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Een delegatie van het bestuur heeft een overleg  gehad met het 
bestuur van de Businessclub SVDriel. Het was een goed gesprek. 
De banden zijn weer aangescherpt. We hebben met elkaar 
afgesproken dat wij regelmatig een overleg zullen houden. Omdat 
het aantal leden van de Busenissclub is toegenomen, zal er in de 
kantine een nieuw bord worden geplaatst 

Ook is er weer een overleg geweest met de gemeente over het 
gravelveld. We hopen, zoals al eerder geschreven, u zo spoedig 

mogelijk over de besluitvorming te kunnen 
informeren.  

Op 22 april zal op de sportvelden van onze club de 
Koningsspelen plaatsvinden. Vanaf 09.00 uur zullen 
De Spelen worden geopend, met een gezamenlijke 
dans. 

De diverse commissies hebben aangegeven weer veel energie in 
de vereniging te hebben gestoken. Als voorzitter van deze 
vereniging ben ik trots op wat zij aan werk verrichten. Want zij 
maken met de vele vrijwilligers het toch maar weer waar, dat wij van 
onze sport kunnen genieten. 
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Met klem vraagt de kantinecommissie om vrijwilligers. Het zal toch 
niet zo zijn, dat bij een thuis- of uitwedstrijd U voor een gesloten 
deur komt te staan? Dus heeft u tijd over, geeft u dan op bij een van 
de leden van de kantinecommissie. 

De vrijwilligers van de kantinecommissie hebben voor het uitkomen 
van deze editie de IVA cursus gevolgd. Hopelijk hebben velen 
daaraan hun medewerking gegeven. 

Verder wil ik u ook met klem vragen om tijdens de 
wedstrijden als toeschouwer, trainer, leider of 
speler respect te tonen voor de scheidsrechter, 
tegenstander en toeschouwers. We horen en 
lezen maar weer al te vaak, dat de problemen op 
of rond de velden weer toeneemt. Houdt onze 
naam in ere. 

Binnenkort zal er een aanvang worden genomen met het 
opknappen van de bestuurskamer. 

Omdat de Giro wielerwedstrijd in het weekend van 7 en 8 mei 
plaatsvindt rondom Arnhem en Nijmegen, kan de wedstrijd van 
zondag 8 mei worden verplaatst naar zaterdag 7 mei, of hij wordt op 
een andere datum gespeeld. Wij houden u op de hoogte. 

Omdat wij met de tijd mee willen gaan, kunt u als gast gratis van Wi-
Fi gebruik maken in onze kantine. U kunt inloggen met RKSV Driel-
gast. En natuurlijk kunt u ook gebruik maken van onze RKSV Driel-
App. 

Frans Essers 
voorzitter 
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De Technische Commissie: 
 
 
Op dit moment zijn we al een aantal weken bezig met de indelingen van volgend 
jaar. 
De coördinatoren hebben bij de kaderleden de wensen voor het volgend seizoen 
geïnventariseerd. 
Hieruit blijkt dat er gelukkig een groot aantal doorgaan, maar helaas ook een flink 
aantal stoppen. 
Dat betekend dat we dringend op zoek moeten gaan naar nieuwe trainers en 
leiders voor onze teams. 
Mocht er dus iemand, of een groepje zijn, die een vrijwillige bijdrage zouden 
willen leveren dan horen wij dat graag! 
Ook is er al gekeken naar de spelers indeling. Wij willen alle spelers verzoeken 
om tijdig door te geven als ze volgend jaar gaan stoppen zodat de coördinatoren 
hier rekening mee kunnen houden met de nieuw te vormen teams.  
Zoals het er nu uitziet komen we uit op bij de jongens: 2 A teams, 2 B teams, 3 C 
teams, 4 E teams en 4 a 5 f teams. 
Bij de meiden komen we uit op 1 A team, 1 B team en 2 C teams. 
Ook hebben we nog de mini’s die vanaf 4 jaar mogen gaan meetrainen op de 
woensdagmiddag. 
Deze groep loopt snel vol dus graag snel erbij zijn. Er is een speciale contributie 
voor de mini’s en er gelden specifieke afspraken. 
Hiervan wordt u op de hoogte gesteld indien er interesse is. 
Ook binnen de TC stoppen er helaas enkele coördinatoren, vind u het dus leuk 
om wat coördinerende taken te verrichten dan kunt u zich bij de TC melden. 
De TC vergadert maandelijks en zo nodig vaker.  
Zoals inmiddels bekend heeft de keeperstrainer aangegeven te gaan stoppen, 
erg jammer. We moeten dus ook hier op zoek naar een vervanging. 
We hopen dat een aantal betrokken ouders zich beschikbaar willen stellen voor 
een van de functies als kaderlid. 
Dit jaar hebben we een aantal kaderleden opgeleid tot juniorentrainer.  
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Ook volgend seizoen zullen we een aantal kaderleden een opleiding laten volgen 
bij de KNVB. 
De voorlopige indeling van de kaderleden zullen we zo snel mogelijk bekend 
maken. 
De voorlopige indeling van de teams worden altijd na het jeugdkamp bekend 
gemaakt. 
Mochten er vragen zijn dan kunt u bij een van de coördinatoren terecht. 
(zie middenpagina Rood-Witten) 
 
Namens de TC, 
Berny Knuiman.  
 
 
 
 
 
 
De Sponsor Commissie: 
 
De sponsorcommissie heeft op 2 maart haar 
maandelijkse vergadering gehouden en de 
eerstvolgende staat gepland voor 6 april aanstaande. Agendapunten waren 
uiteraard weer de nieuwe kleding en het werven van shirtsponsors. Iets wat nog 
steeds loopt. Een ander iets waar U misschien al iets van gemerkt heeft is de wifi 
in onze kantine. Deze gaan we vrij toegankelijk maken voor onze bezoekers. Op 
dit moment nog niet zoals we het graag willen en dus nog met een tijdelijke 
voorziening. In de toekomst echter gaan we u voorzien van een vrij toegankelijke 
wifi met zeer acceptabele snelheid. Zeker handig voor onze jeugdige bezoekers 
met een beperkt budget. 
 
Op de agenda voor april staat o.a. de aftrap van de nieuwe presentatiegids. Ook 
al is het huidige seizoen nog in volle gang en zijn de kampioenen nog niet 
bekend, toch zullen we moeten gaan starten met onze voorbereidingen. Ik ga er 
van uit dat we u aan het begin van het nieuwe seizoen weer een mooie 
presentatiegids kunnen aanbieden. 
 
Dit was het voor nu van de sponsorcommissie. 
 
Groeten, 
Jos Geenacker 
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De Commissie Sportiviteit en respect 
‘Onze vereniging ben jij, samen met mij!’ 
 
We willen jullie even informeren over twee zaken vanuit onze commissie die we 
inzetten in het kader van sportiviteit en respect binnen onze vereniging. 
 
1. De Spiegelbank 
De Spiegelbank is onderdeel van de commissie Sportiviteit en Respect. Doel 
ervan is om onrespectvol en onsportief gedrag binnen onze vereniging 
bespreekbaar te maken en hiervan te leren.  
 

De Spiegelbank bestaat uit 2 leden van de commissie. Als de 
Spiegelbank signalen krijgt van gedrag dat mogelijk ‘niet door 
de beugel’ kan, dan nodigt zij betrokkenen uit voor een 
gesprek. Dit kan zowel betrekking hebben op spelers, 
begeleiders als supporters / ouders. De Spiegelbank probeert 
deze situaties te verhelderen zonder te oordelen, en samen 
met betrokkenen tot leereffecten te komen, waarmee dit 
gedrag in de toekomst kan worden voorkomen.  
Als je iets merkt, ziet of hoort waarvan jij vindt dat dit 
onsportief of onrespectvol is, meld dit dan aan de 
Spiegelbank via respect@rksvdriel.nl. Dit kan gaan over onze 
eigen mensen, maar ook over onsportiviteit bij de 
tegenstander. In dat laatste geval melden we dat graag terug 
aan de desbetreffende vereniging.  

We willen hier nog even benadrukken dat de trainers en leiders in de eerste 
plaats verantwoordelijk zijn voor het borgen van sportief en respectvol gedrag en 
dat de Spiegelbank hierbij ondersteunend en stimulerend werkt. 
 
2. ‘Respect’ borden 
Wellicht hebben jullie ze al gezien: de borden met ‘AUB ONTHOUDEN’.  
 
Ze zijn primair bedoeld om op ludieke wijze gezond gedrag van ouders / 
begeleiders langs de lijn te bevorderen bij de wedstrijden van onze jongste jeugd: 
F-jes, E-tjes.  
 
De borden staan bij de kapstok. Eén bord wordt voor de kantine geplaatst. 
Verzoek aan leiders / trainers van de eerste wedstrijden op zaterdag is om een 
bord mee te nemen en langs het veld te plaatsen (ze zijn niet zwaar ;)). Aan de 

laatste leiders / trainers op zaterdag, even het verzoek ze 
terug te zetten bij de kapstok. Bedankt! 
Uit de Gelderlander van 9 maart 2016 
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De voetballer 
 
Natuurlijk, het was een smerige overtreding, maar dat de gevolgen zo groot 
zouden zijn, had hij niet voorzien. 
Met zijn sporttas in de hand kust hij in alle vroegte zijn vrouw en kind, zwaait nog 
even en vertrekt dan naar het veld, zijn hoofd al bij de komende wedstrijd. Hij is 
dol op wat hij ‘het spelletje’ noemt. Zij gunt hem zijn voetbalzondag. Op het veld 
kan hij zich lekker uitleven. En zij heeft de hele dag voor zichzelf. 
Vandaag is de rivaal uit E. de tegenstander. Arrogante stadseikels! Al spelen ze 
in de onderste regionen van het amateurvoetbal, de sfeer is van meet af aan 
grimmig. Het regent overtredingen. 
In de 23ste minuut wordt hij voor de derde keer gepoort. Vanaf de zijlijn klinkt 
spottend gejoel. Dat maakt hem laaiend. Hij zet de achtervolging in en velt zijn 
gehaaide tegenstander met een wilde, maaiende beweging; een regelrechte 
aanslag op diens benen. Schreeuwend kronkelt de jongen over de grond. 
De toeschouwers langs de kant, de tegenstanders, zijn medespelers: iedereen is 
onthutst. Als hij na een opstootje het veld verlaat, ziet hij hoe de gewonde jongen 
in een ambulance wordt getild. Hij beseft dat zijn ondoordachte actie gevolgen 
heeft, maar realiseert zich niet hoe ingrijpend die zullen zijn.  
Zijn voetbaldagen zijn geteld. Hij wordt levenslang geschorst door de bond. Zijn 
slachtoffer doet aangifte van zware mishandeling en de rechter veroordeelt hem 
tot een taakstraf. Daar blijft het niet bij. De gevelde tegenstander heeft meerdere 
gecompliceerde beenbreuken en moet langdurig revalideren. Al die tijd kan hij 
niet werken. Dat kost zijn baas tonnen. Die laat het er niet bij zitten en besluit de 
schade te verhalen. 
De werkgever laat beslag leggen op het huis van de voetballer, de vrijstaande 
woning die hij eigenhandig en met bloed, zweet en tranen heeft gebouwd op de 
grond die zijn schoonvader hen bij hun huwelijk heeft geschonken. De collectieve 
verzekering van de KNVB betaalt niet uit, omdat het een doelbewuste actie was. 
Dus moeten ze het huis, hún huis, verkopen. Nu zitten de voetballer en zijn vrouw 
aan mijn bureau. Hij schuldbewust, zij ontredderd. Het is zo oneerlijk. Het is ook 
míjn huis? Ik heb toch niets gedaan? Is er echt niets aan te doen?”,vraagt ze, 
tegen beter weten in. Maar ik kan niets doen. Ze zijn in gemeenschap van 
goederen getrouwd. Dus is zijn bezit ook haar bezit en zijn zijn schulden ook de 
hare.Met die ene onbesuisde actie heeft hij ook haar leven overhoop gehaald.  
 
 
Dit verhaal is echt gebeurd.  
Vanwege beroepsgeheim zijn de namen van de betrokkenen niet vermeld.  
Reageren? johan.nebbeling@persgroep.nl 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 8 

 
Weetjes of onzin? 
 
Ice Tea 
Lipton Ice Tea is vernoemd naar de 
Schot Sir Thomas Lipton die eigenaar 
was van theeplantages. 
 
Strips 
In januari 1930 wordt de eerste Mickey 
Mouse strip uitgebracht. 
 
Radio 
In januari 1910 vindt de eerste directe radio uitzending plaats.  
 
Zondvloed 
Het woord zondvloed heeft niets met zonde te maken. Het komt van het oud 
Hollandse “sintvloed”, wat grote vloed betekent. 
 
Chimpansee 
Chimpansee komt uit een Kongolees dialect, waar het “spottende man “ betekent. 
 
Gevaarlijke schoenen. 
Engelse mannen met zwarte schoenen hebben meer kans op hartaanvallen dan 
mannen met bruine. 
 
De Oldenhof is een woonwijk uit de jaren '70, ooit was (niet in deze wijk 
overigens) er een Hof De Oldenhof waar J.J. Cremer heeft gewoond. 
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Rabobank Clubkas Campagne  
Rabobank Oost Betuwe stelt een deel van de winst van de bank 
beschikbaar voor het lokale verenigingsleven. De leden van onze 
bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt. Ieder lid mag in totaal vijf 
stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete verenigingen. Elke 
stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging of 
stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert.  
Klanten die op 1 maart lid zijn van Rabobank Oost Betuwe mogen 
stemmen 
Dit jaar doen maar liefst 227 clubs mee!  
Voor 2016 is er een bedrag beschikbaar van € 75.000,-.  

 
Van 16 tot en met 30 maart 2016 kunnen de leden hun 
stem uitbrengen en zo bepalen hoe dit geld verdeeld 

wordt. 
  
Voor de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de Rabobank 
Clubkas Campagne is het zaak om zoveel mogelijk stemmen te 
werven.  
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Jan Heisasa 
 
De lente komt, echt wel! 
De klok loenst al aardig naar de kleine uurtjes. De  kleine wijzer 
probeert de grote tegen te houden maar zal toch in de schaduw 
van de grote gaan verdwijnen.  
De bank is nog lekker warm en ik ook voel de warmte  die de 
radiator uitstraalt. 

Regen klettert nog tegen de ramen, 
geholpen door de wind.  Toch geeft 
mijn agenda aan dat het al lente is. 
Hoe zo lente, het lijkt wel herfst. 
Misschien het late uur van de dag en 
ik kijk nog maar eens. Maar echt, in 
mijn agenda staat toch echt lente. 
Wat eigenlijk zonnig, warmer  en dus 
mooi weer zou moeten zijn. 
Maar nog niks van dat alles. Dus 
eigenlijk helemaal geen lente. Nou 
vooruit dan,  een beetje  lente.  Want 
lente betekent eigenlijk zoiets als het 

lengen van de dagen en dat doet het natuurlijk wel. Maar voor de 
rest? 
Hoe moet dan nou met mijn planten in onze volkstuin? En wanneer 
gaan de zaden en de poters erin. 
Ik heb geen flauw benul. Nooit gehad zo’n tuintje. Gespit had ik 
allang want dat moest vóór de vorst gebeuren had  mijn buurman op 
de volkstuin me op het hart gedrukt. 
Welke vorst wist hij ook niet, maar als bij hem de boerenkool goed 
was dan moest ik gespit hebben. 
Nou ja, geen vorst gezien, zijn boerenkool  staat nog steeds op het 
land maar ik heb wel gespit. Helaas. 
De blaren op de handen van dat ongewone werk zijn voor niets 
geweest. 
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In plaats van vorst hebben we bakken met regen gehad en is alles 
weer hartstikke vast geplensd.   
Je moet alles wel weer goed los maken vertelde mijn buurman nog,  
anders wordt het dit tuinjaar helemaal niks. 
Daarom zit ik nu op dit late uur met de handen in een bakje met 
handlauw water en soda. 
Soda reinigt goed zegt mijn ega. En daar krijg je ook nog schone 
handen van. 
De blaren op mijn handen van het opnieuw losmaken van mijn tuin 
vonden dat eerst niet zo’n goed idee. 
Tjee wat stak dat in de handen, die soda.  
 
En dan komt natuurlijk steeds de vraag weer naar boven waarom ik 
eigenlijk een volkstuin wilde hebben. 
Nou dat komt door mijn collega. Dat is gewoon mooi man, zei hij.  
Je bent daar nooit alleen, kunt altijd een praatje maken en als je wat 
wilt weten dan zijn er net zoveel antwoorden als er tuintjes zijn. 
 

Over die laatste moest ik even nadenken.  
Maar het antwoord liet niet lang op zich 
wachten. Naast de adviezen van mijn 
volkstuinbuurman krijg ik ongevraagd 
adviezen van alles en iedereen. Ze vinden 
het prachtig zo’n volslagen leek op hun 
tuincomplex te hebben.  
 

En inderdaad, je bent nooit alleen. Zeker niet sinds ze weten dat ik 
graag een kopje koffie drink en  zo stom ben geweest al snel een 
automaatje mee te nemen.  
Maar goed daar krijg ik dan ook ongevraagd adviezen voor terug.  
Zoals wanneer de poters en in moeten, de peultjes gezaaid, de 
erwten moeten worden voorgetrokken en de plantjes gepoot. En 
dan vooral ook goed opletten met het weer. Want als er nog 
nachtvorst komt dan moeten de planten al afgehard zijn of nog niet 
boven staan.  
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Als het te teveel regent dat wordt de grond te nat ( verrassend hé) 
en dan is er kans op schimmel vorming.  En als het te droog is dan 
moet er wel tijdig gegoten worden. Maar dan zouden een paar 
oudgedienden wel een seintje geven. 
En zelfs recepten werden er  onder het genot van mijn kopje koffie 
besproken. Over groente met voor mij volstrekt onbekende namen 
als pastinaak, gazpacho, kerriekruim en courgettes. 
Tomaat en komkommer en aardappelen en kool, die snapte ik nog 
wel. 
 
Maar al die andere, het bleven vraagtekens. En maken jullie al die 
recepten dan zelf klaar, vroeg ik belangstellend. 
Welnee man je denkt toch niet dat we gek zijn. Daar hebben we van 
die nieuwsgierige nieuwelingen voor. Net als jij voor onze koffie. 
Welkom in de nieuwe volkstuinlente. 
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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 
April 
01 Wijnand Alink 
01 Tonnie Hoogveld 
01 Bert Willemsen 
01 Stijn Peper 
01 Emile Schonewille 
02 Frank Hendriks 
02 Harry van den Heuvel 
04 Luuk Wester 
05 Arie Derksen 
05 Karos Neerhof 
06 Fien Timmermans 
07 Vincent Kuster 
08 Aaron Geenacker 
08 Frank Boeijen 
09 Giovanni Evers 
09 Louis Cooper 
10 Angelo de Wild 
10 Xavier Diaby 
10 Joelle Heijnen 
11 Marijn Bakker 
13 Erik van de Klift 
13 Ferdi Essers 
13 Sidney Muller 
13 Stefan Emons 
14 Jan Meurs 
17 Hans Weijman 
17 Sid Valk 
17 Joel Vrehe 

18 V. Borst 
18 Mees Schouten 
19 V. Janssen 
19 Werner Smeenk 
20 Pepijn van den Hoogen 
20 Roel Fierkens 
21 E. Aarns 
22 Frans Elbers 
23 Bjorn Straatman 
23 Bianca Koudijs 
24 Coen Laros 
24 Mick Vermeulen 
26 Nieck van Hoorn 
26 Bram Nettekoven 
26 Martijn Willemsen 
26 Bas Abbenhuis 
26 Luciano Bouwman 
26 Stan Pol 
26 Mike Slendebroek 
27 F. Coenders 
27 Jan van Welie 
29 Max TaiTinWoei 
29 Franklin Timmermans 
 

Nieuwe leden  
Hidde Kroon 
Wesley Verstegen 
Robert Gevondjan 
Owen Kuster
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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 

Herlaar Landmeten BV 

Henk Langen TV Service 

Jaco Wien Totaalservice 

Jansen Makelaars/Hypotheekhuys 

Kosman Bestratingen B.V. 

Loon- grondverz. Gerritsen Heteren B.V. 

Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF 

Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie 

Opel Broekhuis 

PL Installaties 

Plaza Hendriks 

Restaurant Dries&Co 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

Snelders Sport 

Stunnenberg Grafische Professionals 

Taxi Linsen BV 

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 06-57811553 
info@bcdriel.nl           www.bcdriel.nl              - maart  2016 
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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 
 
15 april:   vrijwilligersfeest voor alle vrijwillig ers van RKSV Driel. 
    Aanvang: 20.30 uur in de kantine. 
 
22 april:   Koningsspelen voor de basisscholen in Driel op het    
   voetbalveld. (georganiseerd door ROC A12) 
 
 

Hartelijk dank! 
 
Willy Ederveen, Thijs Loeffen, Lieke Teunissen, trouwe supporters E4, Krijn 
Teunissen, Desi Vrehe, Romy Martens en Rosa Hermsen, fijn dat jullie een stukje 
hebben willen schrijven voor deze Rood-Witten! 
De redactie is iedere maand weer opzoek naar leuke bijdragen van de jeugd en 
senioren. Graag een mail aan jeugdpr@rksvdriel.nl en we zorgen dat ook jouw 
verhaal geplaatst word in de volgende editie. 
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Pupil van de week 

 

Hoi allemaal,  

Ik ben Thijs Loeffen, ik ben 10 jaar en ik ben verdediger 
bij de E3. 

Bij de thuiswedstrijd van 21 februari 2016 mocht ik 
pupil van de week zijn! Toen ik om half 1 aan kwam, 
vertelde Ron, de leider van het 1e elftal wat er die dag 
allemaal ging gebeuren.  

We begonnen met de wedstrijdbespreking en voor 
iedereen werden de posities beslist. Daarna gingen we 
naar de kleedkamer om ons om te kleden. Toen begon 
de warming up, dat was best vermoeiend. Na de 
warming up moest ik me aanmelden bij de 
scheidsrechter en gingen we terug naar de 
kleedkamer. 

Om twee uur begon de wedstrijd tegen Angeren en ik nam de aftrap. De bal vloog 
in het goal van de tegenstanders, jeehhh!!!!!! 

Ik kreeg een mooi vaantje van de scheidsrechter en hierna ging ik in de dug out 
zitten bij de trainers en de reservespelers. 

Helaas verloren we de wedstrijd � met 1-4.  

Na de wedstrijd ging ik me omkleden en mocht ik naar de bestuurskamer. Daar 
kreeg ik nog een lekker frietje en drinken. Ook kreeg ik nog een vaantje van de 
club en een pen. 

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de super gave dag! 

Groetjes van Thijs Loeffen 
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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. 
 
Een moeder langs de lijn bij de MD1… “hé net zag ik de 
scheidsrechter nog in Elst fietsen en nu staat hij hier al op 
het voetbalveld….  “Super hoor Kelvin dat je op 
zaterdagochtend na jouw baantje van 07.00 -10.00 op je 
fiets vanuit Elst om 11.00 alweer op het veld in Driel staat 
om een wedstrijd te fluiten en daarna nog zelf een wedstrijd 
gaat voetballen 
 
Heb je geen interesse in een blauw oog, blijf dan bij Robbin K. uit de buurt. 
Noa en Chris waren daags na elkaar onbedoeld het slachtoffer ☺ 
 

Mika Lange  is dit seizoen als speler bij de C1 gestart. Zijn 
maatschappelijke stage loopt hij nu bij de F5 als hulptrainer. Wij 
wensen Mika veel succes en plezier toe. 
Wil jij ook jouw maatschappelijke stage op de voetbalclub lopen, 
stuur dan een mail aan jeugdpr@rksvdriel.nl 
 

Wie zegt dat meiden niet kunnen voetballen is vast nog nooit bij de MD1 wezen 
kijken…   Dat de MD1 goed kan voetballen en telkens kampioen word is 
algemeen bekend. Onlangs speelden zij de bekerwedstrijd tegen Eldenia. Na 0-1 
achterstand scoorden zij de 1-1. De trainer van Eldenia dacht nog dat er een 
verlenging kwam, maar het werden direct penalty’s nemen. (regel KNVB) De 
wedstrijd was een genot om te zien maar het penalty’s nemen ook. Daar kan  
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men nog eens een voorbeeld aan nemen! Alle penalty’s zaten en onze keepster 
was in bloedvorm. Het Nederlands dameselftal mag over een paar jaar wel  
oppassen. Je moet beslist eens gaan kijken, goed samenspel, geslepen passes, 
inzet, niet bang, de mooiste goals en goed verdedigend werk. Een genot om dit 
team te zien voetballen. 
 

Wenste we in de vorige editie Stefan Emons  nog beterschap, 
hij is inmiddels al weer op de been en heeft zijn team (B1) al 
weer aangemoedigd langs de lijn. Hij heeft zijn gebruikelijke 
ham/kaas broodje weer op voor de wedstrijd (bijgeloof, volgens 
Stefan wint de B1 daarom) en de wedstrijd tegen oud trainer Ivo 
Vos van Eldenia werd gewonnen. 
 

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.tc@rksvdriel.nl 
 

Ja, sprookjes bestaan nog.. in onze vorige editie vroeg men 
zich af of er nog sprookjes bestaan, zouden er nog mensen zijn 
die zich aan zou melden om af en toe een bardienst te draaien? 
Erg fijn om te kunnen melden dat er toch vrijwilligers zijn die 
zich gemeld hebben. Wij wensen hen veel succes en plezier 
toe. Uiteraard kunnen we altijd nog meer vrijwilligers gebruiken; 
voor nadere info; Patricia Bollaart 

kantinecommissie@rksvdriel.nl / 06-13202374 
 
Heeft u een oppas nodig?  
Ik pas graag op uw kind(eren). 
Voor nadere info: kelseykk00@gmail.com 
Groetjes, Kelsey Knuiman,  
speelster ma1/scheidsrechter/ 
hulp activiteitencommissie 
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RKSV DRIEL E4  

 
E4 is het nieuwe seizoen begonnen met een 
aantal fanatieke trainingen in de zaal samen 
met E2. Er werd veel gewisseld met de 
teams, zodat het ook mogelijk was om eens 
op een andere positie te spelen dan 
normaal. Voor E4 een goede uitdaging om 
met en tegen een team te spelen dat alweer 
wat langer op het veld rondloopt! 
De trainingen op het veld zijn ook weer 
begonnen. Er is veel aandacht besteed aan 
positiespel en conditietraining. In E4 zorgen 
Joris, Sjors en Jonas voor een gedegen 
verdediging. Cas, Teun en Niels S. zorgen voor een zeer aanvallend middenveld 
en Jurek en Ties zijn gevaarlijk voorin. Jurek valt momenteel ook nog in als 
keeper. Onze doelman Niels A. krijgt momenteel nog extra keeperstrainingen van 
Berry v/d Biezen, hij komt van Sparta Nijkerk. 
Kortom: Er wordt hard getraind, dus we kunnen nog wel wat mooie wedstrijden 
verwachten! 
 
 
 
Wist u dat…. 
 
-Niels A.  keepers training krijgt? 
-de E4 samen na Vitesse –Heracles gaan? 
-Opa Jan Derksen van Niels.S ook altijd mee gaat na   
uit wedstrijden? 
-Wij het ook weer fijn vinden dat de kantine op 
maandag en woensdagavond weer geopend is? 
-Dat er toch weer vrijwilligers zijn die deze taak op 
zich willen nemen? 
-De E4 elke training aan positie spelletjes doet ,en dat je dat steeds vaker terug 
ziet in de wedstrijd? 
 
 
Gr….Trouwe supporter E4  
 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 22 

 
Een "gewoon" voetbal weekend van Krijn Teunissen.  
 

Als ik vrijdagmiddag uit school kom ga ik snel 
naar huis een boterham eten. Samen met een 
vriendje gaan we daarna naar de Arnhemse 
Boys om te voetballen. Tegen 17:00 uur word 
ik opgehaald door mijn vader het is tijd om te 
eten, immers om 18:00 uur begint de training 
met de F2 alweer. 
 
Vanavond zijn we door de " griepgolf" tijdens 
de training maar met 7 kinderen. De trainer 
(mijn vader) heeft voor vanavond een 
makkelijke training bedacht. Eerst een korte 
warming-up, daarna een klein stukje 
techniektraining en dribbelen met de bal. 
Daarna afronden op de grote goal en tenslotte 

twee partijtjes, een 5 tegen 2 en een partij 3 tegen 4. Veel te snel is de training al 
afgelopen, maar gelukkig blijven we naar de training altijd nog met een paar 
jongens afronden op de goal. Om 19:30 uur ruimen mijn vader en Tonnie alle 
ballen op en gaan een kopje koffie in de kantine drinken, voor ons staat de ranja 
klaar. 
 
Daarna vlug naar huis, douchen en naar bed. Want ook de F5 heeft zieke spelers 
en dus moet ik morgenochtend alweer om 07:50 uur bij de club zijn om met de F5 
mee te spelen tegen Spero F10.  
's Ochtend word ik al vroeg wakker doordat ik snotverkouden ben. Als mijn vader 
vraagt of het wel goed met me gaat antwoord ik snel "ja hoor", anders mag ik 
misschien niet mee voetballen. 
Doordat veel spelers van de F5 bij mij in de buurt wonen of vorig jaar bij mij in de 
F6 speelden ken ik bijna alle spelers. De wedstrijd tegen Spero is makkelijk en we 
winnen uiteindelijk met 9-2. Na de wedstrijd even omkleden en wat drinken in de 
kantine. Als Rens binnen komt pakken we snel een bal en gaan met een paar 
jongens op de goal schieten op het kunstgras veld (waar nu even geen wedstrijd 
is). 
 
Dan is het alweer tijd om om te kleden voor de wedstrijd van de F2 tegen OSC 
F4. Dit belooft een zware wedstrijd te worden, want voor de winterstop verloren 
we met 5-0 van deze ploeg. En nu moeten we zonder de zieke Ruben en Nicola 
en zonder de geblesseerden Rens spelen. Gelukkig kan Lars van der Putten 
weer invallen, zo hebben we toch nog 8 spelers. De wedstrijd tegen OSC gaat 
gelijk op, maar mijn snotneus begint steeds erger te worden en mijn ogen  
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 23 

 
 
worden steeds roder. Ook mijn buik doet inmiddels pijn. Gelukkig ziet mijn vader 
het ook en wisselt hij me, kan ik even bijkomen pffffff. 
Ondanks dat OSC inmiddels de betere ploeg is, is de ruststand is 0-0. 
 
Ook na rust blijft OSC beter, de griepgolf binnen onze ploeg lijkt ons dan toch te 
gaan opbreken. Na ongeveer 10 minuten spelen in de 2de helft scoort OSC de 0-
1. Met zijn alle gaan we er nog een keer flink tegen aan. De wedstrijd kantelt en 
wij zijn nu duidelijk de betere ploeg en krijgen ook kansen. Helaas lukt het ons 
niet meer om te scoren. 
Doodmoe stap ik onder de warme douche en kleed me aan. Dan gaan we naar 
huis even wat eten en door naar Opa en Oma in Haaksbergen. De autorit gebruik 
ik om een dutje te doen. 
 
De volgende dag spelen we met de F2 een voorwedstrijd voor het 1ste tegen de 
F2 van Jonge Kracht. 
 
Helaas was Rens nog geblesseerd en Ruben ziek waardoor zij niet mee konden 
spelen. Met Nicola er weer bij en Ik zelf niet helemaal fit waren we weer erg blij 
met Lars van der Putten, die wederom meespeelden. 
 
Iedereen was zeer enthousiast en ruimschoots voor de wedstrijd al bezig met een 
balletje trappen op het veld. Jonge kracht was nog niet eens gearriveerd. 
 
We begonnen de wedstrijd met Sven in de goal, Raffael en Bram in de 
verdediging. Ik zelf op linksmid, Jamie midmid en Lars van der Putten rechts op 
het middenveld. Voorin Lars Jacobi en Nicola. Sjoerd begon deze wedstrijd als 
wisselspeler. 
 
Ondanks dat Jonge Kracht veel grote spelers had ging de wedstrijd gelijk op en 
was het super spannend. Halverwege de eerste helft kwam Jamie goed dwars 
door het midden waarna hij de bal prachtig binnen schoot 1-0. Helaas konden we 
maar kort genieten van deze voorsprong want al snel kwam Jonge kracht via een 
uit een corner mooi ingetikte bal op 1-1. Dit was ook de ruststand, die op het 
echte score bord stond (wat echt super gaaf was) 
 
Ook de tweede helft bleef het spannend, er kwam meer ruimte op het veld en 
Jonge Kracht kwam een paar keer gevaarlijk door. Gelukkig stond Sven goed te 
keepen en was onze verdediging met Raffael en Bram weer ijzersterk. De 
inmiddels ruimschoots toegestroomde supporters kregen waar voor hun geld met 
een prachtige pot voetbal. 
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Halverwege de  2de helft schoot een speler van Jonge Kracht vanuit de tweede 
lijn zo hard op goal dat Sven deze niet onder controle kreeg en de bal tergend 
langzaam, de goal in rolden 1-2. 
 
We probeerden nog van alles, Sjoerd en Nicola waren gevaarlijk en een schot 
van Lars Jacobi, werd goed gered door de keeper. Het aantal corners voor ons 
nam toe en een schot van Mij ging maar centimeters over. Maar helaas konden 
we de stand niet meer veranderen. 
 
Eindstand 1-2 
 
Gelukkig werd het scorebord ook gebruikt om de penalty's bij te houden en die 
werden dan wel weer door ons gewonnen.  
 
Daarna kregen we samen met de spelers van Jonge Kracht in de kantine ranja en 
een zakje chips. Toen de spelers van het eerste zover waren mochten wij ons 
opstellen bij de kleedkamers. Als aanvoerder mocht ik vooraan lopen hand in 
hand met de aanvoerder van het eerste elftal. Samen liepen we het veld op en 
stelden ons op bij de middenlijn. Nadat alle spelers elkaar een hand hadden 
gegeven gingen wij weer van het veld af naar de kleedkamers. Daar snel 
douchen en kijken naar de wedstrijd van het eerste elftal.  
 
Maar al snel hadden we weer een bal te pakken en gingen we met een paar 
jongens weer balletje trappen. 
 
Toen mijn vader mij 's avonds in bed vroeg wat het mooiste van het hele weekend 
was, kon ik maar aan een ding 
denken, " samen met de spelers 
van het eerste elftal van RKSV 
Driel het veld oplopen ". 
 
(Dit verhaal is door mijn vader 
geschreven) 
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Achter de schermen… 
  
Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel 
vrijwilligers werkzaam. Daar zijn we uiteraard 
ontzettend blij mee!  
 
Vrijwilligers die op de voorgrond staan en vrijwilligers achter 

de schermen. Wim Roelofs is een van deze vrijwilligers. Wim is 66 jaar, getrouwd 
met Thea en heeft 3 kinderen. Dochters Ilse en Marieke en zoon Paul. 
Hij is ook de trotse opa van Gijs (2½) en Stef (9 maanden) van dochter Ilse. 
Wim past 1x per week op hen en geniet daar enorm van, eigenlijk geniet hij hier 
nog meer van dan zijn eigen kinderen omdat hij vroeger te druk was met zijn 
werk. Zij wonen op de Schuijtgraaf. Wim zou het wel leuk vinden als de jongens 
gaan voetballen of wielrennen maar ze moeten het zelf maar weten. Zijn hobby’s 
zijn het werken in zijn groenten- en bloementuin. Wat vroeger beroepsmatig was 
is nu hobbymatig geworden. 
 
Op zaterdagochtend draait Wim bardienst en op maandagochtend is hij druk met 
de CAP (commissie accommodatie en privatisering) Het CAP egaliseert de 
velden, hoofdzakelijk het A en B veld, soms het trainingsveld, maaien buiten de 
velden om, snoeien de struiken, net wat er te doen is. Zij werken ook de hele 
zomer door, veelal door de wedstrijden van Vitesse die in Driel gespeeld worden, 
die brengen weer extra werkzaamheden met zich mee. Door het nieuwe 
kunstgrasveld, en omdat het hoofdveld minder bespeeld werd, heeft het CAP nu 
voor het eerst “winterstop” gehad. 
 
Wim draait nu zo’n 5 jaar bardienst. 3 jaar daarvoor werd hij al gepolst maar dat 
heeft hij afgewimpeld, wilde eerst uitgewerkt zijn en wat meer tijd hebben. 
Hij zag later een briefje op het raam van de kantine hangen waarin om nieuwe 
kantinemedewerkers werd gevraagd omdat het alternatief het sluiten van de 
kantine was. Thea heeft samen met Wim een tijd bardienst gedraaid. De laatste 
tijd draait hij vaak samen met Patricia bardienst. Wim vindt het leuk om juist op 
zaterdagochtend koffie te schenken omdat ’s middags ook alcohol geschonken 
word.  
 
Zelf heeft Wim nooit gevoetbald, was vroeger te druk bij zijn ouders aan het werk 
op de boerderij die hij later over genomen heeft. Het waren toen ook andere 
tijden. 
Zoon Paul voetbalt al zo’n 27,28 jaar bij Driel. Wim had vroeger met Pauls trainer 
afspraken gemaakt over wanneer hij zou rijden. Het kwam nog  
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regelmatig voor dat Wim dan achter van het land werd geroepen omdat er dan 
toch geen vervoer was… 
 
Het enige waar Wim wel eens van baalt is de kritiek van anderen op de kwaliteit 
van de velden. In deze tijd van het jaar is het gras altijd hobbelig. Dat komt door 
de verschillende soorten gras, een soort groeit al wel, het andere nog niet. Rollen 
kan niet altijd, als het gras te nat is dan rol je het hele veld helemaal dicht. Van de 
week is er kunstgras gezaaid. Nu staat er al veel meer gras op dan andere jaren, 
nu ook nog in doelgebied, middenveld. Door het kunstgrasveld kan er meer 
getraind worden op dat veld en daardoor is het trainingsveld nog groen. 
Wim/CAP zegt dan ook altijd:” Wij doen ons best, de natuur doet de rest!” 
 
Volgens Wim is vrijwilligers werk vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Hij vindt het leuk om samen met andere vrijwilligers aan het klussen te zijn. Wim 
vindt de sociale contacten erg fijn, de gezelligheid onder elkaar. Als je klaar bent 
met het werk dan samen even koffie drinken, dan neemt de een de koeken mee, 
dan de ander. Hij geniet van het gemoedelijk samen zijn. 
 
RKSV Driel is ontzettend blij met haar vrijwilliger s! Zonder hen geen 
voetbal! 
 
 
 
 

Pass de pen                                 door Lieke Teunissen 
 

 
 
Hoi ik ben Lieke Teunissen en ik ben 16 jaar. 
Ik woon samen met mijn ouders en mijn broer in Driel. 
Ik zit in het vierde jaar van mavo sportklas op het HPC in Zetten. 
Ik zit in de MA1 en mijn positie is meestal rechtsmidden, maar ik vind het ook niet 
erg om een keer ergens anders te staan. 
Onze trainer is Willy Peters en wij trainen op maandag en woensdag. 
Ik hoop dat ik nog heel lang door kan gaan met voetbal! 
 
 
 
Ik pass de pen door aan…                                      Tess Martens uit de MD1    
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OEFENWEDSTRIJD MC1 tegen MD1:  
 
Het was vrijdagavond 25 maart, eigenlijk een gewone trainingsavond, maar we 
hadden een oefenwedstrijd gepland tegen de meiden van de MD1.  
We stonden met z’n allen rustig te wachten tot we konden omkleden, toen Romy 
zei: “waar is de kledingtas eigenlijk”?  
Rosa de Jong kreeg het warm en zei: “shit vergeten”, dus moest ze op de fiets 
naar huis om de tas te halen. Opa Gerard (opa van Romy) die was er al en 
hoorde dat, hij zei: “ik rijd wel even mee”, nou dat was wel even fijn, bedankt opa 
namens het team. 
Gelukkig konden we toen nog aardig snel omkleden. We begonnen aan de 
warming-up, maar waren niet compleet, Sam van Binsbergen 
was er nog niet, we vroegen ons af waar ze bleef. Joke kwam lachend 
aangelopen en zei, die zal vast wel op het toilet zitten zoals voor iedere wedstrijd.  
 
De wedstrijd begon, we hadden natuurlijk ook een scheidsrechter nodig, gelukkig 
was Kelsey Knuiman bereid om onze wedstrijd te fluiten.  
Ook jij bedankt Kelsey.  
Als eerste scoorde wij, de eerste goal werd gemaakt door Romy (1-0). Desi 
scoorde de 2-0. We waren best aan elkaar gewaagd, het was een leuk potje. 
Toen maakte Lieke (MD1) een doelpunt, de stand was nu 2-1. 
Als laatste maakte Romy voor ons de 3-1. 
Het fluitsignaal luidde en het werd 3-1 voor de MC1. 
 
Goed gespeeld allemaal. 
 
Desi, Romy en Rosa 
 
Wist u dat? 
 

-      Er lieve opa’s zijn die meerijden om de 
vergeten kledingtas op te halen? 

-     Sam van Binsbergen 5 minuten voor het einde van de wedstrijd  aan de 
scheidsrechter vroeg, hoe lang nog scheids? fluit maar af ik ben moe. 
(dat zou ze natuurlijk niet gevraagd hebben als we niet met 5-0 
achterstonden). 

-     De MC1 elke training 10 minuten warmlopen (conditietraining) met een 
lekker muziekje erbij? 
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Hennie en Margriet zijn samen aan het chatten. 
Hennie “Hahahaha, jij hebt zeker je “grap-jas” aan?” 
Margriet “Nee hoor, mijn “lol-broek”…. 
 
 
De zoon van een profvoetballer komt thuis met zijn eindrapport. Vader: 'Alles in 
orde?' 'Ja,' zegt de zoon, 'ik heb mijn contract met de 4e klas verlengd.' 
 

Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een 
profvoetballer? De bankovervaller zegt: 'Geld of ik schiet!' De 
profvoetballer zegt: 'Geld of ik schiet niet!' 
 
 
 

Een groep gekken hadden een vliegtuigreis gewonnen. Hun directeur gaf hen een 
leider mee. De man ging vooraan naast de piloot zitten. Het vliegtuig ging opeens 
te schommelen. De piloot zei: 'Ga eens kijken wat er daar achter ons gebeurt, 
meneer’. De leider ging. Na enkele minuten kwam hij terug. 'Welnu, 'vroeg de 
piloot. 'Wat was daar aan de hand?' 'Och, antwoordde de leider. 'Ze waren 
voetbal aan het spelen. Ik heb hun gezegd dat ze buiten moesten spelen.’ 
 
 
Frans zit voor de televisie. ‘Een goede 
wedstrijd’ zegt hij. ‘Alleen jammer dat de 
goals ontbreken.’ zegt zijn vrouw Magda: 
‘ben je blind? Er staan er toch 2?!’ 
 

 

 


