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Hierbij ontvangt u weer, het  clubblad, de Rood-Witten van de RKSV 
Driel. 
Natuurlijk willen  wij u weer op de hoogte houden, van wat er in 
onze vereniging speelt. 
Zoals u weet, zijn wij druk met de gemeente in gesprek, om het 
gravelveld op te knappen, zoals het er nu naar uitziet, zijn wij op de 
goede weg. Wij houden u op de hoogte.  
Eerder heb ik de ouders erop geattendeerd, de verlichting van de 
fietsen van hun kinderen te controleren.  
Toch heb ik moeten constateren, dat er nog steeds, kinderen  
zonder verlichting op de fiets ons sportpark oprijden of verlaten. 
  

Mag ik u nogmaals met klem vragen,  
de verlichting na te kijken. 

 
In de Rood-Witten hebt u kunnen lezen, dat wij druk doende zijn, 
het alcohol beleid in onze club aan te pakken. Een wens van de 
gemeente.  
U hebt bij de thuiswedstrijd van ons 1e tegen Angeren kunnen zien, 
dat wij al een stuk op weg zijn. Nl. hebben wij tafelkaarten geplaatst.  
Ik hoop dan ook op uw welwillende medewerking. 
 
Op vrijdag 15 april as. zal ons jaarlijks vrijwilligers feest zijn. Dus, 
noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Alle contracten met de vrijwilligers, zijn  getekend. Dat geeft een 
goed gevoel. 
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Wel wil ik u vragen, als er door een commissie een avond wordt 
georganiseerd, om de vrijwilligers op hun “vakgebied “wijzer te laten 
worden, of een cursus aan te bieden,U, daar gehoor aan zou willen 
geven. 
Ik weet, U bent vrijwilliger, ik, wij kunnen u niet verplichten, maar ik 
kan u zeggen dat het wel resultaat oplevert, voor u, maar ook voor 
de club. 
 
Dit is wat ik u vanaf de bestuurstafel kan vertellen 
 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 4 

 
 
 
 
De Kantinecommissie: 
 
 

Er was eens………….. 
 

Er was eens een hele gezellige voetbalvereniging in Driel, genaamd RKSV Driel. 
Een echte dorpsclub waar de gezelligheid en betrokkenheid enorm van afspatte. 
Een vereniging die de laatste jaren er ontzettend veel jeugdleden had bij 
gekregen. Zowel uit Driel zelf, maar ook uit Arnhem, Elst en Heteren.  
De vereniging groeide en bloeide en had er, mede door de inspanningen van 
vrijwilligers, een geweldig kunstgrasveld bij gekregen. Alle leden konden nu, 
weliswaar met een beetje flexibiliteit, minimaal 1x in de week trainen op het 
kunstgras. Maar ook op de andere velden kon er goed worden getraind. Er waren 
dagen bij dat er wel 100 kinderen, gedurende de avond, na de training een 
bekertje limonade kwamen halen. Dat was dan door vriendelijke 
kantinevrijwilligers klaargezet in de entree van de kantine.  

Daar, in de kantine, zaten ouders aan de bar een 
praatje te maken met elkaar en de mensen achter 
de bar. Dit allemaal onder het genot van een kopje 
koffie, cappuccino of een kopje thee. En als de 
training klaar was, de kinderen hun limonade op 
hadden, een snoepje hadden gekocht en met de 
papa’s of mama’s naar huis gingen, kwamen de 
trainers aan de bar zitten om een bakje koffie te 
doen en even bij te komen van de training die ze net 
gegeven hadden aan die geweldige jongens en 
meisjes.  

De jongens en meisjes gingen naar huis en vertelden elkaar dat ze alweer zin 
hadden in de volgende training en dat ze na afloop weer een bekertje limonade 
gingen drinken, maar dat nu een andere papa of mama een zakje snoep of een 
paar lolly’s moest kopen. 
De vrijwillig(st)er achter de bar keek de kinderen voldaan na, maakte een  
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praatje met de trainers was verrast dat de aflossing van de bardienst er om 20.00 
uur al was. De tijd was enorm snel gegaan. Om 18.00 uur was de kantine 
geopend en voor dat men er erg in had was het al 20.00 uur. Gelukkig stond er  
binnenkort weer een bardienst op het programma waar reikhalzend naar werd 
uitgekeken. 
Maar dat was nog niet alles. De vereniging organiseerde aan het eind van het 
seizoen ook altijd een vrijwilligersavond. Een feestavond voor iedereen die zich 
vrijwillig inzette voor de club. En ieder jaar weer kwamen er meer vrijwilligers op 
deze avond af. Met name vrijwilligers die het afgelopen seizoen de 
kantinediensten hadden gedraaid en duizenden blije kinderen naar huis hadden 
zien gaan na de training, hun buik gevuld met limonade en een snoepje. 
Vrijwilligers die papa’s en mama’s, opa’s en oma’s, trainers en anderen hadden 
voorzien van een drankje tijdens de trainingsavonden van de jeugd, de toekomst 
van RKSV Driel. 
Een mooi sprookje, dat gelukkig ontzettend veel waarheden bevat. Maar helaas 
ook voor een deel voorlopig een sprookje zal blijven. Want de realiteit is anders. 
Er is namelijk een groot tekort aan vrijwilligers die de kantine diensten willen 
draaien. Daardoor staan, met name de kinderen, na de training voor een gesloten 
deur. Eigenlijk is dat raar, vindt u niet? Op trainingsavonden staan er voldoende 
mensen langs het veld naar hun (klein)zoon of (klein(dochter te kijken en worden 
er ook veel kinderen aan de poort afgezet en opgehaald om naar de training te 
gaan. 
Als iedere ouder, opa, oma, oom of tante, alleen of samen met een ander, 2 
bardiensten per seizoen ingezet zou worden, zal het sprookje geen sprookje 
meer zijn. Dan zal het sprookje werkelijkheid zijn, hetgeen enorm veel blije 
gezichten en voldoening zal geven. 
En wie wil er nou niet kunnen zeggen dat hij of zij er toe heeft bijgedragen een 
sprookje tot leven te hebben gewekt? 
                                                                                    
Indien je interesse hebt, neem dan contact op met de kantinecommissie (Patricia 
Bollaart 06-13202374/kantinecommissie@rksvdriel.nl of met de trainer/ leider van 
het team  waar jouw (klein)zoon of (klein(dochter inspeelt. Zij kunnen je met de 
juiste persoon in contact brengen. 
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De Sponsorcommissie: 
 
De sponsorcommissie is inmiddels begonnen met de nieuwe voetbalkleding voor 
de komende seizoenen. We hebben bekeken of er aanpassingen gedaan moeten 
worden aan het shirt en zijn hierover in gesprek met Snelders en Hummel. Op 25 
februari zullen we een bezoek brengen aan Hummel in Deventer.  
 
OPROEP: 
 
Voor de bezorging van de Rood-Witten zijn we op 
zoek naar iemand die voor ons 1 keer per maand 
de  Rood-Witten wil bezorgen in de nieuwste 
Drielse wijk de Breekenhof. Het betreft zo’n 60 

adressen. Nu zie ik 
geregeld heel veel 
mensen voor de hobby 
wandelen en volgens mij 
lopen ze dan veel meer 
meters, dan de meters die 
je nodig hebt om de boekjes te bezorgen in de 
Breekenhof. Mag ik vragen om 1 keer per maand de 
wandelroute aan te passen en ons te helpen met 
bezorgen? Wellicht leert u tijdens het bezorgen nieuwe 

Drielse mensen kennen en is er ook nog tijd voor een gezellig praatje! Als u ons 
wilt helpen, neem dan contact op met Anita de Wild, (026)-474 31 96. 
 
 
Namens de Sponsorcommissie,  
Jos Geenacker 
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De Technische Commissie: 
 
RKSV Driel jeugdafdeling  
 
Inmiddels is de winterstop voorbij en is de 2e seizoenshelft weer van start gegaan. 
Vanuit de Technisch Commissie zijn we benieuwd hoe onze teams het ervan af 
gaan brengen. Daar waar het ene team bovenaan mee kon draaien, verliep het 
voor het andere team wat moeizamer in de eerste seizoenshelft.  
We hebben er vertrouwen in dat de draad op een positieve manier weer opgepakt 
gaat worden en veel spelplezier oplevert.   
De winterstop is voor de TC een periode geweest van gesprekken met de 
zittende staf. We hebben de 1e helft van de competitie geëvalueerd en er is 
vooruit gekeken naar de 2e helft op sportief vlak.    
Terwijl er nog volop gevoetbald moet worden, richt de TC zich ook alweer op het 
nieuwe seizoen 2016/2017. Allereerst zal er ook dan weer begeleiding voor alle 
teams moeten zijn en zijn we gestart met de gesprekken met stafleden.   
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe trainers, leiders, assistent-
grensrechters die bij een elftal een belangrijke rol willen vervullen.  
Dus voel je ervoor om een team in een bepaalde leeftijdscategorie te gaan 
begeleiden, spreek dan eens geheel vrijblijvend een van de leden van de TC aan 
of mail naar: tc@rksvdriel.nl  
 
A-jeud:   
 

A-spelers welkom voor seizoen 2016/2017  
 
RKSV Driel heeft voor volgend seizoen de ambitie om per leeftijdscategorie 
minimaal twee elftallen in te schrijven voor de competitie. Bij de jongere jeugd 
gaat dit zeker lukken. Los daarvan blijven nieuwe leden altijd welkom. Bij onze 
oudste jeugd, de A-categorie, kunnen we volgend jaar zeker nog nieuwe leden 
gebruiken. Dit om uitvoering te kunnen geven aan onze ambitie, waarbij het 
voetbalplezier voorop staat en iedereen op zijn eigen niveau kan spelen. Kortom 
we zijn op zoek naar jongens tussen de 16 en 18 jaar die 
het leuk vinden om te voetballen en ons willen komen 
versterken! 
 
Namens de TC, Jan Toebes  
Coördinator A en B-jeugd. 
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Weetjes of onzin 
Salaris 
Romeinse soldaten kregen een deel van hun wedde in zout 
uitgekeerd. 
Zout is in het latijn   sal,   vandaar salaris 
 
Gas 
Het woord gas is afgeleid van het woord chaos. 
 
Planten. 
Meer dan 80 procent van alle planten groeit onder water. 
 
Bomen. 
Per Nederlander zijn er ongeveer 10 bomen. 
Per Duitser meer dan 100. 
 
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zijn de bomen wereldwijd 
veel sneller gaan groeien. Sommige soorten bomen groeien nu tot 
wel 77 procent sneller dan ze in 1960 deden. 
 
Mayonaise. 
Mayonaise is uitgevonden in 
het havenstadje Mahon op 
het Spaanse eiland 
Menorca. 
 
Driel 
Ons dorp telde 4.162 
inwoners 
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Jan Heisasa 
“Uitwaaien.” 

 
Wind, waaien, storm een briesje. 
Soms een briesje soms een storm, maar altijd wel wat. En als er 
dan nog neerslag wordt meegevoerd!! Dan wordt het nog koud ook. 
Ik heb de pesthekel aan wind. Niks voor mij. De wind is er altijd, dag 
en nacht en zonder onderbreking. Hard of zacht, de wind slaapt 
nooit. 
Maar af en toe kan de wind ook wel aardig zijn. 
Als die bijvoorbeeld tijdens het wandelen een steuntje in de rug 
geeft. Of een verfrissend briesje als de zomerzon te warm wordt. Ja, 
dan is de wind een vriendje. Maar meestal niet dus. 
Meestal heb je de wind van voren en dan ook op de heen en op de 
terugweg. Alsof die vermaledijde wind je altijd in het gezicht wilt 
zien. 
Zo ook weer tijdens de Carnaval. Nou is het maar één keer per jaar 
carnaval, en maar één keer per jaar de traditionele 
carnavalsoptochten, en wat doet onze wind? Die maakt er een potje 
van. 
Zo erg zelfs dat er optochten afgelast moesten worden. Voor de 
veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Bang als men was dat 
de soms torenhoge constructies zouden omwaaien.  
Gelukkig was men bij ons wat toleranter. Met wat extra 
verstevigingen werd er toch vertrokken. Voorwaarde was wel dat er 
niemand op de wagens mocht zitten  
maar langs en achter de wagens moesten lopen en extra op 
moesten letten. Nou doen we toch altijd al, maar vooruit. 
En daar ging de stoet van karren en wagens als één groot 
wandellint door de straten. De vele toeschouwers konden het wel 
waarderen. Ik behoorlijk wat minder. 
We begonnen met de forse wind vol de neus. Opschieten deden we 
niet dus het duurde voordat we de eerste bocht konden nemen. 
Na die bocht, de wind vol op de neus. We trotseerden de wind en 
de inmiddels vallende regen. Maar zolang er vrolijk uitgedoste 
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mensen langs de route bleven staan was het waard om ook door te 
blijven gaan. 
Naar de volgende bocht waar we de wat smallere wegen met ons 
vertier gingen vermaken. Moeizaam trok onze wagen zich door de 
scherpe bocht waarbij de hele groep toch wat angstig naar de 
opbouw keek.  

Scherpe bocht, 
harde wind, niemand 
op de wagen, veel 
toeschouwers, het 
was toch wel even 
uitkijken hier. 
Het lukte allemaal 
wonderwel.  
Na de bocht de 
smalle straat en ja 
hoor, opnieuw de 
wind vol op de neus. 
Ik snap er helemaal 

niets van. Hoe kan die verdoriese wind zo snel van richting 
veranderen dat we die opnieuw op onze neus hebben.  
De wind is in elke geval sneller gedraaid dan wij. Nou is dat met 
zo`n trage optocht misschien wel een beetje verklaarbaar, maar 
toch. 
 
Van sacherijn heb ik mijn frontpositie ingeleverd en ben achter onze 
wagen gaan lopen. Veel minder uitzicht dan aan de voorkant en 
veel minder in de picture, maar wat was dat fijn zeg. Eindelijk geen 
wind op de neus. 
Geen drupneus van de regen en ander soortig vocht. 
En die vermaledijde wind? Die lijkt wel weg te zijn. Die joekelt nog 
wel langs onze wagen maar met zo’n gang dat ik me koester in de 
luwte die achter de wagen ontstaat. Heerlijk. 
Gewoon hartstikke fijn zo’n wind. Een wind die zo hard blaast dat 
die luwte voor me maakt. Dat is toch heel apart. De wind als je 
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maatje. Het is gewoon aangenaam zo. Nou de regen nog even 
dimmen. 
Hopelijk hebben we na de volgende en die volgende en de bocht er 
na nog steeds de wind van voren. Ik draai me links en ik draai me 
rechts en trek gekke bekken naar de toeschouwers.  
Dat kan nu want ze herkennen me toch niet in mijn carnavalspakkie. 
Ik vermaak me nu geweldig achter onze wagen. Ik zie weinig van de 
anderen in deze optocht maar vind het wel best zo.  
Ik rits de bovenkant van mijn carnavalspakkie wat los als de regen 
is gestopt en de toeschouwers hun regenmutsen afzetten. Geweldig 
die toeschouwers. 
Zij waaien uit en trotseren nog altijd de wind. En ik, 
……………………… 
Wat vind ik het heerlijk 
om zo uit te waaien, in 
deze luwte. 
 
Jan 
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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 / Herberg de Ploeg 
 
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 
Maart 
01 Anne-Jet Brugmans 
01 Nick van Rijsewijk 
02 John Blokland 
02 Len Geurtsen 
02 Noa ten Westeneind 
02 Milo van Regteren 
04 Stijn Wester 
06 B. Polman 
06 Sandy Wels 
07 Wim Janssen 
08 Tim Arends 
10 Mark Meijer 
10 Anoek Radstaak 
11 Roy van Guilik 
11 Rens Smeenk 
12 Timo Dinnissen 
12 Ilse Vos 
17 A.A. Peters 
17 Marius van Regteren 
19 Pim de Boer 
19 Maurits Jansen 
19 Yanick Wijnen 

20 Alfons Hendriks 
21 J. Wijnen 
21 Maico Muller 
21 Björn van Draanen 
21 Floor Bakker 
22 Arie Vermaas 
22 Ruben Neuhaus 
23 Stefan Opperman 
23 Floris Bergacker 
24 Liz de Ruiter 
24 Arno Schuiling 
25 Luuk Meijer 
26 Stijn Abbenhuis 
26 Pine Peters 
26 Enrico Geenacker 
 

Nieuwe leden  
Demi Bot 
Duncan Pauwelsen 
Jayden Molenaar 
Lars van der Putten           
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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.  
 
 

HELAAS………………. 
 
Deze maand een hele smalle editie van ons clubblad. 
Diverse verzoeken om copy hebben niet mogen baten. Volgens de redactie 
gebeurt er toch ontzettend veel op en rondom de voetbalvelden. 
Er worden toch dagelijks heel wat app berichten verzonden, heel wat supporters 
staan met mobiel langs de lijn, we houden iedereen van de kleinste dingen op de 
hoogte. Dan kan het toch niet ze veel werk zijn om ook eens een bijdrage aan de 
redactie te sturen? 
Trainers/leiders, ouders/verzorgers, u kunt ook de spelers/speelsters 
enthousiasmeren, of zelf, een stukje schrijven. 
 
Denk eens aan onze slogan….                                                                 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij! 
 
Mogen wij voor de volgende editie op een bijdrage van jou rekenen? 
 
 

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 
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Pass de pen                                 door Bart Gosen 
 

 
 
 
Mijn naam is Bart Gosen, ik ben 15 jaar.                                                                                 
Ik zit op het HPC op school dit is mijn 4de jaar op het HPC.                                                                                                             
Mijn moeder heet Liliane en mijn broers heten Robin en Floris.                                                                                                                 
Ik woon sinds en aantal jaar in Zetten, daarvoor heb ik in Arnhem gewoond.  
 
Ik heb een paar maanden geleden de overstap van S.V. Excelsior naar RKSV 
Driel gemaakt.                                                        
Tot nu toe is dat me uitstekend bevallen, de mensen hier zijn heel warm                                                    
en hebben me heel goed opgevangen. 
Ook het elftal waar ik in speel is heel gezellig.                                                                                
Dus ik hoop op nog vele mooie jaren bij de club, maar dat moet vast en zeker 
lukken.    
Ik speel in de B1, mijn positie is spits.                                                                                  
Wij trainen op dinsdag en op donderdag.                                                                                                      
Het team en de trainers zijn allemaal heel aardig                                                                             
en ik heb het heel erg naar mijn zin in dit elftal. 
 
Als ik mijn diploma gehaald heb wil ik naar de universiteit,                                                                                                                  
alleen weet ik nog niet precies welke richting ik op wil. 
Verder heb ik nog 2 huisdieren,een hond en een kat.                                                                
Dingen die ik graag doe zijn gamen, met vrienden af spreken & voetballen! 
 
 
 
 
Ik pass de pen door aan…                                      Lieke Teunissen uit de MA1                                                                                                                   
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Pupil van de week 
 
 
Hallo ik ben Jan Derksen uit de E3. 
 
Ik werd gevraagd of dat ik pupil van de week wou zijn bij de wedstrijd RKSV Driel 
1 tegen OSC 1 wat ik erg leuk vond. 
 
Ik moest me om half 1 melden bij Ron die vertelde me wat ik die middag moest 
doen. 
Toen gingen we eten en ondertussen legde de trainer uit hoe ze moesten 
voetballen daarna gingen we omkleden en ik kreeg een tenue van RKSV Driel. 
 
Daarna gingen we een balletje trappen en warmlopen en ik kan zeggen ze 
kunnen het goed. 
 
Terug naar de kleedkamer gingen we opstellen toen kreeg ik de wedstrijd bal van 
de scheidsrechter en we liepen met de spelers het veld op. 
 
Ik mocht de aftrap nemen en ik scoorde YES!!!!!!!!!!!!!!  
 
Toen mocht ik plaats nemen in de Dug-out bij de reserve spelers. 
Het was een zeer spannende wedstrijd maar jammer dat RKSV Driel 1 heeft 
verloren met 1-3 van OSC 1. 
 
Naar de wedstrijd gingen we om kleden en de spelers douchen. 
 
Naar het omkleden ging ik naar de Bestuurskamer toe daar kreeg ik een frietje en 
drinken en een snackje. 
 
 
 

ik bedank jullie voor een gezellige dag en het 
mooie vaantje en de pen 

 
       Groetjes Jan Derksen van de E3 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 18 

Wat ons ter ore kwam..  
 
Wij zoeken met spoed vrijwilligers die het clubblad De Rood-Witten willen 
bezorgen in De Breekenhof. Het gaat om totaal 60 boekjes die op de laatste 
donderdag van de maand, uiterlijk die zondag daarna, bezorgd moeten worden. 
Help jij / helpen jullie ons uit de brand?  
Voor meer informatie: Anita de Wild 026-4743196 
 
Het clubblad wordt in Driel bij de leden thuisbezorgd. Voor de leden woonachtig 
buiten Driel liggen ze klaar op de club. Vraag hiernaar bij jouw trainer/leider; zij 
zijn hiervan op de hoogte en zullen deze aan jou uitreiken. 
 

Beterschap!  De B1 wenst hun vlagger Stefan Emons na 
zijn operatie een voorspoedig herstel toe! Al lukt het vlaggen 
voorlopig niet, we vinden het wel leuk om je langs de lijn te 
zien zodra het weer wat beter met je gaat.. ☺  
Met een aantal spelers in de ziekenboeg, 2 gastspelers, 
hebben zij toch tegen Groessen gewonnen en staan nog 
steeds bovenaan. Goed gevoetbald mannen! 

 
De Ma1 wenst Sharon van Boxtel  van harte beterschap en hoopt dat ook zij 
weer snel op de been is. Anne-Jet Brugmans ook sterkte gewenst. 
De MA1 heeft zaterdag uit tegen DVC’12 laten zien dat inzet (en de nodige 
bananen in de rust )loont, na een 3-1 ruststand stand smaakte de overwinning 
van 3-5 naar meer… 5 prachtige goals, ga zo door meiden. 
 
Ook de MD2 heeft goed gespeeld tegen Bemmel MD1. Ook hier gaat het verhaal 
van de goede inzet op. 2-0 gewonnen! Klasse meiden! 
 

A-spelers welkom voor seizoen 2016/2017  
Kijk voor meer informatie voorin deze Rood-Witten, bijdrage van de TC. 
 
In de Gelderlander stond onlangs een leuk dubbelinterview met Erwin Koen , 
trainer F3, Eldenia 1 en Stefan Hoogsteder,  trainer mini’s en trainer VDZ 1. 
 
Ook met slecht, regenachtig, koud weer zien we het nog steeds…. 
wisselspelers zonder trainingspak, bij extreme kou zonder winterjas. Penalty’s die 
genomen moeten worden na afloop van de wedstrijd door de E en F. Bezweet 
wachtend in de rij op je beurt, zonder trainingsjack. Trainers/leiders mogen we 
jullie erop attenderen dat iedereen een trainingspak meeneemt en aantrekt? 
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Hier had jouw  
 
bijdrage kunnen  
 
staan… …… 
 
 
 
 
Mogen wij volgende maand op jouw bijdrage rekenen? Jeugdpr@rksvdriel.nl 
 
 
Onze vereniging ben jij, samen met mij! 
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