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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
(BEGROTINGSVERGADERING) 

23 MEI 2016 
SPORTKANTINE 

AANVANG   20.00 UUR 
 

Alle leden zijn van harte uitgenodigd. 
 
 

Algemene ledenvergadering (begrotingsvergadering) op 23 mei 2016. 
 
Op 23 mei 2016 zal een algemene ledenvergadering worden 
gehouden met als agendapunt de begroting voor het nieuwe 
seizoen 2016-2017. 
 
Tot en met vorig seizoen werd de begroting steeds behandeld in de 
algemene ledenvergadering die jaarlijks omstreeks oktober wordt 
gehouden. 
Op het moment van behandeling en beoordeling door de algemene 
ledenvergadering, was het seizoen waarover de begroting van 
toepassing was,  al voor en kwart achter de rug. 
Ons seizoen loopt immers van 1 juli tot en met 30 juni daarop 
volgend. 
 
Het bestuur heeft besloten om de begroting nog voor de start van 
het nieuwe seizoen aan de leden ter behandeling voor te leggen. 
Wij menen hiermee een logischer volgorde te realiseren.  
 
Uiteraard rekenen we op een ruime opkomst  en wordt de 
aanwezigheid van de leden zeer op  prijs gesteld. 
  
Het bestuur. 
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De Sponsor Commissie: 
 
Zoals de trouwe bezoeker van ons sportpark natuurlijk al is 
opgevallen is onze kantine verfraaid met een nieuw bord waar de 
leden van de businessclub SV Driel op vermeld staan. Het oude 
bord wilden wij graag vervangen en we zijn hierover met de 
businessclub in gesprek gegaan.  
Het bleek dat de businessclub ook met het idee speelde om het 
oude bord te vervangen. We hebben onze ideeën voorgelegd en die 
zijn enthousiast ontvangen door de businessclub.  
Het nieuwe bord zoals het er nu hangt is het gevolg van een fijne 
samenwerking tussen de sponsorcommissie en de businessclub. Ik 
wil Ronald Linsen bedanken voor de samenwerking en het snel 
regelen van een en ander en Cees Opperman voor de montage. Als 
ik het moet geloven waren het heel wat schroeven! We zijn ook 
ideeën aan het uitwerken om de muur aan de rechterzijde van de tv 
te verfraaien, maar daar kan ik nu verder nog niets over zeggen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jos Geenacker 
 
 
 

Rabobank clubkascampagne 
De Rabobank clubkascampagne heeft ons €568,- opgeleverd. 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 4 W

E
D

S
T

R
IJ

D
S

P
O

N
S

O
R

E
N

  
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 
Mei 
01 Yu-Lian Verwoert 
02 Sam van Binsbergen 
03 John Wels 
04 Yan-An Verwoert 
04 Ivan Olivier 
05 Henk Dekkers  
06 Kevin Dekkers  
07 Bert Weijman  
07 Kasper Montfrooy 
08 Twan Beijer 
09 Willy Peters 
09 Niels Loeffen  
09 Julian Rutges 
10 Vincent van Welie  
11 Ivo Leijser  
11 Jimmy Boerboom 
14 Tristan Jansen 
14 Luca Wels 
14 Meike van Rooijen 
15 G.G.M. van Rijsewijk  
15 Jacqueline Opperman-Dulos 
16 Gerie Kosman 
17 Alex Scheerder  
19 Isa Smeenk 
21 Th. van Rijsewijk  
22 D. van Baal 
23 Remco Muller 
23 Fay van Baarle 
24 Wim Jacobi 
25 Tim van den Heuvel 

27 Fred de Wild 
27 Rick Pruim  
27 Mounir Boulahyane 
29 Tonnie Aalbers 
29 Stefan Ederveen 
29 André Mulder 
30 Mick Bijl 
31 Frank Jansen 
31 Jona Michiels 
 

Nieuwe leden  
Mounir Boulahyane  
Lars Kempkens 
Damian Driessen 
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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              - april  2016 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 7 

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  
 
3/4/5 juni:    Voetbalkamp E en F  
      3/4 juni F en 4/5 juni E 
 
21 mei:   Kampioenen dag  
        

Aankomende kampioenen en ouders, houd      
deze datum vrij. 
Op deze dag zal RKSV Driel haar kampioenen         
huldigen en mogen zij oa op de “platte kar” door 
Driel. 
Nadere informatie volgt pas na 14 mei  omdat 
dan pas de meeste 
teams kampioen 
kunnen worden en dan 
kan de organisatie een 
schema maken en de 
voorbereidingen treffen. 
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E3 wint thuis van RKHVV 
 

Zaterdagochtend vroeg, toch nog best koud, brrrr. We 
hopen dat het zonnetje snel doorkomt, maar dat laat nog op 
zich wachten. Vandaag tegen RKHVV die een paar 
plaatsen boven ons staat op de lijst, aan de bak dus. We 
beginnen met Jesse in de goal, verdediging van Jan, Thijs & 
Thijs L., middenveld met Jort, Pepijn en Yule en Jelle en 
Giph in de punt van de aanval. Wat veel spelers, ja, maar 

we hebben ook wissels. Eerste probleempje bij aanvang van 
de wedstrijd: geen scheidsrechter, oei, aangezien we 
vandaag maar een coach hebben vraag ik een van de 
coaches van RKHVV om te fluiten. Dat is geen probleem en 
we kunnen van start. Begin van de wedstrijd gaat gelijk op, 
samenspel gaat redelijk en verdediging houd het goed dicht. 
Eerste kans is voor RKHVV, maar de spits maait over de bal 
heen. Ze worden wel sterker,  er volgt een bal op de lat en en keeper Jesse houd 
RKHVV met een mooie reflex van de scoren af. Dan komen wij beter in ons spel 
en de aanvallen lopen beter, er wordt sneller gespeeld in de voorhoede, waar 
Giph, Pepijn, Jelle, Jort en Yule elkaar makkelijk vinden. Een vrije trap op een 
mooie plek links van de goal en Jelle legt aan om te schieten, de bal stuitert mooi 
net voor goal naar de hoek, waar Jort hem oppakt en helaas net voorlangs tikt. 
Een volgende actie van Giph eindigt tussen de verdedigers die een schot 
beletten. Kort daarop volgt een mooi laag schot van Pepijn, de keeper stopt hem 
nog wel, maar Jort is er als de kippen bij om de bal in het net te tikken 1-0. Die is 
binnen, maar de voorsprong duurt niet lang, RKHVV zet een mooie aanval op, 
onze verdedigers letten even niet op en de spits schuift de bal laag in de hoek 
langs Jesse. 1-1. Leuke wedstrijd tot nu toe, met een sportieve tegenstander en 
kansen over en weer. 
In de rust wisselen van keeper, Thijs Harmsen in de goal en Jesse centraal in de 
verdediging. We gaan goed van start en Jelle scoort na een mooie solo de 2-1!. 
Dan gaat het lekker, Jelle probeert met een lobje de keeper te passeren, maar bal 

valt op het dak van de goal, schoten van Giph en Jort 
worden net geblokt. Jesse schiet van afstand, maar 
naast. RKHVV zet dan ook weer een tandje bij en Jan, 
Thijs l. en Yule moeten aan de bak en verrichten goed 
werk. Thijs Harmsen komt nog een keer snel uit op 
een doorgebroken speler en tikt de bal weg. Dan een 
corner van de tegenstander, hoge voorzet en heel 
mooi ingekopt, 2-2. De tegenstander gaat door en 
even later rolt, tegen de  
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verhouding in, ook de 2-3 naar binnen. Veldoverwicht is leuk, maar om te winnen 
moet je wel scoren… Dan volgt een mooie aanval van Driel, via Jesse, Jan en 
Giph komt de bal bij Jort de droog de 3-3 erin schiet. Een uitslag die op zich voor 
beide ploegen goed was geweest. Het spel blijft op en neer gaan, maar toch heeft 
Driel de betere kansen. Door wat ongelukkige botsingen ligt het spel een paar 
keer stil, dus nog maar 2 minuten voor de winst. Giph was al een paar keer dicht 
bij succes, krijgt de bal aangespeeld op links, passeert twee man en schiet de 4-3 
erin, blijdschap alom. Dan nog een minuut standhouden en de winst is binnen. 
Nog even lekker penalty’s knallen en dan aan de limonade. Samenspel was een 
stuk beter vandaag, laten we dit vasthouden. 
 
 
Arjan 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ik ben Mika Lange, ik ben 13 jaar oud en ik zit in de tweede klas op de 
middelbare school Lyceum Elst.  
Iedereen op mijn school moet vanaf de tweede klas vrijwilligerswerk doen 
(maatschappelijke stage).  
Ik vind voetbal leuk, dus ik dacht bij mezelf: misschien kan ik bij mijn eigen 
voetbalclub RKSV Driel iets regelen. Dat lukte, ik hoefde maar 1 mail te sturen en 
ik werd uitstekend geholpen door Daniëlle en kon alles doen wat ik leuk vond. Ik 
koos ervoor om te helpen met training geven. Ik kwam terecht in een heel leuk en 
gezellig team (F5) met leuke trainers en leuke kinderen. Elke woensdag moet ik 
om 17:45 uur aanwezig zijn en we trainen tot 19:00 uur. Ik vind het heel leuk om 
te doen, zelfs zo leuk dat ik volgend jaar weer stage 
ga lopen bij RKSV Driel. 
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Wie hebben we daar? (1) 
 
De mannen van de E4 
 
9 april, Ties, Teun, Niels A en Niels S komen lachend de kantine binnen, bal 
onder de arm, op weg naar de snoephoek. Ze hebben zelf al met de E4 
gevoetbald, blijven nog lekker een poosje op de club om daarna nog zelf een 
potje te gaan voetballen. Gelukkig hebben ze even tijd voor “een interview”. 
Op de volgende pagina Niels A en Niels S. 
 
 
  Ties Tuschenbroek Teun Poessenauw 

Team: E4 E4 

Positie: spits mid midden 

Wat kun je goed: scoren en koppen van afstand schieten 

    lange passen 

Trainers: Tonnie en André Tonnie en André 
Geleerd van de 
trainers: met links schieten positiespel, links schieten 

      

Wat vind je van hen: aardig wel aardig 

Voor welke club ben je: PSV Ajax 

  bij open dag geweest   

Favoriete speler: Luuk de Jong Klaassen 

Favoriete speler 1e: Richard Jeroen 

Leeftijd: 9 9 

School: Kameleon Meeuwenberg 

Hobby: tennis, gamen, buiten spelen en gamen 

  voetbal kijken op de    

  club; alle teams   

Lievelingsprogramma: formule 1 henri danger 

Lievelingseten: spaghetti b, kip tandori kip tandori 
Leukste op de 
voetbalclub: kunstgras, kamp, kerst kantine, kunstgras 

      

Tip: pannakooi, speeltuin  pannakooi, speeltuin  

  voor de kleintjes voor de kleintjes 
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Wie hebben we daar? (vervolg1)  
 
De mannen van de E4 
 
 
  Niels Scheers Niels Aalbers 
Team: E4 E4 
Positie: links midden keeper 
Wat kun je goed: passen, corners keepen en duiken 
  v afstand schieten   
Trainers: Tonnie en André Tonnie en André 
Geleerd van de trainers: afstand schot goed keepen 
  links schieten   
Wat vind je van hen: swaggy coole trainers 
Voor welke club ben je: Ajax Feyenoord 
    bij open dag geweest 
Favoriete speler: Schöne, Cillissen Kuijt en Vermeer 
Favoriete speler 1e: Gino Jimmy en Kevin 
Leeftijd: 9 9 
School: Meeuwenberg Meeuwenberg 
Hobby: gamen en bij buien spelen en gamen 
  1e en 2e kijken   
      
Lievelingsprogramma: fox sport henri danger 
Lievelingseten: kip t, rijst, bami friet 
Leukste op de 
voetbalclub: kantine, kunstgras 

voetbal kijken, 
kunstgras 

  
op voetbalveld 
kijken   

Tip: 
pannakooi, 
speeltuin  pannakooi, speeltuin  

  voor de kleintjes voor de kleintjes 
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De E1     
 
Wist je dat…….. 
 

• Bas Hoogveld, sinds hij terug is uit Curaçao, nog geen wedstrijd als 

trainer heeft gewonnen met de E1? 
 

• Hij wel als scheidsrechter de eerste overwinning heeft mogen 

meemaken in de 1e klasse? 
 

• Het dan ook groot feest was toen 13 april hij zijn eerste 

overwinning langs de lijn mocht meemaken? 
 

• Er bij de E1 spelers van de komende tegenstander mee trainen? 
 

• Om zich vervolgens aan te melden bij Driel als nieuw lid? 
 

• Een niet-voetballende vader het footgolf uitje heeft gewonnen? 
 

• Daarna de vaders aan het bier gingen en de mini gladiatoren de 

footgolfbaan op Papendal nogmaals gingen testen? 
 

• Jérôme , onze keeper, zijn eerste doelpunt ooit heeft gemaakt bij 

Driel? 
 

• Daar een penalty voor nodig was? 
 

• Wij altijd 5 minuten later beginnen met 

trainen?   
 

• Omdat onze trainer eerst zelf op goal wil 

schieten? 
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Wat ons ter ore kwam..  
 
 
In de vorige 2 edities zochten wij een vrijwilliger(s) die 60 
clubbladen wilde gaan bezorgen in de wijk De 
Breekenhof. Hierop hebben wij 2 reacties ontvangen; 
Juliëtte v.d. Weijer en Willy Peters  (druk als trainer 
MA1 en niet eens woonachtig in deze wijk) waarvoor 
hartelijk dank. Juliëtte heeft aangeboden ze alle 60 te 
gaan bezorgen. De redactie is hier uiteraard erg blij mee 
en wenst haar er veel succes en plezier bij samen met 
haar dochtertje. 

 
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. 
Gedurende het seizoen komt op de laatste donderdagavond van de maand het 
nieuwe clubblad uit. 
 
 
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 
 
 
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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Op 13 april werden de SGOB loten weer  verkocht. 
RKSV Driel bedankt alle spelers/speelsters, begeleiding, kopers, 
Frans Elbers en de activiteitencommissie voor hun bijdrage. De 
opbrengst komt ten goede aan de club. 
De uitslag zal in het Gemeentenieuws, de Rood-Witten en op       
de site komen te staan. 
 

Op 15 april was weer het jaarlijkse vrijwilligersfeest om alle 
vrijwilligers te bedanken voor weer een jaar hulp. 
Het was wederom weer een gezellige avond met een 
gastoptreden van “ome Cor”. Je hebt het bord in de kantine 
vast al wel gelezen..   
Zonder leden geen vereniging, zonder vrijwilligers geen voetbal  
De voetbalclub kan altijd vrijwilligers gebruiken, op ieder gebied, heeft u / jij nog 
een uurtje over, kijk dan eens naar de Verenigingsinformatie op de middenpagina 
van het clubblad, spreek eens een vrijwilliger aan, vraag eens naar de ervaringen 
en wat jij zou kunnen / willen doen. 
 

Op 16 april was het concert van muziekvereniging Concordia  
waar veel van onze spelers/speelsters, trainers/leiders, vrijwilligers 
in spelen. Erg leuk om te zien dat Romy, Desi en Lieke naar hun 
trainster Joke (mc1) kwamen luisteren. Tevens mooi dat Jan 
Derksen uit de E3, die ook in opleiding is en al vaker tijdens de 

concerten komt, weer aanwezig was. 
Deze avond was ook het debuut van “Bende Gek”,  het dweilorkest voor de 
oudere jeugd. Ook hierin veel gezichten van de club gezien; Stefan Emons, Lars 
en Isa Smeenk, Kelvin en Kelsey Knuiman, Janet en Laura Boeyen en Julia 
Geurtsen. Tijdens het Kersenfeest in juli zijn zij weer te zien en te beluisteren met 
het meezing concert met allerlei mooie, vlotte nummers. 
 

Mika Lange vond zijn maatschappelijke stage zo leuk als hulptrainer 
bij de F5 dat hij volgend seizoen zijn vervolgstage weer bij onze club 
komt lopen. Lees zijn verslag elders in de Rood-Witten. Mika bedankt 
voor jouw hulp en tot volgend jaar ☺. 

 

 
Stefan Emons is van zijn bijgeloof af. Hij eet voortaan geen broodje ham/kaas 
meer in de kantine nadat de B1 van SCE heeft verloren en het kampioenschap 
aan zich voorbij zag gaan. De B1 speelt nog wel nacompetitie dus heeft nog wel 
een kans om te promoveren. 
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Wie hebben we daar? (2)  
 
De meiden van de MA1 
 
Zittend op een bankje langs het A-veld. Gezellig kletsend en kijkend naar de D3 
waarin het broertje van Noa en Demi voetbalt en de broer van Kelsey 
scheidsrechter is. De D3 kan trouwens kampioen worden, staan er op het 
moment goed voor. Halverwege de wedstrijd stappen ze op omdat het tijd is voor 
hun eigen wedstrijdbespreking. Om 15.00 moeten zij zelf gaan voetballen. 
 
 
  Noa t. Westeneind  Kelsey Knuiman Demi ten Westeneind 

Team: MA1 MA1 MA1 

Positie: spits mid-mid verdedigend mid-mid aanvallend 

Wat kun je goed: passes geven goede inzet, niet opgeven 
rust in spel brengen, 
passes 

Trainers: Willy en John Willy en John Willy en John 

Geleerd van trainers: beter spelinzicht de bal niet brengen rust in spel te brengen 

Wat vind je van hen: zijn erg fanatiek aardige trainers goed, fanatiek 

Favoriete club: Paris st Germain Chelsea Ajax 

Favoriete speler: Ibrahimovic Schweinsteiger 
vroeger Ruud v. 
Nistelrooy 

Favoriete speler 1e: Gino Lars S Ken ik allemaal niet 

Leeftijd: 16 15 18 

School: hpc sportklas dorenweerd vwo rijn ijssel presikhaaf,  

      beveiliging 

Hobby: mountainbiken saxofoon spelen, tv kijken uitgaan, gezellig met  

  trainster md2 scheidsrechter vrienden chillen 

Lievelingsprogramma: 
van alles en nog 
wat suits 

goede tijden slechte 
tijden 

Lievelingseten: lasagna lasagna pizza 

Leukste op club: ik vind alles leuk activiteiten kunstgras 

Tip: een tribune 
meld je ook aan als 
vrijwilliger, erg leuk 

tijdstip aanvang 
voetballen  

    van de  MA1 vervroegen,  

      naar de ochtend. 

 



De Rood-Witten 

 
Pagina 16 

 
 

Pass de pen                   door Tess Martens 
 

 
 
 
Hallo, mijn naam is Tess Martens en ik ben 11 jaar. 
 
Ik woon in Driel op de Breekenhof samen met mijn ouders en zus. 
 
Ik zit in groep 7 van Basisschool De Kameleon (voorheen Het Drieluik). 
 
Sinds 2012 ben ik gaan voetballen en lid geworden van RKSV Driel. 
 
Ben begonnen in de ME1 waar mijn vader trainer was en zit nu in de MD1 waar 
mijn vader nog steeds trainer is samen met Maico. 
 
Mijn positie is spits of rechtsmidden. 
 
We hebben een heel leuk team en zijn al verschillende keren kampioen 
geworden. 
 
Momenteel staan we bovenaan, maar of het dit keer weer gaat lukken dat moeten 
we nog afwachten. 
 
Ik zou het leuk vinden als er nog veel meer meisjes bij Driel zouden gaan 
voetballen, zodat ik nog lang bij Driel kan blijven spelen. 
 
 
 
Ik pass de pen door aan …………            mijn teamgenootje Emma Peek (MD1) 
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Wie hebben we daar? (3)  
 
De meiden van de MD1 en MD2 
 
Rosanne en Clarissa komen we tegen in de kantine. 
Ze moeten zo dadelijk zelf gaan voetballen. De een met de MD1, de ander met 
de MD2. Beide teams staan er goed voor, kunnen zelfs kampioen worden. 
Ze hebben er erg veel zin in, zijn aan de vroege kant, wachtend op hun 
medespeelsters. 
 
 
  Rosanne v Regteren Clarissa Potjens 
Team: MD1 MD2 
Positie: linksback spits 

Trainers: Maico en Ronald 
Noa, Janet, Sylvia, 
Jolanda 

Geleerd van trainers: 
niet met binnenkant 
schieten overpassen 

  
maar met wreef. Ze letten 
op   

  kleine dingetjes met groot    
  effect.   
Wat vind je van hen: leuk en grappig leuk 
Favoriete club: Ajax Vitesse 
Favoriete speler: Blind geen 
Favoriete speler 1e: niemand geen 
Leeftijd: 13 13 
School: OBC Elst HPC Zetten 
Hobby: paardrijden, piano spelen verder geen 
Lievelingsprogramma: walking dead Utopia gtst 
Lievelingseten: pizza macaroni ham/kaas 
Leukste op club: ik vind alles hartstikke leuk, ik vind alles leuk 
  heb geen minpunten   
Tip: geen, ik vind alles leuk ? Weet ik zo niet 
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Vrijwilligers die ons een uurtje of 2 op vrijdagochtend 3 juni 
 
mee willen helpen met het opbouwen van de stapel bedden voor het pupillen 
 
kamp van de E en F. 
 
 
 
Het is geen zwaar werk maar vele handen maken licht werk. 
 
Wij steken zelf ook de handen uit de mouwen en zullen zorgen voor een hapje  
 
en drankje. Schroom niet, je bent meer dan welkom! 
 
 
 
 
 
 
Kijk even op de middenpagina van deze Rood-Witten; daar staan de namen  
van onze activiteitencommissie op en ons e-mail adres: 
activiteiten@rksvdriel.nl voor meer informatie. 
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Bekerwedstrijd MD1 
 
 
Op woensdag 30 maart 2016 om 18.30 uur begon de MD1 aan een spannende 
wedstrijd. 
Ze zaten namelijk in de halve finale van het bekertoernooi. 
 
Wat waren de meiden zenuwachtig (de trainers en leider trouwens ook). 
Helemaal toen ze het veld op kwamen en zagen hoeveel toeschouwers er waren. 
Leuk hoor om te zien hoe iedereen dan betrokken is bij het voetbal in Driel. 
 
Om 18.30 uur floot scheidrechter Mick Weijman voor het startsignaal. 
 
In het begin van de eerste helft waren we veel aan de bal. In de 14de minuut 
kregen we een kans maar helaas die ging naast. 
In de 16de minuut nam Naomi een corner en schoot Lieke de 1-0 voor ons erin. 
 
Toen was VDZ even wat meer aan de bal en gingen met de bal richting ons doel, 
maar gelukkig schoten ze de bal er naast. 
Daarna kreeg VDZ weer een kans en schoten de bal weer op ons doel, maar 
onze keepster Romy zorgde er natuurlijk voor dat hij er niet in ging en hielt de bal 
klem. 
Maar helaas bleef het tegendoelpunt niet uit en was het VDZ die in de 24ste 
minuut de 1-1 maakte. 
 
Met 1-1 gingen we de rust in. 
 
Vlak na de rust was het al 2-1 voor ons, gescoord door Naomi. 
Maar nog niet veel later maakt VDZ weer de gelijkmaker 2—2. 
VDZ kwam zelfs voor te staan met 2-3, maar wat hadden we geluk, vlak na hun 
voorsprong kwam de bal via onze speelster tegen hun speelster aan en die liet 
hem in eigen doel gaan 3-3 dus. 
Helaas moest Marlyn bijna op het einde van de wedstrijd geblesseerd het veld 
verlaten, maar wat nou als het op penalty’s aan zou komen. Marlyn neemt er ook 
altijd een. 
 
Vlak voor het fluitsignaal schoot VDZ weer op ons doel, maar door weer een nette 
redding van Romy 
wisten we de eindstand van 3-3 vast te houden. 
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Nu kwam het aan op penalty’s. Marlyn kon hem toch wel nemen, ondanks haar 
blessure. 
 
De eerste werd genomen door Marlyn, die ging erin 1-0 
VDZ 1e ging er ook in 1-1 
Tweede van Naomi ging er ook in 2-1 
VDZ 2e ging er ook in 2-2 
Derde van Su-Ying ging er in 3-2 
VDZ 3e ging er ook in 3-3 
Vierde van Fien ging naast 3-3 wat baalde ze, maar al gauw was ze het vergeten 
want wat we hoopte gebeurde 
VDZ 4e ging naast 3-3 
Vijfde van Lieke ging erin 4-3 
VDZ 5e ging er ook in 4-4 
 
De volgende die de penalty ging nemen was Emma, degene die hem nu zou 
missen was de pineut. 
Helaas schoten wij de bal er niet in en VDZ wel. Dus is VDZ door. 
 
Geeft niets meiden jullie hebben een goede wedstrijd gespeeld en zijn ver 
gekomen. 
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Wie hebben we daar? (4) 
 
Len uit de C2 en Mike uit de E2. 
Len zit lekker een welverdiend frietje te eten in de kantine. Hij heeft net een 
wedstrijd gefloten. Len fluit de E en F en is dit seizoen begonnen. Vind dit leuk 
om te doen en raad het andere jongeren ook aan. Je leert er veel van, ook met 
andere kinderen omgaan. Het enige waar hij wel eens van baalt zijn de soms 
lastige ouders, opmerkingen langs de lijn. Het frietje is op, Len gaat ervan door, 
de C2 moet nu zelf gaan voetballen. 
Mike behoeft geen uitleg. Wie kent hem niet? Als het maar even kan is hij op het 
voetbalveld te vinden met zijn vrienden. Zijn kussen is nog net geen voetbal. 
Is zelf aan het voetballen of kijkt langs de lijn, gaat ook vaak bij Niek Hoogveld 
NEC A jeugd kijken. Weet je iets niet over een club, speler, uitslag, stand 
whatever, vraag het Mike, hij is een lopende encyclopedie ☺ 
 

 
  Len Geurtsen Mike van Mullem 
Team: C2 E2 
Positie: rechts mid middenveld, overal 
Trainers: aaron, marnix en rick patrick en bart 
Geleerd van trainers: steekpassjes, goed combineren nog beter schieten 
Wat vind je van hen: goede trainers aardig 
Favoriete club: vitesse ajax 
Favoriete speler: nakamba milic 
Favoriete speler 1e: lars s dekkers 
Leeftijd: 15 11 
School: obc elst vlinderboom bemmel 

Hobby: vissen in de gracht 
voetbal, rekenen, 
spelling 

    
na school buiten 
voetballen 

Lievelingsprogramma: heb ik niet ninjago 
Lievelingseten: friet spaghetti 
Leukste op club: activiteiten, teamuitje activiteiten, vooral  

    
buikglijden tijdens 
het kamp 

Tip: pannaveldje tribune, cruijff court 
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E3 verslaat Bennekom in de tweede helft 
op inzet. 
 
Vandaag de wedstrijd tegen de buurman op de ranglijst, Bennekom 
E7. Voor de verandering geen wissels, een paar blessures en een 
vakantieganger maken dat we precies 7 spelers hebben.  
 
We beginnen met Jesse in de goal, verdediging van Pepijn, Thijs 
Harmsen en Jort, daarvoor Giph en Milo op het middenveld en Jelle 
in de spits. Bennekom begint goed aan de wedstrijd, is zeer fel op 
de bal en sterk in de duels. 
Wij zijn te lief en moeten alle zeilen bijzetten om de aanvallen af te 
slaan. Vooral een van de spitsen zet steeds goed zijn lichaam erin 
en verovert zo in ieder duel de bal. Paar corners tegen, maar nog 
steeds 0-0. Pepijn, Jort en Thijs verdedigen goed.   
 
Dan breken wij opeens uit en stuurt Jort Jelle weg met een bal in de 
diepte. Jelle maakt op snelheid een typische Jelle goal, net voor de 
keeper tikt hij hem erlangs 1-0. Dat laat Bennekom niet op zich 
zitten en wederom moeten wij vol in de verdediging. Een schot vlak 
voor onze goal gaat tussen alles door en rolt erin 1-1.  
De wedstrijd gaat gelijk op, Bennekom breekt uit en hun spits staat 
1:1 tegen keeper Jesse die de inzet keert en daarna de bal goed 
pakt. Met hard verdedigen en nog twee reddingen van Jesse en we 
gaan met 1-1 de rust in.  
 
Even de mannen toespreken:  duels aangaan, meer fysiek en beter 
overspelen. Thijs gaat in de goal en Jesse wordt centrale 
verdediger, Milo rechtsachter en Jort naar het middenveld.  
Pepijn doet het goed op links dus die blijft staan. Vanaf de aftrap 
gaan we er direct hard in, we laten ons niet meer fysiek aftroeven. 
Jelle doet een partijtje vrijworstelen met een verdediger, past op Jort 
die op rechts vrij staat en de 2-1 er schitterend in schiet.  
 
Goed begin en we blijven doorgaan, corner vanaf rechts, Milo staat  
vrij in het midden en tikt de bal heel mooi uit de lucht in de goal: 3-1. 
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Dat gaat lekker. De verdediging staat ook goed, Jesse is net een 
stofzuiger die ballen weghaalt, Pepijn bikkelt op links, Milo op rechts 
en keeper Thijs komt twee keer snel uit zijn goal om een bal weg te 
tikken. Dan komt de bal op het middenveld bij Giph terecht, die zich 
vrijspeelt en met een mooi afstandschot de 4-1 binnen schiet.  
 
We spelen elkaar nu goed aan en houden goed overzicht. Toch blijft 
Bennekom gevaarlijk, van dichtbij schieten ze de 4-2 binnen. Dan 
wij weer, mooie aanval die wordt afgeslagen, Jesse pikt de bal op 
en schiet hard in, schot wordt nog van richting veranderd en zeilt 
langs de keeper 5-2. Dan volgt een van de mooiste acties van de 
wedstrijd…door een speelster van Bennekom, die vanaf de aftrap 4 
man omspeelt en vervolgens de bal in de kruising schiet 5-3, au, dat 
moet niet nog 3 keer gebeuren.  
 
Gelukkig zijn we bij de volgende aftrap wel wakker en attent. Wij 
gaan gewoon verder, een schot van Pepijn gaat net over, een bal 
van Jelle komt op de paal en Giph schiet uit een moeilijke hoek 
over.  
Dan gaat de bal op links van Pepijn naar Jelle, die wederom Jort 
vindt die de 6-3 erin schiet. De tegenstander probeert het nog een 
keer, van dichtbij wordt er hard ingeschoten, maar keeper Thijs redt 
uitstekend. 
Goed gebikkeld in de tweede helft en verdient gewonnen!  
 
Nu lekker vakantie (voor de spelers uit Schuitgraaf) en nog een 
weekje school voor de spelers uit Driel. 
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Koningsspelen 2016: 
 
Vrijdag 22 april 2016 in heel Nederland vinden 
voor de 4de keer de Koningsspelen plaats, zo 
ook op de sportvelden van Driel. De 3 
basisscholen uit Driel maken zich weer op voor 
een ochtend vol sport en spel. Al heel vroeg om 07:00 uur wanneer 
Driel begint te ontwaken, zijn er al mensen op de sportvelden bezig 
om er weer een sportieve morgen van te maken. Ook zijn de 
studenten van ROC A12 aanwezig om de spellen te begeleiden. 
Peter Mulder heeft dit jaar voor een platte kar gezorgd, die als 
podium kan functioneren. William Verhoeven verzorgde deze dag 
het geluid, zodat er de gehele morgen een lekker muziekje 
aanwezig was tijdens het sporten. Zo rond 8:30 uur komen er 
steeds meer mensen het sportpark op gelopen, iedereen met zo zijn 
eigen reden om erbij te zijn. Iedereen is in een goed humeur, de 
weerdiensten hadden regen voorspeld voor vandaag, maar het 
oranjezonnetje laat zich zo nu en dan zien en wint het steeds vaker 
van de bewolking.  
 
De klok tikt 9:00 uur aan en de eerste basisschoolkinderen komen 
aan bij het voetbalveld, ook dit jaar zijn er weer ongeveer 450 
kinderen van de 3 scholen in Driel, in een lange sliert richting het 
voetbalveld gelopen. Het blijft ieder jaar weer een schitterend 
gezicht, een grote lange sliert van kinderen uitgedost in het oranje. 
Ook dit jaar waren de verkeersregelaars aanwezig voor een veilige 
oversteek bij de grote wegen. En wanneer alle kinderen aanwezig 
zijn kan er natuurlijk niet gesport worden zonder een goede 
warming-up. Ook dit jaar heeft kinderen voor kinderen weer een 
speciaal lied gemaakt voor de spelen, deze wordt voor gedanst door 
kinderen op het podium, en het enthousiasme slaat al snel over op 
alle basisschoolkinderen. Na de warming-up worden de kinderen 
weer verdeeld in groepjes, hierbij is het een mix van De 
Meeuwenberg, De Kameleon en De Vallei. Door de strakke 
organisatie gaat alles gesmeerd, en zo kan er om 9:30 uur gestart 
worden met de 4de editie van de Koningsspelen. Op alle velden van 
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het sportpark waren er weer voldoende spellen te doen, en ook dit 
jaar werd er weer rekening gehouden met de kleuters, middenbouw 
en bovenbouw.  
 
Op het hoofdveld waren de meeste spellen te vinden zoals: ren-je-
rot, het hoepelspel, mattenspel, estafette, ringwerpen, gymnastiek 
en een voetbalpartij.  
 
 
Op het B-veld was er ruimte voor een kwartet spel, golf clinic en 
bootcamp voor de bovenbouw. Op het kunstgras was er onder 
andere een estafette, ringwerpen en penalty`s nemen bij de 
voetballers van Driel. Op het D-veld waren er spellen voor de 
kleuterbouw, springkussens en er was zelfs door een lerares een 
waar doolhof gebouwd van karton. Op het gravelveld achter de 
kantine was er ruimte voor een potje trefbal. Ook dit jaar was er 
weer voor een brug gezorgd tussen het voetbalveld en het 
tennisveld zodat de kinderen ook dit jaar weer een tennis clinic 
konden volgen. Gedurende de ochtend was er voor de kleine 
ongelukjes ook weer een EHBO`er aanwezig, die het deed jaar wel 
opvallend rustig bleek te hebben.  
De klokt tikt ondertussen de 10:00 uur aan en sporten maakt nou 
eenmaal hongerig. Ook dit jaar is er weer gezorgd voor een lekker 
tussendoortje. De kleuterbouw mag als eerste van dit tussendoortje 
genieten, bestaande uit een appel ter beschikking gesteld door 
fruitschuur Vos en een pakje drinken. De hulp ouders zijn er maar 
druk mee en racen dan ook met de kruiwagen van links naar rechts 
om iedereen van een tussendoortje te voorzien. Wanneer iedereen 
klaar is met het tussendoortje is het energie peil weer op vol en kan 
er weer voluit gesport worden. Lekker weer het doolhof in of 
misschien wel een van de twee springkussens beschikbaar gesteld 
door Speelweek Driel en William Verhoeven. 
Op het kunstgras zijn de voetballers van Driel nog altijd bezig om de 
penalty`s met alle moeite uit het doel te houden. Ik kan u verklappen 
dat ze bij sommige ballen best een moeite moesten doen om ze 
eruit te halen.  De ene na de andere bal vloog ze om de oren, en 



De Rood-Witten 

 
Pagina 26 

wat een glimlach op de gezichten van de kinderen wanneer er 
gescoord werd. Want zeg nou zelf, wie wilt er nou niet scoren bij de 
grote jongens van Driel. Op het gravelveld vliegen de ballen je ook 
om de oren, niet omdat hier ook penalty`s worden genomen, nee 
hier wordt trefbal gespeeld. Wat een enthousiasme bij zowel de 
kinderen als begeleider van het spel. De kinderen gaan natuurlijk 
vol voor de punten, en er wordt hard gestreden om de punten. Op 
het tennisveld vliegen de ballen om de oren bij de kinderen zelf, 
waar aan de ene kant een partijtje wordt gespeeld, krijgt de andere 
kant een clinic over het slaan van de bal. Ook dit jaar heeft TV de 
Stuw weer de banen, materialen en mensen beschikbaar gesteld 
om deel te nemen aan de Koningsspelen.  
Ook voor de midden en bovenbouw geldt dat sporten hongerig 
maakt. En om 11:00 uur is het ook voor hen tijd om een 
tussendoortje te nemen. Wederom is er ook hier een appel en een 
pakje drinken of flesje water, mede mogelijk gemaakt door Ger 
Koopman. Na het tussendoortje maken de kinderen zich op voor de 
laatste sportloodjes.  
 
Op het B-veld wordt er nog altijd aan de bootcamp gewerkt, de 
kinderen krijgen allerlei onderdelen te verwerken. Bij het zien van de 
onderdelen krijg ik al  
 
spierpijn, ik hoop dat het voor de kinderen mee valt de volgende 
dag. Ook wordt er nog steeds een golfclinic gegeven, hoe sla je nu 
zo bal? En hoe snel kan je een parcours afleggen met allerlei 
obstakels? 
Ook dit jaar was gymnastiekvereniging Luctor et Emergo weer 
bereid om het een en ander weer te verzorgen. De kinderen 
toverden de ene truc na de andere uit de hoge hoed.  
Om 12:00 uur waren inmiddels de ouders van de kleuters op het 
sportpark gearriveerd om de kinderen op te halen. Nog even een 
dansje, even wat napraten, een officieel koningsspelen lintje en een 
frisbee en op naar huis. Voor de midden en bovenbouw waren de 
spelen om 12:30 ter einde. Ook zij kregen een koningsspelen lintje 
en een frisbee, praten nog even wat na en gingen tevreden 
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huiswaarts. Voor sommige begint de vakantie nu, en voor sommige 
is het nog even een weekje door bijten op school.  
Als de meeste kinderen huiswaarts zijn gekeerd worden de spellen 
in no time afgebroken en mag er genoten worden van een 
welverdiende lunch voor de spelbegeleiders. De regen die voor 
vandaag werd voorspeld bleef uit en in het zonnetje wordt er door 
de begeleiders nog even de ochtend door genomen. 
 
Een evenement zoals dit kan niet zonder sponsors, daarom 
bedanken we een aantal mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Garage Schuiling, AH Gert Koopman, Fruitschuur Gerard Vos. 
 
Dan rest alleen nog het bedanken van een hele lijst mensen voor 
hun vrijwillige inzet deze dag. 
 
Studenten van ROC A12 voor het begeleiden van de spellen. 
Eddy Hagen, Robbin Kosman, Sjors Dulos, Rick Aalbers, Mick 
Weijman en Job Peters vanuit de voetbalverening. 
Margriet en Patricia die de hele ochtend weer de kantine draaiende 
hebben gehouden. 
Peter Mulder voor de platte kar. 
William Verhoeven voor het geluid en springkussen. 
RKSV Driel, T.V. de Stuw, Gymnastiekvereniging Luctor et Emergo, 
Golfclub de Weldern en Bootcamp Driel. 
Frans Essers vanuit Oranjevereniging Driel. 
EHBO. 
Stichting speelweek Driel. 
Verkeersregelaars. 
 
Allemaal hartelijk dank voor jullie grandioze inzet, zonder jullie kan 
een evenement zoals deze niet door gaan. We kunnen terugkijken 
op weer een mooie en sportieve ochtend.   
 
Stefan Emons. 
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