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Toen ik achter de computer ging zitten om een verhaal te maken 
voor deze nieuwjaarsreceptie, dwaalden mijn gedachten af naar het 
afgelopen jaar. 
Wij kunnen het afgelopen jaar beschouwen als een 
voetbalwedstrijd. Voor de rust slecht en na de rust een grote 
verbetering. 
Het einde van het seizoen 2014-2015 werd bij de jeugd afgesloten 
met enkele kampioenschappen. Het 1e, 2e en 3e met degradatie. Wij 
waren in een mineurstemming. 

Bij aanvang van de 2e helft, het nieuwe seizoen ’n slechte start, van 
1,2 en 3. Maar plotseling ging het lopen en nu zien wij goede 
resultaten. De opening van ons kunstgrasveld, de viering van het 70 
jarig bestaan en diverse activiteiten georganiseerd door de diverse 
commissies. Najaars kampioenschap MD1 en F3. Voor zover gaat 
het goed met onze vereniging. Nu hopen wij in 2016 nog wat te 
kunnen realiseren. Ik denk aan een mooi veld op het gravelveld, ’n 
jeu de boules baan en een nieuwe fietsenstalling. Verder staan er 
nog enkele ideeën in de ijskast, die wij ook hopen te kunnen 
realiseren. Al met al staat er weer een hoop werk op ons te 
wachten. 

Daarom ben ik, zijn wij als bestuur zo blij met onze vrijwilligers, want 
zij samen met onze hoofdsponsor Koos van Elk, de Businessclub 
leden -SVDriel en de sponsoren maken het voor onze vereniging 
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mogelijk om zo’n mooi sportpark, te realiseren. Dank, duizendmaal 
dank voor uw tomeloze inzet. En ik, wij hopen ook dat wij in dit jaar 
weer op uw medewerking mogen rekenen. 

Dan gaan we nu verder met onze jubilarissen.  
Het zijn er dit jaar 12. 

 

25 jaar lidmaatschap . 

Ben Rombouts. 
Ben is een man die zijn hart bij de RKSV Driel heeft liggen. 
Al vele jaren staat hij aan de poort om de supporters te ontvangen 
en hen van een kaartje of wedstrijd blaadje te voorzien. Door weer 
en wind staat hij daar.  

Wijnand Alink.   
Een man van de eerste uren voor wat betreft de Rood-Witten. Of hij 
een voetbal verleden heeft dat weet ik niet.  

Jan Hoksbergen. 
Ook een man die zijn sporen op het veld heeft liggen. 
Doet veel vrijwilligerswerk voor de vereniging, is lange tijd 
grensrechter geweest en is nu op de vereniging te vinden als 
wedstrijd coördinator.  

Alfons Hendriks. 
Alfons is een echt voetbaldier. 
Heeft zijn sporen liggen bij het eerste elftal en voetbalt nu in een 
lager team van Driel. Was en is nog steeds een gedreven speler en 
een voorbeeld voor anderen. 
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40 jaar lidmaatschap. 

Marcel Sulter. 
Marcel woont nu in Elst, maar is vele, vele jaren de secretaris van 
onze vereniging geweest. Ik kan wel zeggen de langst zittende 
secretaris tot nu toe. Deed dat werk met verve en is daarom op de 
afgelopen jaarvergadering door het bestuur en leden benoemd tot 
erelid. 

Tonnie Smeenk. 
Heeft ook vele jaren bij onze vereniging gevoetbald. Is nu trainer 
van de F-jes, en is regelmatig op het sportpark te vinden bij 
wedstrijden van het 1e elftal. 

Louis van de Welk. 
Heeft gevoetbald, is leider geweest van diverse elftallen, is nu 
scheidsrechter en is de man die de velden keurt of er wel of niet 
gevoetbald kan worden. Ook als vrijwilliger zie je hem regelmatig op 
ons sportpark aanwezig.  

Jos Geenacker. 
Jos speelt bij het 5e. Daarvoor bij diverse andere teams. Is trainer 
van de B2 en zit in de kleding commissie. Zit al een paar jaar in het 
bestuur. Daar heeft hij de functie vervuld van penningmeester en nu 
heeft hij de commissie sponsoren onder het beheer. Doet dit met 
zijn commissie met verve en boekt goede resultaten. 

50 jaar lidmaatschap. 

Wim Kosman. 
Een trouw lid en supporter van Driel. In zijn jeugdjaren was hij 
keeper en stond zijn mannetje.Heeft veel voor de vereniging 
gedaan en is een zeer trouwe supporter. Ook bij andere 
gelegenheden is hij van de partij, meestal samen met zijn Joke. 
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Fred de Wild. 
Naast voetballen in Driel was hij ook rijschoolhouder. Bij 
voetbalwedstrijden was hij altijd de man, die de kooltjes uit het vuur 
haalde voor anderen. Hij stond letterlijk en figuurlijk zijn mannetje. 
Was ook jaren sponsor van het A-jeugdelftal. 
Nadat hij uit Driel is vertrokken, en uitbater is geworden, is hij altijd 
lid van onze vereniging gebleven. 

Jan Meurs. 
Heeft net als zijn vader diverse bestuursfuncties vervuld in onze 
vereniging. Runde naast die functie een verzekeringsmaatschappij 
en een makelaardij. 

Frans Elbers. 
Na zijn voetballoopbaan heeft hij in diverse commissies gezeten, en 
heeft daarna de functie van bestuurslid aanvaard. 
Frans is het oliemannetje en het aanspreekpunt van de vereniging. 
Wanneer je wat wilt weten, kun je altijd bij hem terecht. Hij heeft 
overal een antwoord op. Daarom is hij ook benoemd tot erelid van 
de vereniging.Als bestuursleden, laten we hem weleens teveel hooi 
op de vork nemen. Maar dat doet hij met liefde en plezier 
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het opspelden van de 
versierselen van deze verenigingsmensen. Wij hopen nog vele jaren 
van hun diensten, voor zover op hen van toepassing, gebruik te 
mogen maken. 
Dank voor uw aanwezigheid.  
Onze vereniging ben jij, jij, jij, en jij, samen met mij. 
Ich wünsche uns allen ein sehr schone Abend und geb en das 
Micro an die Leute Fon das 5e. 
Met vriendelijke groet, 
Frans Essers,                                                                                      
voorzitter RKSV Driel 
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Vanuit de diverse commissies is momenteel niet veel nieuws om 
aan u mede te delen. In de Rood-Witten van december hebben wij 
nog informatie kunnen verstrekken. De vergaderingen zijn tijdens de 
winterstop echter wel gewoon doorgegaan. Daaruit is onderstaande 
besproken in het bestuur.  

Onder het motto "Alcohol onder de 18 op ons sportpark, dat doe 
je toch niet."  gaat onze vereniging een campagne voeren. 

Onze vereniging gaat een campagne starten om onze leden en 
bezoekers bewust te maken van, met name, de risico's die onze 
vereniging loopt, als er in onze kantine minderjarigen worden 
betrapt met alcohol. Natuurlijk kennen we de gezondheidsrisico's. 
Door alcoholgebruik ontwikkelen de hersenen zich minder goed en 
door overmatig gebruik lopen de hersenen schade op.  
De risico's die onze vereniging loopt, als er bij een controle blijkt dat 
er minderjarigen alcohol drinken, zijn echter aanzienlijk.  
Bij een eerste controle van de gemeente in 2015 heeft onze 
vereniging al een formele waarschuwing gekregen. De minderjarige 
die bij een overtreding betrapt wordt krijgt zelf van de gemeente een 
boete van 100 euro. 
De eerstvolgende overtreding die door de gemeente bij onze 
vereniging geconstateerd wordt leid voor de vereniging tot een 
boete van 1360 euro. 
De volgende boete voor de vereniging is 2520 euro en de laatste 
boete is 5040 euro en intrekking van de vergunning. Dat houdt in 
dat er in het geheel geen alcohol meer mag worden geschonken en 
zal leiden tot sluiting van de kantine.  
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 7 

Al ons kantinemedewerkers, leiders en trainers zijn zoveel mogelijk 
persoonlijk op de hoogte gesteld van de consequenties en 
gevraagd strikt toe te zien op de naleving van de regels. 
Echter onze vrijwilligers zijn geen politieagenten en willen dat ook 
niet zijn. Eerlijk gezegd, hoeven ze dat ook niet te zijn als alle leden 
het zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Ieder lid heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geen 
alcohol gedronken wordt door minderjarigen. De meest 
voorkomende situatie waarin regels worden overtreden zijn: 
minderjarigen die bij seniorenelftallen meevoetballen en de 
feestavonden.   

Wij hopen dat de naleving van deze regels net zo vanzelfsprekend 
wordt als het rookverbod en dat het niet nodig blijkt om 
onderstaande straffen en boetes op te leggen. 

Officiële mededeling vanuit bestuur omtrent " strafbeleid" ten 
aanzien van alcohol onder de 18: 

Het bestuur wil hierbij vooraf duidelijk maken welke straffen er 
ingaande            1 februari 2016 zullen worden uitgedeeld aan:                                                    
1) leden, jonger dan 18 jaar, die betrapt worden op het drinken van 
alcohol op het sportpark van RKSV Driel. Dit is rondom de velden, 
inclusief kleedkamers en kantine. 
2) leden en vrijwilligers, die betrapt worden op het verstrekken van 
alcohol, dan wel gelegenheid bieden aan minderjarigen (onder de 
18 jaar) om alcohol te drinken op het sportpark. Bij constatering van 
een van bovenstaande overtreding(en) kan het bestuur besluiten tot 
oplegging van een of meerdere van de volgende straffen: 
A) waarschuwing (berisping) en/of 
B) schorsing voor 1 wedstrijd  
Bij herhaalde overtreding (recidive) binnen 1 jaar 
C) schorsing voor meerdere wedstrijden 
D) tijdelijke uitsluiting van alle verenigingsactiviteiten en/of  
ontzegging van de toegang tot de kantine dan wel sportpark 
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Boetes die de vereniging van de gemeente krijgt opgelegd wegens 
verstrekken van alcohol aan minderjarige leden worden verhaald op 
de minderjarige leden (wettelijk vertegenwoordigers) die bij die 
overtreding zijn betrapt. 

Straffen, met uitzondering van de waarschuwing, zullen niet eerder 
opgelegd worden, dan nadat hoor- wederhoor heeft 
plaatsgevonden. Ben je het niet eens met de opgelegde straf dan 
kun je in beroep gaan bij de Algemene ledenvergadering van RKSV 
Driel. 

Bestuur zal opgelegde straffen publiceren in de eerstvolgende Rood 
Witten. 

Onze vereniging ben jij samen met mij. 

Namens het bestuur RKSV Driel 
Bestuurslid vrijwilligersbeleid en activiteiten 
Gerald Knuiman 

 

Doe mee en help onze vereniging 
    

In de Rood Witten van december 2015 stond al 
een oproep aan onze leden en niet leden die wel 
bankieren bij onze  RABObank maar nog geen 
(gratis) lid zijn van de RABObank.  
Het kan nog. 
Wij rekenen op iedereen.   
 

In de februari uitgave van ons clubblad zullen de verdere gegevens 
staan omtrent de stemperiode die gewoonte getrouw in maart zal 
zijn. 
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Jan Heisasa 
Mens durf………….. 

 
Het nieuwe jaar rijgt de dagen aan het lint dat achter me ligt. 
De dagen voor mij zijn onbesproken en geven me de vrijheid om er 
een eigen invulling aan te geven. Heerlijk zo’n nieuw jaar.  
Allemaal nieuwe voornemens en allemaal leuke dingen. Niks van 
het oude waar we zoveel moeite mee hebben gehad. 
Geen gestress over dingen die af moesten. Geen gejaag omdat een 
ander vond dat je te laat begonnen was. Geen gezeur van “je zou 
dit” en “je zou dat” en heb je daar aan gedacht.  
Geen gedoe over dingen die zijn blijven liggen of zaken die je nog 
af moest maken. Geen ……….eigenlijk gewoon geen ouwe zooi 
meer. 
Met het verbruikte vet van de oliebollen is dat  allemaal de recycling 
in gegaan en zal het op een andere manier weer hergebruikt 
worden. Helemaal nieuw met allemaal  mensen met dezelfde 
gedachten en verdraagzaamheid. Heerlijk. 
Wat een nieuw jaar. Het wordt een top jaar. 
 
Verwachtingsvol wachten op de vorst die nog komen moet, op die 
sneeuw die moet gaan zorgen voor de kinderpret. Het ijs waarop je 
hard kunt vallen en de gladheid die het onmogelijk maakt om de 
deur uit te gaan. Op de mopperende oudjes en lachend spelende 
kinderen. Vol verwachting, ja. 
Zie de oudjes die zwierend op hun schoonrijschaatsen meer dan de 
halve schaatsbaan oversteken en op de andere schaats de 
zwierende boog in tegengestelde richting maken. De pofboks aan 
en de geruite jas en dito warme sjaal. Mooi toch. 
De manshoge sneeuwpop spat uit elkaar als de tweeling op hun 
richtingloze slede in frontale botsing komt. De wortel en de zwartje 
kooltjes gaan als souvenir mee naar huis. Evenals een paar zere 
billen. Want leuk vonden de bouwers het niet.  
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En als dan langzaam de voorjaarskleuren hun plek opeisen dan 
wordt het weer een nieuwe uitdaging en de zon haar werk te zien 
verrichten. De schaatsen en dikke jas vervangen door bootje met 
peddels en de winterkleding door een korte broek. 
Ondersteboven in de gracht. De sokken groeien wel erg hard als ze 
rond de boom worden droog geslagen en het T shirt kan wel een 
strijkbout gebruiken nadat die als een kurketrekker is uitgewrongen. 
De wandelaar kijkt geamuseerd toe en wenst ze succes bij hun 
volgende uitdaging.  
Vogels strijken neer in de tuin en gaan op zoek naar hun 
avondmaal. 
Even lijkt het of ze samen met de wandelaar de peddelaars 
meewarig nakijken bij hun volgende poging.  
 
Heerlijk dat de oude vertrouwde leunstoel is blijven staan. Heerlijk 
als de kachel het volgende houtblok opslurpt en daarvoor in de 
plaats zijn warmte aan mij afstaat. Heerlijk dat dromen zo vanachter 
het glas met de zon in het gezicht. 
Ik leg mijn kussen nog eens goed in rug en strek mijn benen over 
het bankje. Ik kijk over het groene grasveld naar het open water. Ik 
neem nog een slokje van de inmiddels warm geworden borrel. 
Zodra de ogen sluiten trekken wandelaars en spelende kinderen 
weer in volle vaart voorbij. 
Met stokken en ballen vermaken ze zich prima en de krachtterm van 
een bijna omver gekegelde wandelaar  wordt handig van zijn kracht 
ontdaan. Lieve meneer opa, mag ik alstublieft de bal weer terug. 
En hup daar gaan ze weer.  
Nog één blok in de haard en nog even genieten van het levende 
schilderij dat aan mijn verbeelding voorbijtrekt.  
Hij froemelt zijn gezichtje nog eens extra tussen mijn kin en 
schouder en samen vallen we in slaap. 
 
Mens durf te dromen. 
Mens durf te leven. 
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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 
Februari 
01 Joey Alberts              
03 Raf Romberg 
04 Peter Hermsen              
05 Jasper Aalbers              
06 Corne Peters              
06 Su-Ying Rapallini 
07 Michel Cijs               
07 Hans van der Linden              
08 Kader Cisse Bacongo 
09 Thijs van Veggel              
10 Janne Willemsen 
11 Jochem van Gogh               
11 Jim Hendriks 
12 Jelle Blom 
13 Wesley van Sandijk 
14 Adrie Pullen              
14 Jamie Wiegman 
15 Niels Hammink              
15 Rémon van den Dam                

 
17 Dennis Knuiman              
17 Roy Dirksen              
17 Arne Fierkens             
17 Rocher Engelen 
19 Frans Essers              
19 Stijn Geenacker             
20 Jane van Rijsewijk             
20 Ruben van Rhoon 
21 Wouter Hage               
21 Ronald van Put 
22 Nick ten Westeneind            
24 Emile Baumann              
24 Dex Kooijman             
24 Jimmy Wennekes 
24 Nick Wennekes 
25 Stijn van de Klift               
25 Bart Verhoeven             
26 Bart Kosman   
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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 Spre ng, 
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:  
 
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 
 
 
Winterstop  
 

Het is nu winterstop, er wordt echter nog wel volop 
gevoetbald.  
De E en F hebben meegedaan aan het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi van SDOO. Hierover staat elders 
in de Jeugdrubriek van de E3 een leuk verslag over te 
lezen. E3 bedankt voor de bijdrage, leuk dat jullie ons 
op de hoogte houden en we 
hier zo van mee kunnen 
genieten.  
Ook MD1 bedankt voor de 

bijdrage. 
Voor alle jeugdteams was er weer het jaarlijkse 
kerstdiner. Ook hiervan een verslag in de Rood-Witten. 
Verscheidene teams hebben doorgetraind in de sporthal. 
Per team waren er 2 vouchers per team beschikbaar om kosteloos te trainen. 
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  MD1 Kampioen  
 
 

 
Met de volgende punten hebben zij het najaars kampioenschap behaald: 
 
 

• 102 doelpunten voor. 
• 6 doelpunten tegen. 
• Ongeslagen. 
• Het eeuwige getreuzel in de kleedkamer (voor en na de wedstrijd). 
• Het onnodig selfies maken in de kleedkamer. 
• Het nooit keurig sorteren van de tenues die gewassen moeten worden. 
• Heel veel meiden moeten nog een strikdiploma halen! 
• Het eeuwige gekwebbel op de trainingen waardoor zeker de helft van de 

oefenstof niet is gehoord. 
• Alle 14 meiden zijn zo gedreven dat er na een wissel direct gevraagd 

wordt: “Wanneer kan ik er weer in?”. 
• Niemand op de training graag een hesje aan heeft, terwijl de hesjes toch 

gewoon naar “Robijntje” ruiken. 
• Het geheime wapen van de begeleiding van de MD1 is: friet beloven bij 

winst met zeer véééél doelpunten! 
 
 
 
 
Romy: (keepster) stond vaak te bibberen van de kou. Liep dan sporadisch naar 
de middenlijn om het warm te krijgen. Op de momenten dat ze er moest zijn stond 
ze haar vrouwtje. 
 
Amber en Emma: Dit centrale verdedigingsduo houdt van ginnegappen en 
theekransjes maar ze zijn op het juiste moment altijd op de juiste plaats. 
 
Rosanne: Deze linkspoot op de linksback positie heeft deze competitiehelft een 
goed schot ontwikkeld. Dit werd beloond met een prachtig doelpunt. 
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Floor:  Deze linkspoot op de rechtsback positie is onze ultieme killer. Schoenen, 
scheenbeschermers en enkels van de tegenstander worden niet ontzien. 
 
Marlyn: Onze mid-mid heeft de meeste doelpunten gemaakt. Ze heeft echter ook 
zeker haar verdedigende kilometers gemaakt. 
 
Lieke: Jaaaaaaaa, is onze andere mid-mid. Deze langbenige speelster heeft 
lucht voor drie, zodoende is zijn bij menig aanval betrokken. Soms staat er wel 
eens een tegenstander in de weg en kan Ronald weer het veld inkomen met de 
waterzak! 
 
Fien:  Dit is onze absolute kilometer-vreter van het elftal. Bestrijkt dus de gehele 
rechterkant van het veld. Een tegenstander raakt haar nooit kwijt en komt haar 
wel 10x tegen. 
 
Su-Ying: Deze balvaardige linker middenvelder komt al dribbelend vaak in vrije 
positie. Kan zeer goed combineren met haar teamgenoten en zit verdedigend 
vaak overal met haar voet tussen. 
 
Tess: Deze jonge spits heeft dit jaar weer een paar goaltjes meegepikt. Weet 
vaak haar tegenstander goed uit te kappen en vervolgens een goede pass te 
versturen. 
 
Naomi: Deze spits is technisch zeer vaardig en weet zo links en rechts het 
hoekje van de goal te vinden.  
Trainers verwachten wel van haar dat na een eventuele verhuizing zij wel in Driel 
blijft voetballen. 
 
Liz: Onze rechterspits heeft deze seizoenshelft ook de nodige doelpunten 
gemaakt. De mooie combinaties met de andere aanvallers maakte het menig 
tegenstander lastig. 
 
Evi: Deze middenvelder en spits weet bijna iedere training en wedstrijd en leuke 
anekdote te vertellen over iets wat ze heeft meegemaakt. 
Daarna is zij natuurlijk weer uiterst geconcentreerd voor het maken van een 
mooie actie of goal. 
 
Isa:  Deze super gemotiveerde verdediger en middenvelder maakt het iedere 
tegenstander lastig. 
Door haar felle verdedigen weet ze vaak de bal te veroveren. 
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Stago: Deze net geopereerde assistent scheidsrechter is altijd erg 
geconcentreerd en bevlogen met het “vlagwerk”. Ook deze competitie heeft hij 
weer punten verdiend met zijn uitmuntende vlagwerk. Tevens voorziet hij Maico 
en Ronald van de nodige Vicks keelpastilles om de stembanden gesmeerd te 
houden. 
 
John: Op deze gepassioneerde interim trainer kunnen we altijd rekenen en 
bouwen. Bij verhindering van een van de trainers was hij er altijd. Zo ook heeft hij 
een “steen” bijgedragen aan ons kampioens resultaat. 
 
Noot redactie: Met bovenstaande mooie woorden zijn de meiden van MD1 
toegesproken tijdens de kampioenshuldiging door hun trainers Ronald Martens  
en Maico Muller.  
 
 
 
 
 
Kerstdiner jeugd 
 
Op 19 december heeft het jaarlijkse kerstdiner voor 
alle jeugdelftallen plaatsgevonden. ’s Morgens 
vroeg was de activiteitencommissie al druk in de 
weer. In de week ervoor waren alle boodschappen 
gedaan, het stokbrood kon de 19e vers bij de bakker opgehaald worden. De 
kantine werd omgetoverd tot een heus restaurant. Er was met rode glanzende 
gordijnen, kerstversieringen, lantaarns, lichtjes en kaarsjes een gezellige sfeer 
gecreëerd. De tafels waren netjes gedekt, de kerstmuziek stond aan. Er stond 
een buffet voor iedereen klaar met allerlei lekkere dingen als friet, frikandellen, 
bitterballen, loempia’s, kaassouffles, knakworst, div. minihapjes, appelmoes, 
fruitcocktail, salade, saus, stokbrood kruidenboter, fruit. Er was tevens een 
uitgebreid toetjes/ijsbuffet met chocoladefonteinen en al. Voor menig E en F 
speler was het al feest omdat zij ook frisdrank als cola e.d. mochten drinken wat 
ze normaliter nog niet doen. Jan Derksen (E3) was zelfs nog jarig en liet de 
verjaardagsvisite alleen, hij wilde graag naar het kerstdiner. Uiteraard is er ook 
door iedereen voor Jan gezongen die daarvoor op de stoel moest gaan staan. 
Per team ging men langs het buffet en nadat ieder team was geweest mocht 
iedereen zo vaak terugkomen als hij/zij maar wilde. Er was eten in overvloed.  
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De jeugd heeft lekker gesmikkeld en genoten van het samenzijn met hun team. 
Het viel op dat dit op een hele ongedwongen, gemoedelijke manier ging. 
(nagenoeg) De meeste teams bleven netjes aan hun tafel zitten en zaten gezellig 
met elkaar te kletsen. Na afloop was er voor jongste jeugd een kerstlolly en 
kerstgroet bij de deur. De afgelopen 2 jaar heeft de activiteiten commissie voor de 
oudste jeugd ’s avonds een kersttoost i.p.v. kerstdiner georganiseerd. De jeugd 
gaf aan het wel leuk te vinden maar toch het kerstdiner te missen, vandaar dat nu 
weer voor alle jeugdteams het kerstdiner in ere is gesteld. De 
activiteitencommissie heeft hierop weer enthousiaste reacties mogen horen en er 
was zelfs een leider die de moeite nam om hen later nogmaals via de mail te 
bedanken voor het gezellig samenzijn. Altijd leuk natuurlijk. Na 5 shifts zat het er 
weer op voor de activiteitencommissie. De kantine kon opgeruimd worden, de 
versieringen e.d. weer mee terug in de auto naar huis. Na een laatste 
gezamenlijke drankje ging de activiteitencommissie moe maar voldaan naar huis. 
Zij willen graag Patricia Bollaart, Kelsey Knuiman, Tim vd Heuvel en Kees 
Opperman danken voor hun hulp. 

De activiteitencommissie            Danielle, 
Kristel, Loes, Marcel, Marian, Mariska en Wennie. 

 
Wat ons ter ore kwam..  
 

De kantine zag er in november en december weer extra gezellig 
uit. 
Activiteitencommissie (sint) en Kantinecommissie (kerst) fijn dat 
jullie hier ieder jaar weer voor zorgen. Hartelijk dank ook voor 
de organisatie van het Kerstdiner voor alle jeugdleden en hun 
trainers/leiders. 
 
Het SDOO zaalvoetbaltoernooi voor de E en F is ook ieder jaar 

weer een succes. Lees hierover het verslag van de E3 elders in deze Rood-
Witten. 
 
In de winterstop heeft de voetbalclub voor ieder team 2 vouchers beschikbaar 
gesteld zodat zij kosteloos in de sporthal mochten gaan zaalvoetballen. Ook dit is 
al jaren een terugkomend iets. RKSV Driel, hartelijk dank voor deze geste, dat 
mag ook wel eens gezegd worden. 
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Clubblad de Rood-Witten wordt in Driel aan huis 
bezorgd. Vanaf november 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? 
 

 
“Welkom Thuis” Bas Hoogveld. Na een maandelange stage in 
Curacao, waar Bas ons van op de hoogte hield in deze 
jeugdrubriek.  
Bas is speler van het 2e elftal en trainer van de E1.  
 

 
 
We hebben wel eens een OPA trainer gehad maar 
binnenkort hebben we ook een echte OMA trainster! 
De dochter van Joke Opperman, trainster van de MC1 is 
zwanger en Joke is door het dolle heen. 
 
 

 
Op 2 januari was het feest . Om half 8 startte de 
nieuwjaarsreceptie waarbij jubilarissen gehuldigd 
werden. 25 jaar lid: Jan Hoksbergen, Alfons 
Hendriks, Ben Rombouts en Wijnand Alink. 40 jaar 
lid: Marcel Sulter, Tonnie Smeenk, Louis vd Welk, 
Jos Geenacker, 50 jaar lid: Wim Kosman, Frans 
Elbers, Fred de Wild en Jan Meurs. 
Aansluitend om half 9 startte de feestavond met 

live muziek. Later op de avond trad “Jodel Tilly” op. Tussendoor was er voor de 
liefhebber een broodje Bratwurst te koop. De kantine was sfeervol aangekleed, 
evenals de organisatie. De organisatie was dit jaar in handen van het 5e elftal. Het 
was een hele gezellige avond. Mannen van het 5e elftal, hartelijk dank daarvoor! 
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Pass de pen          door Robbin Kosman 
 
 
 
Allereerst wil ik Jimmy van Tilburg bedanken voor de pen. 
 
Hallo, mijn naam is Robbin Kosman. (Driels gezegd Goofy) 
 
Ik zit op de school HPC in Zetten. 
Ik zit in het vierde jaar en dit jaar doe ik eindexamen en ik hoop dat ik slaag. 
Hierna wil ik VEVA doen in Ede waar ik de richting van Defensie wil volgen. 
Dit lijkt mij een leuke opleiding die ontzettend zwaar is en waar ik mijn energie in 
kwijt kan. 
 
Verder heb ik een zus, Demi, mijn vader Gerie en mijn moeder Nicole. 
 
Ik ben keeper in de B1, wij staan gedeeld bovenaan in de 1e klasse samen met 
SCE. 
De 1e periode titel hebben wij al binnen dus we spelen sowieso nacompetitie 
maar wij willen natuurlijk graag kampioen worden. 
Voor en na de wedstrijden hebben wij muziek in de kleedkamer en dan worden 
de dansjes er uit gegooit. Vooral na een overwinning. 
 
Ik ben begonnen in de F-jes met voetballen, ik twijfelde of ik wou gaan voetballen 
of keepen maar heb in de C-tjes pas voor het keepen gekozen wat mij tot nu toe 
goed bevalt. 
 
Ik train op dinsdag met de Bl mee en op donderdag krijg ik keepers training van 
Berry. En sluit ik daarnaar aan bij het 1e. 
 
Verder vindt ik het leuk om met wat vrienden uit te gaan ( Bonnie & stad ) 
 
Ik geef de pen door aan een nieuwe speler van onze vereniging, Bart Goosens. 
Bart, stel jezelf voor. Succes. 
 
 
Ik pass de pen door aan       Bart Goosens  uit de B1 
 

 
 
 

Driel E3 klaar voor voorjaarscompetitie! 
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Alvorens we met de E3 met veel plezier beginnen aan de voorjaarscompetitie, 
even een terugblik op het afgelopen seizoen. Wat hebben we een mooi seizoen 
achter de rug. Na een promotie hebben de mannen zich prima staande gehouden 
een niveautje hoger.  
 
We zijn het seizoen geëindigd op een 5e plaats: 6 wedstrijden gewonnen, 1 gelijk 
en slechts 3 verloren. In de wedstrijden zijn 32 goals gemaakt. 
 
De uitslagen op een rijtje: 
-Driel – DFS 5-0 
-Bemmel – Driel 4-4 
-Driel – Spero 4-3 
-SKG – Driel 1-3 
-Driel – Redichem 0-3 
-Ona – Driel 6-0 
-Driel – OSC 8-0 
-Eldenia – Driel 4-1 
-Arnhemse Boys – Driel 3-4 
-Driel – Wageningen 3-2 
 
Vooral de overwinning op Spero begin oktober was prachtig, want Spero was een 
sterk team is uiteindelijk als 2e geëindigd in de competitie, achter Eldenia. 
 
Onze formatie bestaat uit een mooie mix van de ervaren krachten Jesse, Jort, 
Thijs H, Thijs L, Jan en Luke (die nu in de E1 speelt) aangevuld met talentvolle 
eerstejaars E-tjes Aiden, Jelle, Pepijn, Milo en Giph. Laten we ze ’s even 
langsgaan. 
 
We beginnen achterin: 
 
Jesse , ons doelman en laatste man. Onze rots in de branding. Als verdediger is 
hij razendsnel en heeft hij veel duelkracht. Hij maakt voor ons bijna alle aanvallen 
onschadelijk. En als keeper heeft hij ook heel veel voor ons tegengehouden! 
 
Thijs Harmsen  (door iemand van de leiding soms ook wel ‘Hermsen’ genoemd) 
is afwisselend met Jesse doelman en verdediger. Thijs is enorm gedreven en 
snel. Hij stuwt het team naar voren en is ook snel terug om te verdedigen. Als 
keeper heeft hij ook menig balletje uit hoek geplukt! 
 
 
 
Thijs Loeffen , onze vaste linksachter, heeft zich prima ontwikkeld. Hij staat in de 
verdediging echt z’n mannetje en de tegenstander moet van goede huize komen 
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om hem te passeren. Hij laat zich niet gek maken en zit er steeds met een voetje 
tussen!  
 
Jan , onze vaste rechtsachter, kan goed verdedigen en ook heel goed met grote 
passen opstomen langs de rechterkant. Om daarna een goede voorzet op onze 
spitsen te geven. Jan heeft zich, net als Thijs, goed ontwikkeld in het vooruit 
verdedigen. Niet achteruit lopen, maar fel op de tegenstander op het moment dat 
die de bal aangespeeld krijgt! 
 
Jelle , nieuw in de E, heeft zich enorm goed aangepast. Zijn snelheid, zijn dribbel 
en zijn neusje voor de goal zijn z’n sterke punten. Jelle heeft al menig doelpuntje 
gemaakt dit seizoen.  
 
Milo  is ook nieuw in de E en ook bij hem niets te zien van plankenkoorts. Ook hij 
heeft het prima gedaan in zijn eerste E-seizoen. Milo ziet het spelletje erg goed, 
heeft een goede pass en kan hiermee zijn medespelers goed in stelling brengen.  
 
Jort is ook één van onze ervaren spelers. En ook Jort heeft zich prima 
ontwikkeld. Zijn gretigheid, snelheid en actieradius maken hem een echte ‘box-to-
box’ speler. Hij pakt veel ballen af en de laatste wedstrijden heeft hij veel 
doelpuntjes meegepikt! 
 
Aiden  is nieuw in de E en ook hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft een 
prachtig linkerbeen waarmee hij heel hard kan schieten en dit is een fantastisch 
wapen. Hiermee heeft hij de nodige doelpuntjes gemaakt, waaronder een enorme 
poeier van afstand tegen Spero!  
 
Luke is tweedejaars E en heeft de eerste wedstrijden met 
ons meegedaan. Luke was onze spits. Scherp, fanatiek, 
mooie techniek. Het leverde ons veel goaltjes op. Dat was 
ook de trainer van de E1 niet ontgaan ;). Hij heeft de rest van 
het seizoen in de E1 gespeeld en het daar ook prima 
gedaan! 
 
Giph  verving Luke in de E3. Veel van zijn vrienden spelen bij ons, dus wilde Giph 
graag bij ons spelen. Giph is een mooie sierlijke speler, een waardig vervanger 
van Luke! Mooie (sleep)bewegingen en een neusje voor de goal. Hij speelde 
gelijk lekker met ons mee en zal dit komend seizoen ook zeker weer laten zien! 
 
Pepijn  is nieuw in de E en ook bij deze krullenbol lijkt het alsof hij er al jaren 
speelt. Hij is onze vaste linksbuiten. Pepijn is snel, heeft een goede 
passeerbeweging en een verwoestend schot in z’n linker. Hij heeft hiermee de 
nodige goaltjes voor ons gemaakt! 
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We gaan er met z’n allen weer een heel mooi seizoen van te maken, waarin het 
voetbalplezier voor ons voorop staat. Wij werken in ieder geval met veel plezier 
met deze kanjers! 
 
Begeleiding Driel E1, 
 
Arjan Veenboer 
Kees van Dinther 
Marius van Regteren  
 
 

ATTENTIE 
 
 
De redactie kreeg onderstaande inzending 
binnen van een ongeruste ouder.  Ook bij onze 
club fietsen er nog steeds kinderen zonder 
verlichting!! Onderstaande kan ook in Driel en de 
Schuijtgraaf gebeuren! 

 
Dag meisje in Borculo. Op je fiets zonder enige verlichting in je donkere kleding... 
Je fietste in de regen over het industrieterrein... Zonder verlichting. Het is daar 
heel druk, met vrachtauto's enzo.  
Ik reed daar ook met mijn vrachtauto... Ik kon jou echt niet zien! Ja... Op 't 
allerlaatste moment, ik moest nog ff vol in de remmen met 50 ton. Dat ging 
allemaal nog maar net goed hè! Ben jij ook net zo geschrokken als ik? 
Als ik je had aangereden was 't ook nog es mijn schuld geweest... Terwijl ik je 
echt nog maar net op tijd zag.  
Zelf heb ik ook 3 kinderen... Daar ben ik heel zuinig op. Ik denk dat jouw ouders 
ook heel voorzichtig zijn met jou! Dus vraag ze eens om goede verlichting op 
jouw fiets... Zodat je gezien wordt... Want vroeg of laat heb je minder geluk en 
dan zijn er zoveel mensen verdrietig! Ik ook hoor! 
 
Uit de Gelderlander 
Geschreven door vrachtwagenchauffeur Peter Hagenaars 
 
 
Hallo Driel, 
 
Dit is alweer het laatste verslagje wat ik aan jullie zal brengen hier vanuit 
Curaçao. Ik zit al bijna in het vliegtuig naar Nederland en mijn periode hier zit er 
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zo goed als op. Ik heb het erg naar mijn zin gehad en het was/is een geweldige 
ervaring. Dit had ik niet willen missen maar ik kijk er ook weer naar uit om naar 
Driel terug te keren. Mijn vrienden, familie, sport en dergelijke mis ik wel; deze 5 
maanden waren eigenlijk te lang haha. 
 
Mijn stage loopt inmiddels op zijn eind. Alle opdrachten zijn succesvol afgerond, 
ik moet alleen de eindbeoordeling nog krijgen maar dat is naar mijn mening een 
zekerheidje. 
Ik kijk met veel plezier terug op deze stageperiode, hoewel er soms heftige en 
ingewikkelde situaties waren in het werkveld heb ik toch intens genoten van mijn 
verblijf op Klinika Capriles. Met sommige cliënten heb ik echt een band 
opgebouwd. Daarnaast is het nog steeds erg aangrijpend om van veel cliënten 
hun levensverhaal te horen te krijgen.  
Als afsluiter hebben we met alle cliënten waarmee we vaker dan gemiddeld 
hebben gesport een sportdag georganiseerd. Het is geweldig om te bedenken dat 
je met je werk naar het strand gaat op een eiland waar de zon bijna altijd schijnt 
en het 30 graden is.  
 
De afgelopen maand hebben we natuurlijk ook veel activiteiten gedaan. Over de 
Kerst en Oud & Nieuw periode vertel ik zometeen, maar er zijn natuurlijk ook nog 
andere dingen die ik hier heb beleefd. Zo zijn we met zijn 4en naar Santa Cruz 
geweest om daar met Captain Goodlife mee te gaan op zijn boot. Deze man 
bracht ons naar de zogeheten “blauwe kamer”. Dit was een soort grot, om daar te 
komen moest je een stukje onder water zwemmen. Het was een geweldige 
belevenis en erg mooi om gezien te hebben. Vervolgens bracht hij ons naar een 
oud scheepswrak wat op de bodem van de zee lag. Op Facebook is dit in het 
filmpje te zien.  
 
Daarnaast heb ik de afgelopen periode, de tijd genomen om alle stranden te 
bezoeken die ik nog niet gezien had. Dit was een lange dag maar wel waardevol, 
zo heb ik nu alle “bekende” stranden gezien op het eiland.  
Op 16 januari stond het dolfijn-zwemmen op de planning. Op Facebook hebben 
vele hier een filmpje/foto kunnen zien, dit was een fantastische ervaring. Wat zijn 
dolfijnen toch indrukwekkende en aardige dieren. Het is onvoorstelbaar dat deze 
dieren zo goed getraind kunnen worden en precies doen wat er van ze gevraagd 
word. Bij de simpelste gebaren doen ze de mooiste dingen. We hebben veel 
gedaan met de dolfijnen en het is een ervaring die me eeuwig zal bijblijven, 
schitterend. Het gevoel en beeld zijn niet te beschrijven. 
 
 
Daarnaast heb ik nog een aantal andere dingen gedaan die ik nog wilde doen 
voor ik terug naar NL ging, zoals klifspringen.  
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Met Kerst en Oud & Nieuw hebben we het met z’n 4en erg gezellig gemaakt. 
Natuurlijk is het wennen dat je zonder je familie bent maar met elkaar was het 
bijna net zo speciaal. Je zit immers op een eiland waar altijd de zon schijnt en het 
kerstgevoel bijna ontbreekt. Het is dat er overal versiering was opgehangen en er 
liedjes werden afgespeeld anders had je me ook zomaar kunnen wijs maken dat 
het juni was. Datzelfde geld voor mijn verjaardag, ik kreeg natuurlijk heel veel 
felicitaties uit Nederland en dat was erg leuk, allen nog dank daarvoor. Ik ben 
door de dames erg verrast en dat was erg mooi. 
Natuurlijk hebben wij de BBQ aangestoken en zijn we lekker uit wezen eten.  
 
Oud & Nieuw heb ik traditioneel gevierd met oliebollen en appelbeignets. Dit kon 
zelfs hier niet ontbreken. Het feest was met de voetjes in het zand zoals dat hier 
gevierd wordt. Eens moet de eerste keer zijn zeg ik maar. Na een hele gezellige 
avond met een fantastische vuurwerkshow was het op 1 januari tijd voor de 
Nieuwjaarsduik.  
Een fameuze drukte van jewelste op Zanzibar, ongeveer zo’n 5000 mensen 
waren erbij om traditioneel het nieuwe jaar in te luiden. Dit is natuurlijk een betere 
omgeving om te water te gaan dan in Nederland, maar des al niet te min was het 
geweldig om mee te maken. Ook hiervan hebben vele iets op social media 
kunnen zien.  
 
Inmiddels heb ik de stage erop zitten. De beoordelingsweek is achter de rug en is 
erg goed verlopen. Ik zal het nu al wel weten, maar op het moment van schrijven 
was het nog onbekend. Ik ga met een gerust hart terug naar huis en heb al mijn 
doelen hier bereikt. 
Zoals ik al zei, het is bijna zover, voor ik weer jullie kant op kom. Ik kijk er erg 
naar uit om weer in Nederland te zijn omringt door familie en vrienden. Dit heb ik 
wel gemist net als het voetbal.  
Ik heb zin in de 2e seizoenshelft en er zitten veel mooie dingen op sportief gebied 
aan te komen, zowel als voetballer en als trainer.  
 
Het rest mij nu alleen om alle lezers en volgers te bedanken. Het deed mij erg 
goed om te horen dat jullie zo geïnteresseerd waren in mijn reis en belevenissen. 
Als jullie mij weer op en rond de voetbalvereniging of in het dorp willen 
aanspreken dan kan dat altijd.  
 
Tot over een paar dagen terug in Driel, ik hoop iedereen weer snel te spreken. 
 
Gr. Bas ☺ 
 
 
E3 pakt de titel in de zaal!  
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Last minute inschrijving bij dit gezellige zaalvoetbal toernooi bij SDOO zorgt 
ervoor dat we 2 januari aan de slag mogen. 
 
Dag 1 – 2 januari 
“Goed” voorbereid met nul keer trainen in de zaal (het is tenslotte kerstvakantie 
en 16 december stonden we nog in de regen op het veld) mogen we de eerste 
wedstrijd tegen SDOO E3 beginnen. Meteen een spannende partij met kansen 
over een weer die eindigt in 0-0. We moeten echt nog even inkomen, want 
daarna volgen twee partijen (Arnhemse Boys & Excelsior Zetten) waarin we zeker 
kansen hebben, maar vergeten te scoren en twee keer met 0-1 onderuit gaan. 
Kom op jongens, fanatieker en feller spelen. De vierde wedstrijd gaat het beter en 
komen we snel op 1-0, eindelijk een voorsprong, die we goed vasthouden en 
winnen, datzelfde geldt voor de laatste wedstrijd, goed gespeeld en verdiend met 
1-0 gewonnen. 
Dag 2 - 9 januari 
Na de eerste dag staan we vierde in de poule, maar we weten wel dat het beter 
kan! Eerste wedstrijd meteen hard ertegenaan tegen SDOO E3, al snel komen 
we op 1-0 door een mooie goal van Jort, maar SDOO blijft fanatiek spelen en 
komt dicht in de buurt van onze goal. Een ongelukkige actie leidt tot een sliding in 
de cirkel en we krijgen een penalty tegen. Die wordt snoeihard ingeschoten door 
Julian die keeper Jesse kansloos laat. Dan wij weer, we gaan steeds beter spelen 
en net voor tijd schiet Milo (na een mooi pasje van Giph) met een laag diagonaal 
schot de 2-1 erin! De eerste winst is binnen en de vaders kunnen een biertje 
pakken ☺. Dan mogen we aantreden tegen Arnhemse Boys, de koploper na dag 
1. Wederom een spannende partij met veel kansen voor Driel en ook voor 
Arnhemse Boys, maar gelegenheidskeeper Giph houd de 0. Thijs Loeffen en Jan 
dragen vanuit de verdediging hun steentjes bij en neutraliseren de aanvallers van 
Arnhemse Boys. We hebben de overhand en ook deze partij wordt gewonnen, 
Jelle schiet van dichtbij de bal snoeihard uit de lucht in de goal: 1-0 winst.  
Derde partij tegen Excelsior gaat ook goed van start, Thijs Harmsen maakt er 1-0 
van. Kort daarna komt Excelsior er goed uit en maakt de 1-1. Dan wij weer, het 
loopt lekker en Jelle schiet laag en hard de 2-1 erin. Het blijft spannend, een hoog 
schot van Excelsior wordt door Thijs Harmsen met de handen tegen gehouden…. 
Alleen is hij geen keeper op dat moment. Dus een penalty tegen in de laatste 
minuut. Die wordt hard ingeschoten, maar met een schitterende redding duikt 
keeper Jesse de bal eruit. Het blijft 2-1, de winst is wederom voor ons! Dan tegen 
het tweede team van Arnhemse Boys, we laten een speler lopen die direct scoort 
en ons op 0-1 achterstand zet. Wij in de achtervolging, kans op kans op kans, 
maar de bal wil er maar niet in.  
 
Pepijn op links schiet de bal op de keeper, maar hij gaat achter bal aan en schiet 
nog een keer…op de keeper, dan maar met rechts, raak 1-1!  Kansen genoeg 
voor de 2-1, maar dat wil niet lukken. Gelijkspel. 
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Laatste partij van de dag tegen Valburg, de aanvallen lopen goed, Giph ontvangt 
de ballen en speelt goed af, Jelle is onvermoeibaar in het midden, Pepijn is op 
dreef en schiet al snel de 1-0 binnen. Dat laat Valburg niet op zich zitten en gaat 
direct op jacht naar de gelijkmaker, die volgt een paar minuten later 1-1. Het is 
een leuke partij die op en neer gaat, totdat Jort de 2-1 erin schiet, nu 
vasthouden..Dat lukt niet en Valburg maakt 2-2. Nog een paar minuten, intrappen 
op links door Milo, die passt op Jan, die meegeeft aan Jesse die opstoomt op 
rechts en met een mooi laag diagonaal schot de 3-2 binnenschiet! Dan Valburg 
weer, we krijgen een vrije trap tegen op de rand van de cirkel. Hard en hoog 
ingeschoten, maar keeper Thijs brengt redding, ook in tweede instantie als ze op 
zijn vingers gaan staan..au. Kort daarna wordt er afgefloten. Vier partijen 
gewonnen en een gelijk, mooi resultaat op deze tweede dag. Waar zouden we nu 
staan in de poule? 
Finaledag - 23 januari 
We staan eerste in de poule! Dus we mogen vandaag strijden voor de titel. Alle 
eerdere uitslagen tellen niet meer. De eerste wedstrijd is tegen SDOO E3, die 
natuurlijk graag hun thuistoernooi willen winnen. Driel is sterker en heeft veel 
kansen, schot van Jesse wordt gestopt, Giph schiet net naast, Pepijn schiet op de 
keeper en een vrij trap van Jort wordt door de keeper gevangen. SDOO komt er 
spaarzaam uit, maar wel gevaarlijk. De verdedigers doen hun werk goed, Jan en 
Thijs laten de spitsen niet schieten. Keeper Thijs let goed op, loopt snel uit op 
twee doorgebroken spelers en onderschept de bal. We eindigen met 0-0. Kort 
daarna de laatste wedstrijd tegen Arnhemse Boys, die hebben gelijkgespeeld 
tegen SDOO, dus het team dat deze wedstrijd wint, wint het toernooi! Spannend!  
We gaan wat langzaam van start en de kansen zijn voor Arnhemse Boys, 
wederom staat Keeper Thijs zijn mannetje en brengt goed redding. Onze 
verdediging moet alle zeilen bijzetten en een flipperkast voor onze goal eindigt 
gelukkig naast. Dan krijgen wij meer controle over de wedstrijd en komen de 
kansen, Pepijn één op één op de keeper, gestopt, schot van Giph op de paal, 
schot van Aiden gekraakt, schot van Milo gestopt. De tegenstander is fysiek aan 
het voetballen en er worden de nodige beuken uitgedeeld. Jesse één op één op 
de keeper, weer gestopt. Die bal wil er maar niet in. Ook deze wedstrijd eindigt in 
0-0… wat betekent dat alle teams evenveel punten hebben. Dan geldt de 
eindstand in de poule, dus we zijn eerste! De jongens weten het nog niet en gaan 
met zijn allen naar de prijsuitreiking, waar het besef dat ze gewonnen hebben pas 
doordringt wanneer de nummer 2 Arnhemse Boys naar voren wordt geroepen.  
Goed gedaan jongens, kampioen, een beker, een mooi t-shirt en een medaille! 
Wij zijn trots op jullie! 
 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 28 

OPROEP  
 
 
 
 
Beste jeugdteams / seniorenteams, 
 
 

Wanneer mogen wij van jullie een bijdrage ontvangen? 
 
 
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.  
 
 
Ten slotte…… 
 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Redactie Rood-Witten 


