine eens anders te 
zetten, tafels meer in blokken i.p.v. lange rijen. Een “nuilhoek” maken en op 
zaterdagochtend het jeugdhonk open voor de jeugd, graffiti aan de muur.  
We hebben ook nog even gesproken over het scouten van de jongste jeugd. Zijn 
jongste zoon is ook gescout door NEC. Frank is er geen voorstander van, vindt 
dat je de jongens niet bij hun vriendjes en de club weg moet halen, hun eigen 
wedstrijdjes moeten voetballen. Als ze echt goed zijn komen ze later als ze ouder 
zijn wel terug.  
Zelf sport Frank niet, hij is te druk met zijn (onregelmatige) werk, en 
werkzaamheden op de club. Hij schrijft ook de wedstrijdverslagen van de E1 
minigladiatoren. 
Voor de jeugdige lezers; Frank houdt van sportprogramma’s in het algemeen, 
Vitesse is zijn lievelingsclub en Davy Pröpper vindt hij een goede voetballer. Hij 
lust graag pizza, heeft een brede muzieksmaak, houdt van jaren 70/80 muziek 
maar absoluut niet van house. Wat hij later worden wil, is heel oud, hij heeft 
verder alles al. Mocht hij een miljoen winnen dan zou hij nog wel een huisje in 
Frankrijk willen hebben. Maar hij zou dan ook nog graag iets met jeugd of 
projecten gaan doen. 
Frank wil nog heel lang als trainer bij de club 
betrokken zijn, mits zijn kinderen het leuk vinden dat 
hij hen nog traint. 
Hij heeft het goed naar zijn zin bij de RKSV Driel en 
kan de club bij iedereen aanbevelen. Tevens vindt 
hij de club nog lekker klein, je bent geen nummer. 
Kinderen kunnen zichzelf zijn, het is gemoedelijk, 
dat maakt het voor hem leuk. 
 
Wij bedanken Frank voor het leuke gesprek en zijn uiteraard ook erg blij met hem 
als vrijwilliger en betrokken ouder bij de club. 
 

 
  

  
 

Op 2 januari is het feest. Om half 8 start de 
nieuwjaarsreceptie waarbij jubilarissen gehuldigd 
worden. Aansluitend om half 9 start de feestavond 
met live muziek. Iedereen is van harte welkom! 
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Pass de pen          door Jimmy van Tilburg 

 
 
 
 
 
Hoi, mijn naam is Jimmy en ik ben 12 jaar. 
 
Ik zit op school en die school heet HPC Zetten. 
Ik zit in het 1e jaar in de sportklas. 
Het is een hele leuke school. 
 
Ik heb een broer, die heet Mike en mijn ouders heten Ans en Frank. 
Ik heb een hond en die heet Gijs.  
Ik woon met mijn ouders en broer in Driel.  
 
Ik hou heel veel van voetbal en ik doe het bijna elke dag. 
Mijn voetbalteam is heel leuk en ik zit in de D1. 
Ik train op maandag en woensdag en op zaterdag speel ik een wedstrijd. 
Mijn positie in het veld is spits.  
 
Wat ik later wil worden is een man van defensie en dan iets in het leger gaan 
doen, maar ik zou ook wel graag een profvoetballer willen worden. 
 
Mijn favoriete voetbalclub is Real Madrid.  
Mijn favoriete speler is Cristiano Ronaldo. Ik vind hem zo goed omdat hij hele 
mooie trucjes kan en heel snel kan rennen. 
 
Mijn trainers uit de D1 zijn Dennis, Karos en Roy. Het zijn hele aardige trainers. 
Wat ik het leukste vind op de training is partijtje. 
Ik heb al een paar keer gescoord en dat vond ik wel leuk. 
Ik ben blij met mijn team en het zijn hele aardige jongens. 
 
 
 
 
Ik pass de pen door aan       Robbin Kosman uit de B1 
 

 
 

 
Hallo Driel, 
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Dit is alweer het een na laatste verslagje wat ik aan jullie zal brengen hier vanuit 
Curaçao. Inmiddels ben ik al ruim over helft en is het aftellen begonnen. Ik kijk er 
erg naar uit om weer naar Nederland terug te keren.  
 
Afgelopen maand zijn zoals velen weten ook mijn ouders Jan en Heidi langs 
geweest. Dit vond ik erg leuk en het was heel gezellig. Ik heb geprobeerd om ze 
veel van het eiland te laten zien en de meest verschillende dingen daarover te 
vertellen. We hebben bijvoorbeeld de “Drielstraat” bezocht en zijn naar grotten 
geweest. Ook heb ik natuurlijk heel veel strandjes laten. Deze zijn in Curaçao 
heel divers, de meeste zijn natuurstrand maar er zijn natuurlijk ook enkele 
aangelegde stranden. 
Tot slot hebben Jan en Heidi een kijkje mogen nemen op mijn stageplaats en 
hebben daarna, als afsluiter, met de medestudenten wat gegeten om het bezoek 
af te sluiten. 
 
Natuurlijk heb ik ook weer wat leuke dingen gedaan. De afgelopen periode kwam 
niet alleen Sinterklaas in het land, hier ga ik straks meer over vertellen. Ook zijn 
we weer diverse ervaringen rijker. In de afgelopen periode hebben we een paar 
nieuwe stranden bezocht, dit waren met name stranden aan een resort. Hier 
moest aardig wat entree voor betaald worden, maar dan hadden wij ook wat te 
zien. We zijn naar Santa Barbara Resort en Coral Estate/Karakter geweest. Het is 
zeker de moeite waard om deze 2 stranden even te googlen. Daarnaast natuurlijk 
ook diverse feestjes van bijvoorbeeld Dimitri Vegas, het was extra gezellig omdat 
Angelo de Wild ook aanwezig was tijdens dit feestje.  
 
Ook heb ik samen met de 3 dames, een middagje op het politiebureau moeten 
doorbrengen. Het plan was om lekker op het strand te gaan liggen, toen we bij 
het strand parkeerde en even de auto verlieten, zonder onze spullen mee te 
nemen, om even het strand te bekijken, zagen we dat onze autoruit helaas was 
ingeslagen. De dieven hadden “gelukkig” maar 1 tas met inhoud meegenomen 
want er lag nog meer in. Om aangifte te doen konden we dus naar het politie 
bureau waar we ongeveer 4 uur hebben gezeten. Nadat al het glas was 
verwijderd en alle verzekeringspapieren in orde waren, kon ik samen met mijn 
tas, die ik nog volledig had, naar huis. 
 
Stage gaat ook gewoon door, het gaat goed en de verwachting is dat ik alle 
opdrachten ga behalen en ik vind het nog steeds zeer gezellig en indrukwekkend 
met alle cliënten en begeleiders. Je krijgt ook steeds meer en andere verhalen te 
horen van de cliënten. 
 
 
 
Ik vertelde in de vorige editie dat ik met een individuele cliënt bezig was om die 
weer actief aan het sporten te krijgen 
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Ik ben in de eerste weken rustig begonnen door 2x met hem te gaan bewegen, 
hier moet je dan denken aan fitness, wandelen of simpele spel oefeningen en 
wedstrijdvormpjes. In de loop van de periode ben ik 3x met hem gaan sporten en 
leerde we elkaar steeds beter kennen, ik kreeg hem steeds beter geprikkeld om 
met mij te gaan sporten en hij leek er ook meer zin en plezier aan te beleven. 
Hoewel hij niet veel emotie toont, zat hij toch iedere keer te wachten tot ik hem 
kwam ophalen. Ik zie veel gedrag van hem veranderen en hier komt op een 
positieve manier veel verandering in. Doordat ik niet alles mag vertellen i.v.m. een 
geheimhoudingsplicht hou ik het hierbij. Als ik terug in NL ben kan hier door 
geïnteresseerde altijd verder naar worden gevraagd. 
 
In de komende en laatste 1,5 maand staan er nog een paar dingen op de 
planning. Nog altijd het dolfijnenzwemmen en een bezoek aan het struisvogelpark 
staan hoog op het lijstje. Natuurlijk zijn daar ook de traditionele gebeurtenissen 
tussen Kerst en Oud & Nieuw bijgekomen omdat we dit niet willen missen. Tot 
slot heb ik nog 1 activiteit wat ik heel graag wil doen, en dat is klifspringen vanaf 
een rots in de zee. 
 
Om nog even terug te komen op de Sinterklaas periode, hier wordt natuurlijk ook 
Sinterklaas gevierd. En ook gewoon met Zwarte Pieten. Iedereen die ik op het 
eiland spreek over de kleur van de Pieten, heeft er geen problemen mee dat ze 
zwart zijn. Het meest voorkomende argument hiervoor is dat de reden waarom ze 
zwart zijn, geen discriminatie is, maar een kinderverhaal. Het December-gevoel is 
er bij mij niet en is er ook nog niet geweest. De gedachte dat jullie pakjesavond 
vierde was erg raar, ik lag namelijk gewoon lekker op het strand op 5 december. 
Ook qua weer is het niet te merken dat het december is. Het is hier nog zo’n 30 
graden met regelmatig een brandende zon. 
 
Tot slot begint ook de Kerst en het nieuwjaarsfeest eraan te komen. Ook het 
kerst-gevoel ontbreekt nog bij mij. Hoewel er al kerstliederen ten gehore worden 
gebracht is het erg lastig om te bevatten dat de gezelligste periode van het jaar, 
met veel zon en in de zwembroek gevierd zal worden. In Driel zal veelvuldig het 
gourmetstel aangezet worden, hier zullen we de BBQ aanzetten om een gezellige 
tijd tegemoet te gaan. Met oud & nieuw schijnt het hier ook een groot feest te zijn. 
Er is veel vuurwerk en ook veel feestjes na afloop. Een reden om ook dit 
evenement niet aan onze neus voorbij te laten gaan. We moeten natuurlijk niet te 
lang door feesten, want de volgende ochtend staat de traditionele Nieuwjaars 
duik gepland. Ik ga voor het eerst deelnemen aan deze traditie en waarschijnlijk 
ook voor de laatste keer. De zee is immers 2x zo warm als in Nederland. 
 
 
In het volgende verslag zal ik meer vertellen over mijn laatste maand op Curaçao 
en dan zit ik al bijna tegen het eind aan en zal ik weer terug keren naar Driel. Ik 
kijk er nu al naar uit om straks iedereen weer te zien en mijn ervaringen te delen.  
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Ik stel het erg op prijs dat mensen nog steeds contact met mij zoeken, Stefan en 
Jasper van de B1 spreek ik regelmatig en ook met Roy van den Dam heb ik zo nu 
en dan contact. 
 
Ik zelf blijf hier in Nederland de vereniging natuurlijk volgen, het doet mij erg goed 
dat het 1e en 2e elftal hun draai in de competitie hebben gevonden. Ook volg ik 
natuurlijk de E1 op de voet. Met een dik verdiende 4e plaats hopen we komende 
halfjaar in de hoofdklasse te komen. Ik heb nu al zin in de komende periode en 
kijk er naar uit om weer op het veld te staan, zowel als trainer als speler. 
 
Vanuit Curaçao wens ik jullie allen een hele fijne en gezellige Kerst toe. En 
natuurlijk ook een gezond, gezellig, maar vooral sportief 2016. 
 
Kumida Bas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
De medewerkers van de Rood-Witten 
wensen alle spelers en speelsters, alle 
vrijwilligers en lezers hele fijne kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 
2016 toe!  
 
Geniet ervan! 



De Rood-Witten 

 
Pagina 36 

 

 
 


