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Voor u ligt alweer de laatste uitgave van de Rood-Witten. 
En als ik zo het afgelopen seizoen de revue laat passeren is er weer veel 
gebeurd bij onze vereniging. Het bestuur heeft regelmatig overlegd en heeft 
daardoor ook veel voor elkaar gekregen. 
We hebben een goed gesprek gehad met de Businessclub S.V. Driel waarin de 
banden weer opnieuw zijn aangehaald. Zij hebben in onze kantine een mooi 
nieuw bord geplaatst. 
De leden van het kledingfonds zijn druk in de weer geweest om nieuwe kleding 
aan te schaffen. De verwachting is dat deze voor de start van het nieuwe seizoen 
aan u wordt aangereikt. 
Het 1e en 2e elftal van onze vereniging hebben helaas geen periode of 
kampioenschap behaald. Desondanks mogen zij terugkijken op een goed 
seizoen. Driel 3, 5 en het zaterdagteam hebben een redelijk seizoen gedraaid. 
Ons zaalvoetbalteam speelt vrijdag 27-5-2016 om 21:30 uur in de Helster tegen 
directe concurrent Madereros. Bij winst maken zij een goede kans om kampioen 
te worden. De B1 speelt nog in de nacompetitie om promotie naar de 
hoofdklasse. De B1 en het zaalvoetbalteam nog veel succes gewenst. 
Bij de jeugd hebben wij bij de F5, D3 en de MD1 de kampioensvlag kunnen 
uithangen. Afgelopen zaterdag is hiervoor de kampioenendag georganiseerd. 
Nogmaals allen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.  
Wij hebben dit jaar ook kunnen ervaren hoe het is om op kunstgras te voetballen. 
Al zijn de meningen daarover verdeeld. De een vind het fijn om erop te spelen, en 
de ander niet.  
Ook is het onze vereniging gelukt om, dank zij Ronald en Joop, eredivisionist en 
bekerwinnaar Feyenoord naar ons toe te halen. Donderdag 19 mei heb ik dit, als 
voorzitter, aan de vele opgekomen leden mogen vertellen. 
Natuurlijk wordt er wederom een beroep gedaan op onze vele vrijwilligers. De 
vele vrijwilligers zijn nodig op 2 juli als Driel 1 tegen Feyenoord speelt. Op 8 juli 
zijn wij gastheer van twee profclubs die bij ons komen voetballen en zullen we  
wederom een beroep doen op deze vrijwilligers. Vrijwilligers alvast op voorhand 
bedankt. 
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Toch wil ik nog een oproep doen aan onze leden en ouders van leden, die nog 
geen vrijwilliger zijn. Zoals al eerder in vorige Rood-Witten aangegeven, kunnen 
wij nog steeds vrijwilligers gebruiken. Ik denk aan onze kantinebezetting, 
kaderleden (leiders, trainers en grensrechters) en diverse commissieleden. Of 
misschien wil je wel aansluiten in ons bestuur. Beste leden, ik hoop echt, dat er 
nog mensen zijn die wat tijd over hebben en die dan die tijd in onze club kunnen 
en willen steken. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden. 
Als deze editie bij u in de brievenbus valt, hebben wij ook de 
begrotingsvergadering al achter de rug. De begrotingsvergadering zal voortaan in 
mei worden gehouden zodat wij per 1 juli het nieuwe voetbaljaar met een 
vastgestelde begroting kunnen beginnen. 
 
Wat staat er op het programma voor het nieuwe seizoen? 
Hopelijk gaat er eindelijk groen licht gegeven worden voor de herinrichting van 
het gravelveld. In oktober is er de algemene ledenvergadering. We gaan ons ook 
alvast opmaken voor het 75 jarig bestaan. De Albast commissie, zo wordt een 75 
jarig jubileum genoemd, gaat hiermee aan de slag. Voor deze commissie worden 
nog vrijwilligers gezocht. 
De diverse commissies zijn weer druk in de weer om het nieuwe seizoen goed te 
laten starten.  
Bij start van de competitie zullen dan:  
- alle teams, van pupillen tot het 1e elftal weer zijn ingedeeld in de competitie.  
- we weten wie in welk team speelt en wie de tegenstanders zijn. 
- we ook weten wie onze vereniging hebben verlaten en wie zich bij onze 
vereniging hebben aangemeld. 
Hopelijk hebben we dan ook voor elk team kader. Dat wil zeggen leiders en 
trainers voor de elftallen. Zonder hen geen voetbal. 
 
Ik wil alle vrijwilligers, de Businessclub SV Driel en sponsoren hartelijk danken 
voor hun inzet, op welke manier dan ook. Want zonder uw hulp kunnen wij niet 
bestaan. 
Ook een dank aan onze supporters, want zij zijn voor onze vereniging de 12e 
man. 
“Onze vereniging ben jij, samen met mij”. 
 
Ik wens iedereen een fijne vakantie toe, geniet ervan, dan kunnen wij samen het 
seizoen 2016-2017, weer, respectvol en sportief aanvangen. 
 
Frans Essers  
Voorzitter RKSV Driel 
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Van gravel naar multiveld. 

 
Onze vereniging streeft al jaren naar de revitalisering van ons gravel-
trainingsveld.  
Voorgaande besturen hebben hier al een aanzet toe gegeven in overleggen met 
de gemeente. 
In de slipstream hiervan kwam ook een kunstgrasveld steeds meer in beeld. Het 
kunstgrasveld werd inmiddels gerealiseerd maar de revitalisering laat op zich 
wachten. Door de gemeenteraad werd in januari 2015 al een motie aangenomen 
waarin een financiële bijdrage werd toegezegd. Deze motie wacht nog op 
uitvoering.  
In de gesprekken met gemeentelijke instanties kwam steeds meer de behoefte 
naar boven voor een nog breder inzetbaar alternatief. Het plan werd daarom 
breder getrokken en naast de revitalisering specifiek voor voetbalactiviteiten, ligt 
de focus nu ook op recreatief sporten voor de gehele Drielse bevolking. Ook de 
Dorpsraad heeft zich actief aangesloten. Dit bredere perspectief zou het mogelijk 
moeten maken dat jong en oud sportief bezig kan zijn op zijn en haar eigen 
manier en niveau. Sportief plezier staat hierbij voorop.  
Ook de scholen krijgen hiermee een prima alternatief voor hun buitenactiviteiten. 
En onze actieve senioren weten ongetwijfeld wat ze op sportief recreatief gebied 
nog graag zouden willen doen. 
Voor deze realisatie zijn er nog de nodige stappen te ondernemen. Plannen en 
tekeningen zijn allang gereed maar leuke ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. De 
keuzes over de invulling zijn nog niet definitief gemaakt om eventuele goede 
ideeën op basis van spel en beweging niet uit te sluiten.  
De komende weken worden er diverse acties uitgezet voor een fondsenwerving 
waarbij getracht wordt heel Driel te mobiliseren om het multicultureel sportveld 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. 
 
Willy Ederveen 
Penningmeester 
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Liefst 11 teams strijden mee om de prijzen! 

Voor het 1e, 2e, zaal 1, A1, B1, D3, F2, F3, F5, MD1 en MD2 was de maand mei 
een heuse finalemaand. Deze teams hadden allen nog zicht op het 
(periode)kampioenschap. Uiteindelijk zijn de D3, MD1 en F5 ongeslagen(!) 
kampioen geworden in hun competitie. Verder is de B1 nog volop in de race om 
promotie af te dwingen via de nacompetitie en speelt het zaalvoetbalteam vrijdag 
27 mei om 21:30 de kampioenswedstrijd “thuis (De Helster)” tegen directe 
concurrent Madereros C.F.  De  overige teams zijn buiten de prijzen gevallen, 
maar het is zeer knap te noemen dat zoveel teams tot het laatste moment kans 
hadden op een eventuele (periode)kampioenschap. Daarnaast stonden zowel de 
MD1 als de F3 in de halve finale van de KNVB beker. Beide teams verloren hierin 
helaas na strafschoppen.  

Zonder nog mee te doen om het kampioenschap behaalde ook de MA1, C1 en de 
D1 afgelopen maand een mooi resultaat. Zo won de MA1 thuis met 5-4 van OSC 
MA1, eerder dit seizoen verloor men nog van ditzelfde OSC met 0-10. De C1 won 
heel knap met 6-3 op het kunstgrasveld van de uiteindelijke kampioen Jonge 
Kracht C1. Tenslotte heeft de D1, de tot dan toe ongeslagen kampioen, 
Arnhemse Boys D1 de eerste en enige nederlaag toegediend door ze met 2-1 
thuis te verslaan. Dit geeft maar eens aan dat veel Drielse teams dit seizoen 
progressie hebben geboekt en dit belooft wat voor het volgende seizoen! 

Seizoen 2016-2017 De technische commissie is de afgelopen maanden druk 
bezig geweest met het indelen van de teams voor het seizoen 2016-2017. Tot 
onze genoegen heeft het merendeel van de kaderleden aangegeven ook volgend 
seizoen door te gaan als trainer dan wel leider. Dit betekent dat het kader van de 
meeste teams nagenoeg rond is, helaas is dit nog niet het geval voor de A2 en 
B2. De eerste voorlopige spelersindeling zal op maandag 6 juni gepubliceerd 
worden op de website van RKSV Driel. Doordat spelers van de KNVB tot 15 juni 
de tijd krijgen om overschrijving naar een andere club aan te vragen kan pas na 
deze datum de definitieve indeling bekend worden gemaakt. Mochten hierover 
vragen of opmerking zijn dan kunnen deze worden gemeld bij de desbetreffende 
coördinator, waarvan de contactgegevens op de middenpagina van deze Rood-
Witten te lezen zijn.  

De technische commissie 
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Jan Heisasa 
 
Wat een weg. 
 
De weg voor me is recht, kaarsrecht. Aan de linkerkant staan bomen, allen op 
gelijke afstand. 
Kaarsrechte bomen. Duidelijk door mensen handen aangeplant.  
Aan de rechterkant hetzelfde beeld. Kaarsrechte bomen op afgemeten afstand 
van elkaar rijgen zich aaneen tot een lint. Als ik harder rij is het net alsof het lint 
steeds dichter wordt. De schijnt bedriegt natuurlijk, maar toch.  
Op de parkeerplaats had ik een pauze ingelast. Het rijden was me lang genoeg 
geweest over slingerwegen en door beboste omgeving. Bijzonder mooi maar ook 
vermoeiend. Het lichaam was toe aan pauze en een beetje ontspanning. De 
zakelijkheid moet maar even mee pauzeren. Een kopje koffie en een broodje in 
het eenvoudige maar nette wegrestaurant liet ik me smaken. En ik was niet de 
enige die hier een halteplaats had ingelast. Hoewel de parkeerplaats anders deed 
vermoeden was het restaurant redelijk bezet. Terwijl ik mijn uitgekozen eten en 
drinken tot me nam keek ik naar het geroezemoes van de aanwezigen. Kinderen 
die rondliepen en hun weg zochten tussen de tafeltjes tot een brommende ouder 
ze tot de orde riep.  
Eerst je koek en drinken en dan pas naar de speelhoek, bromde de ouder.  
En warempel, het kroost klauterde op de stoel en begon te peuzelen. Pas daarna 
gingen ze puzzelen. 
En oma die opa zachtjes vooruitduwde langs de rail van het zelfbedieningsbuffet. 
Opa was duidelijk geen actieve winkelman want hij bleef bij alle bakken en 
schaaltjes even staan kijken. Trok dan zijn bril van het voorhoofd en las 
aandachtig het kaartje waarop het gerecht en de prijs stond vermeld. 
Na het lezen werd de bril omhoog geschoven naar de al ver naar achter terug 
getrokken haarlijn. 
Het rijtje andere bezoekers deed hem schijnbaar niets. 
Totdat oma het genoeg vond en na de zoveelste maning zijn bril van zijn 
voorhoofd griste en haar oude metgezel te verstaan gaf dat ze graag voor de 
herfst thuis wilde zijn. Bij jou is al winter bromde de oude baas terug en beende 
naar een tafeltje. Oma met het dienblad en de pinpas bij kassa achterlatend. 
De herfst en winter waren duidelijk nog niet aangevangen zoals ze met haar 
gerimpelde hand de bril weer bijna strelend op zijn voorhoofd zette.  
Vredig nuttigen zij hun aankopen. 
Beiden keken met een niet te missen verbazing naar het jonge stel dat alleen 
aandacht had voor de mobiele telefoon. Elkaar geen enkele blik gunde en de 
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koffie koud liet worden. Het ene moment gespannen starend naar het kleine 
schermpje en het andere moment met vliegensvlugge vingerbewegingen over 
toetsenbordje rossend. De oude dame keek van haar eigen handen naar het 
jonge stel. Hoofdschuddend liet ze zich de warme koffie zichtbaar smaken.  
Samen keken ze het jonge stel na toen die gehaast naar de uitgang liepen, hun 
aangekochte eten en drinken voor minstens de helft achterlatend op de tafel. 
Gearmd schuifelden ze naar de uitgang, ongetwijfeld op weg naar de volgde stop.  
Een blik op de klok wees me er op dat ik al erg lang zat te zitten. Niks voor mij 
eigenlijk, ik heb normaal toch ook altijd haast. Ik dronk mijn restje inmiddels 
koude koffie uit, zette het blad op de daarvoor bestemde plaats en liep naar mijn 
auto. Een bus met kakelende schoolkinderen passerend. Die waren de 
slingerbochten zo te horen ook meer dan beu en toe aan wat ontspanning en 
versnapering.  
De brommende ouder propte zijn kroost tussen de tassen op de achterbank en de 
oude heer klapte het trapje naar beneden waarop oma de camper binnen kon 
gaan.  
Het jonge stel was in geen velden of wegen meer te bekennen.  
De kaarsrechte weg met de kaarsrechte bomen kon geen groter contrast vormen 
met de beboste kronkelwegen van vóór de pitstop. Ongelooflijk eigenlijk. 
Toen de kaarsrechte bomen langs de kaarsrechte weg wel een erg dicht lint 
begonnen te vormen moest ik onwillekeurig denken aan de oudjes met hun 
camper. De voet ging van het gaspedaal en de bomen werden weer bomen. Ik 
zag zelfs dat er af een toe ook nog stukken met bloemen tussen stonden. En een 
enkel gedachtenperkje waar ik liever niet bij wil gaan horen. 
Mijn nieuwe tempo geeft me zelfs de gelegenheid om af en toe wat omhoog te 
kijken. De scherpe lijnen van merkwaardig gevormde wolken worden gebroken 
door de ruige kruinen van de bomen. De wolk die half voor de zon langs kruist 
krijgt merkwaardige kleuren. Merkwaardig mooie kleuren. Een pallet waar de 
kunstschilder alleen maar jaloers op kan zijn en geeft me een ongekende 
ontspanning.  
Teveel ontspanning werd me pijnlijk duidelijk. Mijn afspraak was na een half uur 
extra wachten toch maar naar huis gegaan. Kan niet anders dan een extra 
overnachting boeken en mijn zaken morgen maar afwerken. Stom en helaas en 
nog prijzig ook. 
Zouden de oudjes ook zo’n probleem hebben met een extra overnachting? 
Of zouden die nog eens extra dicht tegen elkaar aankruipen onder het motto 
“geniet zolang het kan”. 
Gewoon ergens weg van de weg. 
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Wij feliciteren 

Juni 
01 Maarten van Rooijen 
01 Niels Scheers 
02 R. van den Dam 
03 Noa van Baarle 
04 A. Ageling 
04 A. Weijman 
05 Jan Toebes 
05 Marijn Tubbing 
06 Tonny Smeenk 
07 Theo Lamers 
07 Jacco Huiskamp 
07 Maarten van Baal 
08 Nord Prinse 
09 Henry Scheerder 
09 Dinand van Mullem 
10 Jesse Veenboer 
11 Tim Knijf 
12 A. Fischer-van Meel 
12 J. Qaderdan 
13 Jeroen Peters 
14 Hennie Scheerder 
14 Thomas Vleeming 
15 Femke van Baal 
15 Gijs Regelink 
15 Mees Regelink 
17 Benjamin Horsman 
17 Wim van Rijsewijk 
19 Koen Arends 
20 Jordy van den Dam 
20 Sam van Rijsewijk 
20 Joaquin van Rhoon 
21 Lisa van Regteren 
22 Niek Wester 
23 Eddy Hagen 
24 Marlyn Laumen 
26 Kim van Ooijen 
27 Teun Commandeur 
28 Melle Prenen 
29 Jan Hoksbergen 
29 Mats Schuiling 
29 Ties Tusschenbroek 
30 Danny Weijman 
 

Juli 
01 Harry Janssen 
02 Joke Opperman 
04 Jacco van Haeften 

04 Teun Poessenauw 
05 Robbin Huis in 't Veld 
05 Mario van Rijsewijk 
05 Richard Willems 
06 Jort Bakker 
06 Daan Oostijen 
06 Sami Balhadj 
07 Jurek Clappers 
08 Louis van de Welk 
08 Rik van den Heuvel 
08 Aimee van den Bogaert 
09 Jonas Knol Bruins 
11 Tom Idsinga 
12 Boris Hafkamp 
12 Simar Özcelik 
14 Pepijn van Dinther 
18 Aiden Packbier 
21 André Poessenauw 
22 Harald Scheers 
22 Yannick Dirksen 
23 Gijs Boerboom 
23 Nour Dridi 
24 Bob de Ruiter 
24 Sem de Haardt 
25 Bram Smit 
26 Ron Teunissen 
26 Kevin Schuiling 
27 Fred Derksen 
28 Lisa van den Berg 
28 Stijn Muller 
29 Koos van Elk 
30 G. Hendriks 
31 Janae Jansen 
 

Augustus 
01 Koen van Woudenberg 
01 Sjors Gerritsen 
01 Kimberley Potjens 
02 Nick van Ingen 
04 Mika Willemsen 
04 Milan de Winter 
04 Aimane Boulahyane 
05 Bas van den Ende 
05 Bart Herlaar 
05 Merel Verstappen 
06 Harry Peters 
07 Ruben Speijers 
07 Wesley Vree 

08 Jens Noordhoek 
08 Piet de Wild 
10 Jeroen Beijer 
10 Jelle Kooderings 
12 Jorrun Frederiks 
12 Tim van der Ruit 
13 Daniel Koopmans 
13 Tom van Rijsewijk 
14 Rosa Hermsen 
15 Dangelo van Mierle 
15 Lars Kroes 
16 Desirée Vrehe 
18 Luc ten Westeneind 
19 Chimène van Houten 
20 Sam de Ruiter 
20 Rick Beijer 
20 Jin si Huijbregts 
20 Hemmie Weijman 
20 Dean Visscher 
21 Jan IJkhout 
22 M. Hoksbergen 
22 Dyon Herlaar 
23 Mark de Man 
23 Robin de Wild 
23 Demiten Westeneind 
24 Britt Smeenk 
25 Isa Peek 
25 Stef Janssen 
26 Cas Schuiling 
26 Peter Frederiks 
29 Jelmervan Gogh 
30 Bas Jansen 
31 Ronald Linsen 
31 S.R.J. Phielix 
31 Robbin Kosman 
 

September 
01 Elijah Beukhof 
02 Sjors Dulos 
02 Michael Vleeming 
02 Nûjin Akin 
04 Jan Hoogveld 
04 Marcel Jacobi 
05 Gerald van Deijzen 
07 Dylan ten Westenend 
07 Baz Gouman 
08 Luc Breuls 
09 Julia Geurtsen 
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10 Merijn Bakker 
11 Sander IJkhout 
11 Arnold Peters 
11 Danny Schrijvershof 
12 Ron Gerdsen 
14 Peter Vermeij 
15 Henny Peters 
15 Demi Idsinga 
16 Theo Essers 
17 Johan Aarts 
18 Emile Kaihatu 
18 Heidi Hoogveld 
19 B. Rombouts 
19 Bert Kosman 
20 Nick Verplak 
20 Patrick Verdonk 

20 Rosanne van Regteren 
22 Geurt Schouten 
22 Nick Peters 
22 Marnix van Rijsewijk 
23 Britt Lamers 
23 Didi van der Ruit 
23 Isa Kroes 
23 Boaz Versteeg 
24 Edwin van Binsbergen 
24 J. Martens 
24 Jerome Starreveld 
24 Do Rokven 
25 Jesse Lamers 
25 Kelsey Knuiman 
26 Joop Janssen 
27 Leo van der Vooren 

27 Daniel Smit 
27 Sharon van Boxtel 
28 Marnix Laumen 
29 Tonny Scheerder 
29 Tilo Wijkniet 
29 Isa Kuster 
30 Matts Wijnen 
30 Jaro Vos 
 

Nieuwe leden  
Mika Teunissen 
Jelle van Put 
Sam Tai Tin Woei 
Stijn Teunissen 
Gertjan Hooijer 

 

BALSPONSOREN seizoen 2015-2016 
 
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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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 
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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:  
 
3/4/5 juni:    Voetbalkamp E en F  
      3/4 juni F en 4/5 juni E 
 
4 juni:    Driel B1- Bataven B1 
     Nacompetitie 
 
2 juli:    RKSV Driel-Feyenoord  

 
Het seizoen zit er weer op. Nadat we het seizoen gestart zijn met de 
presentatiegids hebben jullie ook dit jaar weer 10x het clubblad  
De  Rood-Witten ontvangen. We hebben geprobeerd om er maandelijks weer een 
leuk, goed gevuld. informatief blad van te maken waar iedereen veel leesplezier 
aan beleefd.  
Het viel niet altijd mee om input te krijgen, en het kostte nog wel eens de nodige 
zweetdruppeltjes om het clubblad goed gevuld te krijgen maar we denken dat het 
ons toch gelukt is. Dank aan Stefan Emons, Arjen F2, Arjan 
E3,  Tonnie E4, Bas en Frank E1, Marsha md1/mc1 en Willy 
Ederveen voor het regelmatig insturen van copy.  
Arie voor het kopieerwerk, de vouwploeg voor het bundelen, 
de bezorgers en sponsoren /adverteerders allemaal hartelijk 
dank! Wij gaan ons nu opmaken voor de presentatiegids en 
hopen van jullie voor het nieuwe seizoen een flinke input te 
krijgen. jeugdpr@rksvdriel.nl 
Fijne vakantie allemaal. Met vriendelijke groet, de redactie. 
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Clubleden bij bekerfinale Feyenoord – FC Utrecht.  
 
Op zondag 24 april zijn een 5-tal clubleden naar de bekerwedstrijd tussen 
Feyenoord en FC Utrecht geweest. Via het werk kon Jasper Rook aan kaarten 
komen voor deze wedstrijd, waarvoor heel veel dank!!! 
 
Zondagmorgen moet Jasper zich afmelden om mee naar Rotterdam te gaan, hij 
redt het helaas niet om op tijd aanwezig te zijn. Hij heeft met het 6de een uitje 
gehad naar Köln en heeft daar ook een wedstrijd bezocht. Met een 5-tal 
vertrekken we om 13:00 uur naar Rotterdam, het gezelschap bestaat uit Peter 
Frederiks, Tim Knijf, Kelvin Knuiman, Julian Frederiks en Stefan Emons. De sfeer 
is goed en er wordt al aardig gespeculeerd over de uitslag, als rasechte 
Feyenoordsupporter is Kelvin in de minderheid. Julian en Peter zijn in de 
meerderheid als FC Utrecht supporters, en Tim en ik wij gaan gewoon mee voor 
een mooie pot voetbal en de sfeer.  
 
Aangekomen in Rotterdam is het even zoeken naar een geschikte parkeerplaats, 
en man wat een politie is er nu al op de been. We worden even van het kastje 
naar de muur gestuurd als het om een parkeerplaats gaat, totdat er een 
verkeersregelaar ons verteld waar je gratis en dichtbij kan parkeren. Rekening 
houdende met het weer heeft iedereen zich warm aangekleed, want het lijkt wel 
herfst op dit moment, maar het mag de pret niet drukken. Het stadion is nog niet 
los en we gaan dan ook eerst op zoek naar een plek waar we iets kunnen eten. 
We komen aan bij Happy Italy en besluiten hier wat te eten en te drinken, 
iedereen besluit een pizza te nemen en binnen no time staat deze op tafel. Toen 
iedereen zijn pizza op had was het een kwestie van afrekenen en op naar de 
Kuip. 
 
Aangekomen bij de Kuip was het even zoeken waar we naar binnen konden, al 
snel was de ingang gevonden en snel door het poortje. Even wat munten halen 
en weer op zoek naar de goede ingang, ook deze was snel gevonden met behulp 
van een steward. Eenmaal binnen konden we de plaatsen op gaan zoeken, en 
wat ons gelijk opviel was dat we niet onder de overkapping zaten. Bij een 
regenbui zouden we kletsnat worden, en nog niet bedacht begon het al te gieten, 
toch maar even schuilen. Het was droog en dus tijd om de plaatsen in te nemen, 
en wat zagen we er lagen gewoon poncho`s klaar. We waren er helemaal klaar 
voor en hoopten maar dat het de rest van de wedstrijd droog zou blijven. Tijd om 
eens even lekker van het sfeertje te genieten die er al in de Kuip hing. Bij het in 
starten van het eerste lied van Feyenoord leekt het wel of de Kuip uit zijn voegen 
barstte, wat een legioen en wat een sfeer. Langzaamaan druppelde de FC 
Utrecht fans de Kuip binnen, en al snel werd het lied Als ik boven op de Dom sta 
in gestart, er werd direct mee gezongen  
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door alle FC Utrecht fans. De spelers van beide clubs zijn 
bezig aan de warming-up en het arbitrale 5-tal maakt zich 
ook op voor een mooie finale. De spelers en arbitrale 5-tal 
vertrekken naar binnen, het duurt niet lang meer voordat 
de finale echt gaat beginnen. De spelerstunnel sluit zich, 
en de sfeeracties worden voorbereid, kortgezegd de Kuip 
begint te kolken en de sfeer is bijna niet in woorden uit te 
leggen. 
 

De spelerstunnel opent zich weer en beide clubs betreden de grasmat. De Kuip 
kolkt en van beide supportersgroepen zijn er sfeeracties te zien. Waar aan de 
kant van Feyenoord een grote rookwolk van groen en wit te zien is, heeft de kant 
van FC Utrecht een immens groot spandoek. Over het gehele stadion zijn er 
vlaggen klaar gelegd en dit maakt de sfeeracties compleet. De wedstrijd begint en 
na een minuut of 10 kan Kramer van Feyenoord al de 1-0 binnen schieten, maar 
hij mist en de er gaat een oooeeeii door de Kuip heen. Het is niet echt een 
wedstrijd om over naar huis te schrijven, na 42 minuten is het Kramer die de 1-0 
op het scorebord zet. Het legioen gaat uit zijn dak en de kuip is te klein voor het 
feestje zo lijkt het wel. Op 45 minuten precies blaast Bjorn Kuipers op zijn fluitje, 
het is tijd voor de rust, beide teams gaan aan de thee en voor ons het moment 
om even naar het toilet te gaan en wat te drinken pakken. Wij hopen maar dat het 
na de rust een echte wedstrijd gaat worden, FC Utrecht zal nu moeten. Na een 
kwartier komen beide teams weer het veld op, wij gaan er eens goed voor staan. 
FC Utrecht heeft door wat ze moeten doen en zetten druk, een corner is het 
gevolg. Doordat er vuurwerk op het veld wordt gegooid raakt Vermeer uit zijn 
concentratie, Leeuwin profiteert hiervan en van een afstand schiet hij de 1-1 
binnen, de wedstrijd ligt weer helemaal open. Echt spannend wordt het echter 
niet en de kansen zijn over en weer, met een beetje geluk is het Elia van 
Feyenoord die in de 75ste minuut een schot op het doel heeft, deze wordt door FC 
Utrecht keeper Bednarek zelf ingetikt, het staat 2-1 en wederom ontploft de Kuip. 
FC Utrecht probeert het nog wel maar het kan niks meer forceren. Na 5 minuten 
blessuretijd is het Bjorn Kuipers die affluit voor het einde. Feyenoord wint na 8 
jaar weer de Beker. 
 
Het feest is groot in Rotterdam en we wachten nog even de huldiging af, 
waardoor het feest nog groter wordt. Als eerste mag het arbitrale 5-tal het podium 
op, gevolg door de nummer 2 FC Utrecht die dit jaar de witte badjassen draagt. 
Daarna mag Feyenoord, gehuld in rode badjassen het podium op. Het is 
aanvoerder Dirk Kuijt die de beker uit handen van clubicoon Wim Jansen krijgt 
overhandigd. De beker gaat de lucht in en de confetti maakt het feest nog 
feestelijker. Feyenoord fan en zanger Lee Towers betreedt het veld en You`ll 
Never Walk Alone wordt ingezet, bij het Feyenoord publiek het teken om de  
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sjaals de lucht in te steken, voor ons het moment om weer huiswaarts te keren. 
We verlaten het stadion en we horen het legioen uit volle borst meezingen. Het 
bezorgt zelfs kippenvel en het geluid verstomd langzaam wanneer we verder 
lopen. 
 
Het was een zeer geslaagde dag, en we hebben het op een klein miezerbuitje na 
droog gehouden tijdens de wedstrijd. Moe maar voldaan rijden we terug naar 
huis. Jasper nogmaals heel erg bedankt voor de kaarten, wij vonden het jammer 
dat je niet met ons mee kon. 
 
Stefan Emons. 
 
 
 

 
 
Afgelopen zaterdag (7 mei) was ik pupil van de week. Dit is wat ik die dag heb 
gedaan. 
 
 Om 16:30 begon ik bij de kantine en even later gingen we naar de zaal achter de 
kantine. Ik mocht gelijk op de foto met Wouter Hage. Daarna aten we broodjes en 
werd de wedstrijdbespreking gehouden.  Na het omkleden liepen we het veld op 
en deed ik mee met de warming-up. In het 1e elftal is het heel anders dan bij mij 
in de E2! 
Wedstrijdbespreking (en lekkere broodjes!), superuitgebreide warming-up, veel 
meer toeschouwers en natuurlijk heel erg goed voetbal. Voor de wedstrijd mocht 
ik de aftrap nemen en moest ik in mijn eentje door de verdediging van de 
tegenstander proberen te komen. 
Gelukkig had ik gescoord, want ze deden allemaal niet hun best. :S Tijdens de 
wedstrijd Driel  GVA zat ik in de dug-out bij de reserves. 
Er waren goede kansen, maar er kwamen in totaal maar 2 ballen in het doel. 
Helaas werd het  1  1 , want Driel stond een tijd lang voor. Na de wedstrijd ging ik 
na het omkleden naar de bestuurskamer en daar mocht ik voor de neus van al die 
mannen friet eten :-). En daarna ging ik naar huis. Het was een heel leuke avond! 
Bedankt allemaal! 
 
Dinand Blom 
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Driel MD1 ongeslagen Kampioen.  
 
Dinsdag 17 mei speelden de meiden D1 hun laatste competitiewedstrijd. 

Dit was tegen Orion, de mede koploper in onze poule. 
Wij hadden genoeg aan een gelijkspel, dus Orion moest 
winnen. De meiden van Orion waren over het algemeen meer 
aan de bal, maar wij wisten door het goede samenspel en het 
enorme harde werken de nul te houden. 
Met een eindstand van 0-0 hebben we het dus weer geflikt. 
 
Na de wedstrijd hebben de meiden en de 
trainers/leiders nog even een stukje taart 

gegeten, die hun werd aangeboden door het team van de 
MD2. Die overigens was gemaakt door een van de ouders. 
 
Zaterdag 21 mei mochten de meiden met de platte kar een 
ritje door Driel maken. 
Daarna nog even een frietje, wat te drinken, een medaille 
en oorkonde, ook aangeboden door de club. 
Binnenkort nog het teamuitje en dan hebben we het seizoen 2015/2016 er weer 
op zitten. 
 
Noot redactie: kijk ook even op de site voor de foto en nog een verslag van dit 
kampioensteam. 
 
Ongeslagen Kampioen, knappe prestatie van RKSV Drie l D3 in 
2016 

 
Nu de laatste competitiewedstrijd achter de rug is, kan er terug gekeken worden 
op een mooi voorjaarsseizoen 2016 met een uitstekende prestatie van RKSV 
Driel D3. 
Waar het in 2015 in het najaar seizoen ook al best lekker ging, al was het nogal 
wisselvallig, lieten de jongens het in 2016 wel echt zien. Bijna alle wedstrijden 
werden (uiteindelijk) overtuigend gewonnen, behalve de laatste.  
Ze waren al kampioen, konden niet meer ingehaald worden, ook niet door 
Kesteren D3. Onze eigen D3 had maar wat graag wat extra kersen op de taart 
gezet, door ook deze laatste wedstrijd winnend af te sluiten. Dat mocht helaasniet 
zo zijn, Kesteren heeft er veel voor over gehad en er alles aan gedaan om niet 
aan de zege kar van RKSV Driel te worden gebonden. De jongens moesten 
opboksen tegen een goed en fysiek spelend team, dat moet gezegd, maar ook 
tegen een grensrechter en een scheidsrechter die niet  
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helemaal objectief waren. Met de 1-1 eindstand waren de jongens niet tevreden, 
maar door het vreugdedansje na afloop met de kampioensvlaggen werd die 
teleurstelling al snel vergeten. 
Want wat hebben ze er een mooi seizoen van gemaakt! Schitterende reddingen, 
prachtig samenspel, uitstekende teamgeest, schone doelpunten, spannende 
wedstrijden en toch geen enkele wedstrijd verloren.  
Het was even puzzelen aan het begin nadat de D1 aanklopte voor onze 
steunpilaar Teun, maar we kregen daar Bram voor terug. Bram ontpopte zich al 
snel als een ware goalgetter, maar schuwde het verdedigende werk ook niet. De 
voorhoede, bestaande uit Bram, Jens, Tristan, Bas en Sven wist vaak het net te 
vinden. RKSV Driel D3 was het meest scorende team van deze competitie: 47 x, 
een gemiddelde van 5 doelpunten per wedstrijd! 
De opbouw, maar ook het storen vanuit het middenveld werd verzorgd door 
Angelo, de 3 D’s (Dangelo, Dylan en Daniël), Nord en soms ook Tim. Veel lopen, 
voorin aansluiten om de druk er op te houden, achterin de verdediging helpen en 
schoffelen, tikken en de beuk erin als het nodig was (al zijn ze daar, heel D3, nog 
steeds wat terughoudend in). De schakel tussen aanval en verdediging, 
misschien ondankbaar werk, maar onthoud dat zonder dit middenveld dit team 
nooit zover was gekomen. Achterin werd er gebikkeld door Sam, die maar blijft 
gaan. Arne, die zich als een extra slot op de deur sterk heeft ontwikkeld. Tim, als 
leider van de verdediging bijna altijd de laatste die de tegenstander voorbij moet 
zien te komen. Yan-an, die niet opgeeft en die je bij wijze van spreken minimaal 
twee keer tegenkomt. Yu-lian die zowel links als rechts zijn mannetje staat in de 
verdediging en menig aanval heeft onderbroken. Laten we Nord niet vergeten die, 
hoewel hij het liefst als aanvaller aan de slag gaat, in zijn nieuwe rol als 
verdediger erg goed uit de verf komt. En als de tegenstander dan onverhoopt 
toch onze verdedigers weten te passeren, dan hebben we altijd nog Tilo. Onze 
keeper, onze kleine grote Hulk, die met flitsende reflexen, of door snel uitkomen, 
met gevaar voor lijf en leden op de bal duikend, aardig wat doelpunten heeft 
weten te voorkomen. Niet voor niets is RKSV Driel D3 ook het minst gepasseerde 
team, slechts 9 goals tegen!Met deze 16 jongens, een enkele keer met invallers 
uit andere teams, is er een fantastisch resultaat neergezet, waar de spelers met 
recht trots op mogen zijn. Jullie hebben er altijd samen voor geknokt. Laat het 
kampioensfeest maar losbarsten, jullie hebben het verdiend!En laten we de staf 
van de D3 niet vergeten Bas, de lijert, de man voor het regelwerk en samen met 
Ronald voor grensrechter heeft gespeeld. Ronald  was de steun en toeverlaat van 
Harry in de trainingen van de D3, hij pakte de warming-up en conditie trainingen 
op. Harry bereidde de trainingen voor en zette de oefeningen klaar voor de 
trainingen. In de najaarscompetitie lag de nadruk op leren en investeren in het 
team. De tweede helft van de competitie (voorjaar) zouden we gaan oogsten. 
Nou, dat hebben de jongens goed laten zien! Een groot deel van het team moest 
nog wel even wennen van de E naar de D om op het grote veld te gaan  
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spelen. Maar toen ze het eenmaal door hadden gingen ze als 
een speer. Het was een geslaagd seizoen, zo met z’n allen. 
Daarom willen wij ook echt iedereen bedanken: de spelers voor 
hun inzet, maar ook de ouders voor de ondersteuning, de 
logistiek en de toejuichingen. 
Bas Noordhoek, Ronald van Put, Harry van den Heuvel. 

 
Uitslagen 

20-2-2016 RKSV Driel D3D Redichem D3 4 1 
19-3-2016 Fortissimo D7 RKSV Driel D3D 0 8 
26-3-2016 Beuningse Boys D7 RKSV Driel D3D 0 7 
2-4-2016 Bennekom D9 RKSV Driel D3D 1 5 
9-4-2016 RKSV Driel D3D Brakkenstein D4 4 2 

16-4-2016 OSC D8 RKSV Driel D3D 1 7 
23-4-2016 RKSV Driel D3D DTS Ede D7 6 1 
30-4-2016 RKSV Driel D3D OVC '85 D6G 5 2 
18-5-2016 Kesteren D3 RKSV Driel D3D 1 1 

 
 
 
 
 
F5 Kampioen  
 
Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik in het kort het kampioensteam van F5 aan U 
voorstellen. 
 
Met een mix van enkele bestaande leden, nieuwe leden en overgestapte leden 
van een andere vereniging zijn wij aan het begin van het seizoen als een geheel 
nieuw team begonnen bij onze vereniging. 
Vol enthousiasme van alle spelers, trainers en ouders werd al gauw een hecht 
geheel gevormd! 
Wij zijn in de najaarscompetitie 2015 op een gedeelde 2e plaats geëindigd en in 
de voorjaarscompetitie 2016 zijn wij ongeslagen kampioen geworden! 
Op de voorlaatste dag van de competitie zijn wij, na een weergaloos 3-3 
gelijkspel tegen DVOL F5, kampioen geworden door het puntenverlies van onze 
directe concurrent in de titelstrijd en waren wij zodoende niet meer te achterhalen. 
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De laatste wedstrijd van het seizoen hebben wij in stijl afgesloten met een 1-5 
overwinning op ESA F10. 
 
Aansluitend hebben alle spelers enkele mooie cadeaus gekregen namens alle 
ouders en enkele sponsoren! 
Gehuld in een speciaal ontworpen kampioensshirt kregen de spelers een bos 
bloemen en een mooie beker als aandenken zodat ze achteraf nog vaak kunnen 
denken aan deze mooie prestatie. 
 
Op 21 mei is het team gehuldigd tijdens de jeugdkampioenendag, alle spelers 
ontvingen een oorkonde en medaille, kregen friet en limonade en mochten op de 
platte kar door Driel! 
 
Het seizoen was al met al dus een fantastisch seizoen om mee te mogen maken. 
 
 
Hierbij een korte introductie van alle spelers: 
 
Sami Balhadj: 
Positie: superlinkerverdediger 
Goede eigenschappen: schouderduwt alle spitsen omver die hem willen passeren 
Favoriete speler: Christiano Ronaldo 
 
Elijah Beukhof: 
Positie: superrechterspits 
Goede eigenschappen: op techniek en snelheid snelt hij langs de verdedigers 
Favoriete speler: Neymar jr. en Denis Olynik 
 
Toine Bosvelt: 
Positie: superlinkerspits  
Goede eigenschappen: razendsnelle topscorer die met zowel links als met rechts 
uit alle hoeken en standen scoort 
Favoriete speler: Lionel Messi 
 
Aimaine Boulahyane: 
Positie:supermiddenvelder en 1 van de vaste keepers 
Goede eigenschappen: dribbelt langs de tegenstanders alsof ze er niet staan 
Favoriete speler: Lionel Messi 
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RKSV Driel 

Het onze vereniging gelukt  
eredivisionist en bekerwinnaar 

Feyenoord naar ons toe te halen. 
Noteer zaterdag 2 juli 17:00 in uw 

agenda! 
 

Op 8 juli zijn wij gastheer van twee 
profclubs die bij ons komen 

voetballen 
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Feyenoord 

Nadat eerder Athletic de Bilbao, AZ, Vitesse, De Graafschap en 
PSV tegen Driel speelden, ontvangt Driel nu de Rotterdamse 

topclub. Feyenoord speelt de eerste wedstrijd in voorbereiding op 
het nieuwe seizoen dus in Driel. Doorgaans trekken 
oefenwedstrijden van Feyenoord veel toeschouwers.  

 
RKSV Driel is ontzettend blij met de komst van Feyenoord, een 

aangename verassing! Hiermee gaat een wens in vervulling, 
omdat nu alle clubs uit de traditionele top 3 van Nederland (Ajax, 
PSV en Feyenoord) tegen RKSV Driel hebben gespeeld of gaan 

spelen. 
 

Een speciale commissie gaat zich bezig houden met de 
organisatie van deze wedstrijd, dus nadere informatie volgt. 

Houd onze website daarom in de gaten de komende tijd. 
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Giovanni Evers:  
Positie: superlinkermiddenvelder en 1 van de vaste keepers 
Goede eigenschappen: als hij ’t op zijn heupen heeft is hij niet te stoppen 
Favoriete speler: Lionel Messi 
 
Daan Le: 
Positie: supermiddenvelder 
Goede eigenschappen: Storende factor op ’t middenveld voor de tegenstander, 
Benjamin van het team  
Favoriete speler: Albert Rusnak 
 
Duncan Pauwelsen:  
Positie: supermultifunctionele speler en 1 van de vaste keepers 
Goede eigenschappen: kan op alle posities ingezet worden, van keeper tot spits 
Favoriete speler: Lionel Messi 
 
Bob Ruesink:  
Positie: supermiddenvelder en 1 van de vaste keepers 
Goede eigenschappen: pakt alle ballen van de tegenstander af 
Favoriete speler: 
 
Mick Vermeulen: 
Positie: superrechterverdediger 
Goede eigenschappen: schakelt alle spitsen met gemak uit, niemand mag 
erlangs 
Favoriete speler: Dani Alves 
 
Tieme Wilems:  
Positie: supermiddenvelder en 1 van de vaste keepers 
Goede eigenschappen: heeft onnavolgbare trucjes, zelfs stiftjes als het moet 
Favoriete speler: Neymar jr. 
 
Ik wil graag alle spelers en daarbij ook alle ouders 
bedanken voor hun inzet, enthousiasme en het 
toejuichen tijdens het afgelopen seizoen! 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jeroen Bosvelt 
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Het Drielse Kwartet 
 

In het seizoen 2015-2016 stond de C1 onder leiding 
van Sjors Dulos, Twan Beijer, Matts Wijnen en Roy 
van Guilik. Naast hun werk en eigen 
voetbalactiviteiten stonden ze op de trainingen en wedstrijden klaar om de boys 
van de Drielse C1 nieuwe tactieken en technieken bij te brengen, maar vooral om 
ze plezier te laten beleven aan het mooie spelletje dat voetbal heet. Dat de boys 
dat erg waarderen blijkt wel uit de woorden waarmee ze hun trainers, leiders en 
het team omschrijven. 

Keeper Joël heeft het erg naar zijn zin gehad bij de C1, volgens hem is Sjors een 
goede trainer die zorgt voor een goede sfeer in het team. Eigenlijk is de hele staf 
gezellig en aardig zegt hij, het zijn de leukste trainers die hij ooit heeft gehad. 
Linksvoor Nick V.  vult aan dat het niet alleen de leukste, maar ook de beste 
trainers van Driel zijn. Volgens Jasper en Maarten mocht er van Sjors lol gemaakt 
worden, als er ook maar serieus werd getraind. Middenvelder Wesley valt hen bij 
en vertelt  dat hij op de trainingen m.n. veel heeft geleerd van de 
techniekoefeningen van Twan. Zijn acties op het veld zijn daardoor beter 
geworden.  Voorstopper Joey heeft dit jaar veel van het kwartet geleerd, hij is 
gegroeid in de verdediging (en in de lengte).  Verdediger Xavier geeft nog aan dat 
hij ook wat betreft sportiviteit het e.e.a. mee heeft gekregen van zijn trainers. Hij 
weet nu dat een kopstoot geven “een beetje dom is”. Boris (middenveld) weet te 
vertellen dat Sjors er altijd is, alleen niet als hij met het 2e elftal mee moet, maar 
verder heeft hij geen wedstrijd of training overgeslagen. Roy is een grensrechter 
die over alle grenzen heen gaat licht naamgenoot en middenvelder Roy D. toe. 
Daarbij is hij een leuke gozer met een knappe baard, maar volgens hem en spits 
Lars valt Roy zonder baardje nóg beter bij de chicks. Roy eet altijd een beetje te 
veel voor de wedstrijd en zit als eerste aan het bier daarna. Over Matts weten de 
mannen te vertellen dat ie verdedigende tactieken goed kan uitleggen, het gevoel 
voor humor van een visstick heeft en alleen naar trainingen komt bij mooi weer. 
Veel C1 spelers zijn onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Twan, 
daar mogen ze graag naar kijken!  

Uit alles spreekt dat de C1 een leuk jaar heeft gehad met elkaar en heel positief is 
over de leiding. Het team zoekt elkaar ook op als er geen wedstrijden of  
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trainingen zijn, vinden het leuk om gewoon een balletje met elkaar te trappen of te 
chillen.  

De boys kijken uit naar het teamuitje dat ze eind mei nog met zijn allen gaan 
doen, ongetwijfeld zal ook dat gezellig zijn. Bovendien spelen ze misschien een 
oefenwedstrijd tegen een C elftal van VVV, dus naast lol moet er ook gewerkt 
worden, dat is dit team wel toevertrouwd. 

Sjors, Twan, Matts en Roy bedankt namens: 

Jappie, Joey, Maarten, Floris, Wesley, Joël, Xav, Roy, Boris, Damian, Lars, Mark, 
Sid, Nickie en Nick. 

 
Noot redactie: Foto’s en verslag van het aanbieden van een bedankje aan het 
Drielse Kwartet zijn te lezen op de site. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 25 

 

 
 
Tonnie, clubman pur sang, wie kent hem niet? Wedstrijdsecretaris. 
Je ziet hem wekelijks de lijsten met uitslagen en standen op het 
mededelingenbord wijzigen, voor dat we het tv scherm in de kantine 

hadden de ranglijst/uitslagen per team handmatig bijhouden. Maar Tonnie heeft 
nog zoveel meer voor de club gedaan. Tonnie (56), vader van Daan (13), heeft 
aangegeven te stoppen met zijn vrijwilligerswerk bij Driel, met pijn in zijn hart, dat 
wel. De combinatie werk (hele lange dagen)/ prive en vrijwilligerswerk is teveel 
van het goede.  
Tonnie zat in de Commissie Wedstrijdzaken als wedstrijdsecretaris. Hij regelde 
voetbalzaken als indelingen maken van de kleedkamers en tijdstippen van 
wedstrijden e.d. Vaak hadden de teams ook nog een verlanglijstje om rekening 
mee te houden. Hij mailde wekelijks de wedstrijdschema’s aan de trainers. 
Op zaterdag en zondag was Tonnie een van de wedstrijd coördinatoren. Je staat 
dan bij de teams langs de lijn, draagt zorg dat de wedstrijd goed verloopt, je 
begeleid de scheidsrechter, ontvangt de tegenstander en zorgt ervoor dat het 
wedstrijdformulier goed wordt ingevuld.   
Zelf is Tonnie op zijn 10e begonnen met voetballen (vroeger kon dat pas vanaf je 
10e) en direct op een heel veld. Hij heeft in de jeugd alle selectie elftallen 
doorlopen en heeft een aantal jaren in het 1e gespeeld. Totdat Tonnie een zware 
blessure kreeg. Hij moest toen een keuze maken tussen zijn eigen bedrijf en het 
voetbal en is daardoor op relatief jonge leeftijd gestopt met voetbal. 
Vervolgens is Tonnie een aantal jaren van diverse jeugd- en seniorenteams 
trainer geweest en heeft jaren in de seniorencommissie gezeten. 
Thans is hij leider/vlagger/manusje van alles bij het team van zoon Daan die bij 
RKHVV voetbalt. 
Met het 1e heeft hij 2x een promotie meegemaakt, zij gingen van de 4e naar de 2e 
klasse. Samen met broers Willy (keeper) en Jan in een team.  
Leuke herinneringen heeft Tonnie ook aan het 3e team. Zo moesten zij ooit eens 
uit voetballen tegen de Edese Boys die voor het eerst in hun bestaan kampioen 
konden worden. Er was een tribune gebouwd en 700 man publiek. Met behulp 
van de scheidsrechter won Edese  Boys met 2-0. Dit werd in de kantine echter 
ruimschoots gecompenseerd; zij zaten met beide teams aan 1 tafel met bladen 
vol bier en kwamen pas half 4 ’s nachts weer in Driel aan. 
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Er is een seizoen geweest dat het 3e te weinig spelers had en daardoor moesten 
een aantal A spelers vervroegd over, het was dus een hele jonge groep. Tonnie 
denkt met veel plezier aan dit team terug  Zij trainden op dinsdag en vrijdag. 
Iedere vrijdag was het feest; polonaises werden er over de tafel gelopen. Het 
team was een echte eenheid. Het eerste jaar werden zij 3e, het seizoen erop 
kampioen. Ze kregen vooraf een broodmaaltijd bij Bakkerij Van Binsbergen in de 
bakkerij. 
Ook is Toon oprichter van het zaterdagteam. Hij heeft het de eerste twee jaar zelf 
gecoacht. Vind het bijzonder dat het team toen een afscheidsfeestje (bbq) bij 
Joop Jansen in de tuin voor hem had georganiseerd. 
Vroeger was sport in het algemeen Tonnies hobby, nu stopt hij veel tijd en 
energie in de club. Hij mag ook graag naar goede films kijken; patriotfilms als 
Braveheart e.d. dat de underdog wint van de grote strijdmacht. 
Het enige minpunt van Driel wat Tonnie kan bedenken is dat de last van de 
vereniging drukt op een hele kleine groep mensen, zij hebben vaak al 2 a 3 
functies binnen de club. Hij vindt het jammer dat er maar zo weinig mensen 
opstaan; al snel zeggen dat ze te weinig tijd hebben. 
Het mooiste vindt Tonnie dat als het moet iedereen voor de club klaarstaat. 
Bijvoorbeeld bij een Vitesse wedstrijd, de mensen staan er dan ook klaar voor.  
Hij vindt het mooi dat Driel in kleine dingen heel groot kan zijn. 
 
Tonnie bedankt voor alles wat je voor RKSV Driel ge daan hebt! 

 
 
Weetjes of onzin 
 

• Het heelal is vlakbij. Het is maar een uur rijden per auto, als je recht 
omhoog gaat. 

• Een gloeilamp van 75 watt geeft meer licht dan drie lampen van 25 watt. 
• Een hommel kan niet vliegen. Hij helekoptert. 
• Zaterdag 24 oktober 1964 was de officiële opening van het nieuwe 

sportpark aan de Dorpsstraat. De opening werd verricht door loco 
burgemeester Lokhorst. 

• Onder de evenaar komen overwegend zwarte zwanen voor. Boven de 
evenaar overwegend witte. 

• Conservenfabriek Baltussen uit Driel was in 1868 de eerste Stroop- en 
Jamfabriek in de Betuwe. 

• In het seizoen 1962 / 1963 promoveerde RKSV Driel voor het eerst naar 
de derde klasse van de KNVB  
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Wie hebben we daar? (1) 
 
De broertjes Ismael en Mohammed Cisse Bacongo. 
Oudere broer Kader voetbalt ook bij RKSV Driel maar  Ismael (e1) en 
Mohammed (f1) zijn altijd samen op het voetbalveld te vinden.  
Maandagavond 8 mei, Mohammed heeft er net een wedst rijd opzitten met de 
F1 en blijft nog even op het voetbalveld verder voe tballen omdat hij er maar 
geen genoeg van kan krijgen. 
 
 
 

  Ismael Cisse Bacongo Mohammed C. Bacongo 

Team: E1 F1 

Positie: Spits en middenveld Rechts voor 

Wat kun je goed: Goals scoren Bal afpakken, scoren 

Trainers: Frank en Bas Charles en Ronald 
Geleerd van de 
trainers: Meer overpassen Meer overpassen 

Wat vind je van hen: Goede trainers goed 

Voor welke club ben je: PSV Ajax 

Favoriete speler: Luuk de Jong Cillissen 

Favoriete speler 1e: Ik ken ze niet Ik ken ze ook niet 

Leeftijd: 10 6 

School: Kameleon Kameleon 

Hobby: Voetballen en gamen Voetballen, karate 

Lievelingsprogramma: Disney Channel Cartoon Network 

Lievelingseten: friet pizza 
Leukste op de 
voetbalclub: 

Zelf voetballen en voetbal 
kijken bij andere teams 

Met de f1 voetballen en zelf 
voetballen 

      

Tip: 
Ik vind alles leuk op de 
club, ik hoef niets anders 

Pannaveld en 
basketbalveldje 

 
 
 
 
 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 28 

 
 
Wie hebben we daar? (2)  
 
Ook nu 2 broertjes. Stijn en Bas Abbenhuis, zoons v an Frank, trainer E1 en 
coördinator E, tevens verslaggever van de “mini gla diatoren”. 
Woonachtig in de Schuijtgraaf. 
Zij hebben net lekker getraind en zijn op weg naar de kantine voor een 
welverdiende beker aanmaak. 
 
 
  Stijn Abbenhuis Bas Abbenhuis 
Team: E1 E1 
Positie: Centrale verdediger Linksbuiten of midmid 

Wat kun je goed: 
Van afstand 
schieten 

Snel en mannetjes 
passeren 

Trainers: Frank en Bas Frank en Bas 

Geleerd van de trainers: Mezelf aanbieden 
Breed maken in het 
veld 

Wat vind je van hen: 
Gezellig maar ook 
streng Streng en gezellig 

Voor welke club ben je: Vitesse Vitesse 
Favoriete speler: Neymar jr Neymar jr 
Favoriete speler 1e: Nr 16 Wesley Vree Ken ik niet 
Leeftijd: 11 9 
School: Confetti Confetti 
Hobby: voetballen voetballen 
   Free runnen en in de  
   Natuur zijn. 
Lievelingsprogramma: Studio sport Studio sport 
Lievelingseten: pizza pizza 

Leukste op de 
voetbalclub: 

De mensen die hier 
werken en de 
mensen die in de 
kantine werken. 

Kunstgras en ik vind 
het fijn dat de kantine 
nu vaker open is na de 
training. 

    

Tip: 
Nieuwe scorebord 
met tijd die aftelt speeltuin 

 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 29 

Wat ons ter ore kwam..  
 
 
De F5, D3 en MD1 zijn kampioen geworden. 

 
Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie! 
Hier is meer over te lezen elders in de Rood-Witten. 
 
De MD2 is het helaas net niet geworden. Zij hadden de 
laatste wedstrijd moeten winnen maar zij verloren met 1-
0. Jammer maar helaas. Maar ook dat is voetbal. 
 
 

Maar voor ons is de MD2 toch ook een echte kampioen! 
Op woensdag 18 mei kwamen zij de MD1 aanmoedigen en 
na afloop boden zij de meiden van de MD1 een hele lekkere 
taart aan. Klasse meiden (en bakster Jolanda), wat een leuk 
initiatief! 

 
De uitslag van de SGOB loterij is binnen. De uitslag staat elders in 
deze Rood-Witten en op de site. 
RKSV Driel bedankt alle spelers/speelsters, begeleiding, kopers, 
Frans Elbers en de activiteitencommissie voor hun bijdrage. De 
opbrengst komt ten goede aan de club. 

 
Op zaterdag 21 mei was de Kampioenendag. De kampioenen kregen door de 
club een rondrit met de versierde platte kar, friet, limonade, medaille en oorkonde 
aangeboden. De voorzitter sprak een woordje en de teams werden door de 
trainers/leiders toegesproken en in het zonnetje gezet. Hartelijk dank 
Danielle Knuiman, Marian van Gogh en Patricia Bollaart voor het organiseren 
van deze Kampioenendag. 

 
Op zaterdag 2 juli komt Feyenoord 
naar Driel en speelt om 17:00 een 
wedstrijd tegen het 1e elftal van onze 
vereniging. Houd voor meer informatie 
de site in de gaten. 

 
De B1 (1e klasse) speelt nacompetitie. Zij hebben op 21 mei met 5-1 gewonnen 
van SML (hoofdklasse)  en spelen op zaterdag 4 juni tegen de Bataven. Klasse 
mannen en succes verder!  
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Wie hebben we daar? (3) 
 
De jongens van de D1 
 
Teun Commandeur, Enrico Geenacker en Jordi Verplak.  
We komen ze tegen in de kantine, net getraind door 3 jonge trainers die 
voor hun opleiding de training verzorgen. Gelukkig hebben ze nog even tijd 
voor dit interview en ze zijn nieuwsgierig naar de antwoorden die 2 van hun 
3 trainers zodadelijk gaan beantwoorden. 
 
 
  Teun Commandeur Enrico Geenacker Jordi Verplak 

Team: D1 D1 D1 

Positie: Links achter keeper Centrale verdediger 

Wat kun je goed: Ballen tegenhouden 
Duiken en ballen  
tegenhouden Ik heb een goede  inzet 

Trainers: 
Karos Dennis Roy 
Rene en Harry 

Karos Dennis Roy Rene 
en Harry 

Karos Dennis Roy Rene en 
Harry 

Geleerd van trainers: 
Voorzet geven en 
aannemen 

Balcontrole duiken en 
uitschieten Hoge ballen geven 

Wat vind je van hen: Leuke trainers Leuk , geven goed uitleg Wel goed 

Favoriete club: Vitesse Vitesse Vitesse 

Favoriete speler: Sergio Ramos Neue Diego Silva 

Favoriete speler 1e: Wim Jansen Jimmy Ken ik niet 

Leeftijd: 12 13 12 

School: Kameleon Kameleon Kameleon 

Hobby: Racen en voetballen 
Voetballen, gamen en 
kletsen Voetballen en gamen 

Lievelingsprogramma: ? kijk weinig tv Fox sport Spongebob 

Lievelingseten: shoarma spaghetti friet 

Leukste op club: 
Helpen bij de 
activiteitencommissie 

Trainen en douchen op 
het einde 

Wedstrijd  spelen en de “3e 
helft” hahaha 

Tip: 

Dat je vaker op het 
veld mag voetballen 
in Driel en dat we 
niet naar de 
Arnhemse Boys 
hoeven te fietsen  
omdat er in Driel 
geen veldje is voor 
de jeugd. 

Dat je vaker op het veld 
mag voetballen in Driel en 
dat we niet naar de 
Arnhemse Boys hoeven 
te fietsen  omdat er in 
Driel geen veldje is voor 
de jeugd. 

Dat je vaker op het veld mag 
voetballen in Driel en dat we 
niet naar de Arnhemse Boys 
hoeven te fietsen  omdat er in 
Driel geen veldje is voor de 
jeugd. 
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Wie hebben we daar? ( 3 vervolg )  
 
De D1 werd dit seizoen begeleid door Roy vd Dam, De nnis Knuiman, Karos 
Neerhof, Harry v Kesteren en Rene Rensen. 
Dennis, Roy en Karos trainen de jongens vanwege de praktijk opdracht van 
school. Roy wordt deze avond beoordeeld door school . Dennis en Karos 
nemen even de tijd voor het interview en schuiven b ij Teun, Jordi en Enrico 
aan die belangstellend luisteren. 
 
 
  Dennis Knuiman Karos Neerhof 
Team: B1 B1 

Positie: 
Centraal aanv 
middenvelder Links achter 

Wat kun je goed: Inzicht, passen snelheid 

Trainers: 
Franklin, Tim, 
Jasper Franklin, Tim, Jasper 

Geleerd van de trainers:  Lange bal geven Lopen zonder bal 
Wat vind je van hen: Aardige jongens Aardige jongens 
Voor welke club ben je: twente Westham united 
Favoriete speler: Iniesta payet 
Favoriete speler 1e: Gino Gino 
Leeftijd: 17 16 
School: CIOS HPC sportklas 
Hobby: Voetbal, 3e helft. Met vrienden zitten 
  Bonnie &Clyde voetballen 
  Festivals bezoeken  

Lievelingsprogramma: Fox sport 
Fox sport en la 
queseavecina 

Lievelingseten: pasta spaghetti 

Leukste op de 
voetbalclub: 

Dat iedereen elkaar 
kent, de 
gezelligheid 

Dat iedereen elkaar 
kent, de gezelligheid 

    
Tip: geen nee 
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Pass de pen                  door Emma Peek 
 

 
 
 

Hoi, mijn naam is Emma Peek en ik ben 12 jaar.   
Ik woon in Driel samen met mijn ouders , mijn 2 zussen en broer. 

Ik zit in de eerste klas op OBC Elst, waar ik elke ochtend naartoe fiets met een 
aantal teamgenoten van mij. 

Ik speel in de MD1 en mijn positie is laatste vrouw, we hebben echt een heel leuk 
een gezellige sfeer in ons team wat de trainingen ook extra leuk maakt! 

Ik ben toen ik 8 jaar was begonnen in de ME1 met als trainer Ronald Martens. 
We werden het eerste jaar meteen kampioen, er zit een grote kans in dat we dit 
jaar ook kampioen worden ☺! Nu worden we nog steeds door Ronald Martens 
getraind & Maico Muller is er bij gekomen super leuk dus!  Ik blijf wat mij betreft 
nog heel lang voetballen! 

Ik pass de pen door aan.......... Karos Neerhof 

 

 

Noot redactie: De MD1 is wederom kampioen geworden! (was ten tijde van 
schrijven dus nog niet bekend) 
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Wie hebben we daar? ( 4 )  
 
Tijmen Tubbing die net zijn training met de C2 er o p heeft zitten, moe maar 
voldaan. Tijmen is ook scheidsrechter en fluit op d e club de E en F spelers. 
Tim van de Ruit voetbalt in de F1, ook hij heeft de  training er net op zitten, 
snel wat limonade drinken met zijn vrienden dan kan  hij nog even snel wat 
overschieten voordat hij mee naar huis moet. 
 
  Tijmen Tubbing Tim vd Ruit 
Team: C2 F1 
Positie: Links achter Rechtsmidden 
Wat kun je goed: Sneldheid Schieten, vrije trap 

Trainers: Aaron Marnix Rick 
Charles, Ronald, 
Marcel 

Geleerd van de trainers: balcontrole Meer over spelen 

Wat vind je van hen: 

Aardig en grappig, 
leuk dat je jonger 
zijn als de meeste 
trainers. 

Aardig en ze zijn wel 
goed. Hebben een 
goede tactiek. 

Voor welke club ben je: Feyenoord Vitesse 
Favoriete speler: Kuijt Messi 
Favoriete speler 1e: Ken ik niet Ik ken ze niet 
Leeftijd: 14 Acht en een half 

School: 
Dorenweerd 
College De Meeuwenberg 

Hobby: Sporten in het 
Voetballen, buiten 
spelen en gamen. 

  Algemeen, gamen  
Lievelingsprogramma: ? kijk weinig tv Fox sport 
Lievelingseten: pizza patat 
Leukste op de 
voetbalclub: Wedstrijd spelen 

De kinderen en de 
kantine 

    

Tip: 

Pannaveld maar 
dan groter, wil 
graag voetballen op 
de club, niet bij 
anhemse boys in 
vrije tijd. 

Het veld moet vaker 
open zijn dat ik niet 
naar de Arnhemse 
Boys hoef te fietsen. 
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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. (ook afbreken op zondag 5 juni zou prettig zijn ☺) 
 
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. 
 
Naar aanleiding van deze oproep in de vorige Rood-Witten hebben Frank 
Abbenhuis, Erik vd Klift, Karos Neerhof en Kelvin Knuiman hun hulp aangeboden, 
waarvoor dank. Stijn vd Klift komt in het kader van zijn maatschappelijk stage 
zondag helpen de bedden af te breken. 
We hopen nog een paar toezeggingen te krijgen ;) Wellicht zijn er meer 
examenleerlingen die even tijd hebben☺ 
 
------------------------------------------------- 
  
De Commissie Accommodatie en Beheer (CAB) 
 
 
Zoekt vrijwilligers voor onderhoud op- en om de 
velden. 
 
Ook hier geldt, schroom niet, je bent meer dan 
welkom! 
 
Voor meer informatie; Daniël Prinse , prinsedaniel@gmail.com 
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Achter de schermen… 
  
Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers 
werkzaam. Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee!  
 
Je hebt van die vrijwilligers, altijd maar druk, veelal op 
de achtergrond. 
Janne Willemsen is er zo een. Janne is 49, ziet 
volgend jaar Abraham, maar zegt zich nog lang niet zo 
oud te voelen. Hij is getrouwd met Bianca Menting en 
vader van Senna (17) en Mika (14) die in de B2 

voetbalt. Janne is begonnen rond zijn 7e/8e jaar en heeft gevoetbald tot zijn 18e. 
Hij is toen spelend lid gebleven, speelde nog af en toe, Driel 5/6 het 
zaterdagelftal. 
In die jaren moest hij toch een keuze maken; in een weekend deed hij aan 
voetbal, zaalvoetbal en wielrennen. Janne koos voor het wielrennen. Hij heeft 
amateurs A gereden en toen sportklasse. 4 jaar geleden is hij gestopt met 
wedstrijd rijden. Hij heeft ook nog training gegeven aan wielrennen jeugd. 
Om toch een doel te hebben fietst Janne nu met WTC de Betuwe toertochtjes van 
zo’n 160 a 170 km ter ontspanning. 
Janne is als hulptrainer begonnen bij het team van Mika; als de trainer verhindert 
was nam hij de training over. Senna ging bij de meiden voetballen en van dat 
team is hij 2 jaar trainer geweest. Het viel hem op dat terreinmeester Hennie 
Scheerder (74) altijd druk was en heeft daarom tegen hem gezegd: “volgende 
week kom ik je helpen” en dat doet hij nu zo’n 2 jaar. 
Op zaterdagochtend om 07.00 uur beginnen zij samen en zijn rond 09.00 klaar, 
dan komen de spelers op het veld en stoppen zij ermee. 
Op vrijdagmiddag is Janne op tijd klaar met zijn werk, dan gaat hij het 
kunstgrasveld borstelen en maait om de grasvelden heen (voor de grasvelden 
komt een bedrijf) en doet voorkomende werkzaamheden. Hij maakt ook 
onderdeel uit van het CAP. Het CAP gaat z.s.m. aan de gang met het veld achter 
de kantine, ieder lid heeft een eigen taak. De een gaat bijvoorbeeld bestraten, 
Janne gaat struiken/grond eromheen verwijderen met het CAP en een aantal 
vrijwilligers. De bedoeling is dat er een voetbalveld komt voor de jeugd, jeu de 
boulesbaan, ruimte voor bootcamp. Er gaat dan ook tijd van eigen vakantie 
inzitten maar Janne vindt dat niet erg, vind het leuk om te doen. 
Hij vindt het ook erg leuk om met Hennie te klussen en te “ouwehoeren”. 
Janne is niet alleen bij de voetbalclub actief. 
Hij is ook druk met de Speelweek, met name het vissen, tuigjes maken, ATB 
mountainbiken. Met de WTC de Betuwe, de kleding en Drielse WTC de Betuwe 
fietsdag. Verder met de Sint Kan en het Kersenfeest. Tijdens het Kersenfeest  
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het organiseren van de wielerronde. Hekken neerzetten om het parcours, 
parcours controleren, hekken afbreken en terugbrengen naar de gemeente, 
vrijwilligers regelen voor om het parcours, zorgen dat ze tussendoor te eten en 
drinken krijgen, de motorrijders, om 06.00 s’ochtends met de bezemwagen het 
parcours schoon maken (in het verleden reed hij vervolgens nog doodleuk zelf 
met de ronde van Driel mee). Men is eigenlijk 3 dagen bezig om 1 dag 
wielerronde te organiseren. Het is ook een hele grote verantwoording. 
 
Janne houdt van fietsen en het sleutelen aan fietsen. Hij vindt eigenlijk alle 
sporten wel leuk om te kijken en doen, heeft dan ook van alles gedaan. 
Bianca en Senna doen aan kickboksen, dat lijkt hem ook wel eens leuk om te 
gaan doen. Janne houdt van het voldane gevoel van na het sporten, vooral na het 
wielrennen “zo, dat pakken ze me ook niet meer af”. 
 
Als vrijwilliger voelt hij zich gewaardeerd. Hij probeert alles zo goed mogelijk te 
doen en vindt het dan fijn dat hij dat ook terug hoort. “Ziet er goed uit, gras ligt er 
goed bij”. Janne probeert ook andere mensen aan te steken om als vrijwilliger te 
komen helpen. Hij heeft zelf ook weinig tijd, maakt tijd. Hij vindt het ook erg 
gezellig. Net als het vrijwilligersfeest dat voor alle vrijwilligers wordt 
georganiseerd. Hij vindt dat je daar naar toe moet gaan, je krijgt het aangeboden 
door de club als blijk van waardering. Het enige wat hij jammer vind is dat het 
georganiseerd wordt door vrijwilligers die zelf ook het hele jaar voor de club klaar 
staan. Janne zou het leuk vinden als er per team door de ouders een paar hapjes 
klaar worden gemaakt en dat van dat alles samen een klein buffetje voor de 
vrijwilligers kan worden gemaakt. Als bedankje aan alle vrijwilligers dat hun 
kinderen lekker kunnen voetballen. 
Tevens hoopt Janne dat van de jongere generatie er ook mensen zijn die zich 
aanmelden als vrijwilliger. 
 
Binnenkort is weer het Kersenfeest met de ronde van Driel. De WTC heeft nu 
geregeld dat er recreantenwedstrijden gereden kunnen worden, zonder licentie. 
Tip van een lachende Janne: misschien leuk voor de jongens van het 1e en 2E die 
ook bij de WTC fietsen? Dus Twan, Rick, Ed, Bart en Ivo….Een goede 
voorbereiding op het nieuwe seizoen (grapje). 
 
Verder wil Janne nog kwijt dat hij zijn petje afneemt voor Hennie Scheerder die op 
74-jarige leeftijd nog zoveel voor de club doet! Dat mag ook wel eens gezegd 
worden, vindt hij. 
 
Janne kan slecht stil zitten, een bezige bij. Neemt afscheid met de hem typerende 
woorden “ Jammer dat ik nog niet met de vut ben. Niet dat ik mijn werk niet leuk 
vind maar dan heb ik lekker tijd om nog meer te klussen”. 
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Evaluatie van  een jaar E 
jeugd  
 

De voorbereidingen op de seizoenen 
2015-2016 (najaars- en 
voorjaarscompetitie) begonnen al 
vroeg. Veel trainers, ouders en 
spelers waren nog volop in het 
buitenland aanwezig om van een 
welverdiende vakantie te genieten, 
terwijl de trainingen al gestart werden 
en de bekercompetitie van start ging. 
Gelukkig was onze vereniging niet de 
enige met een spelerstekort en waren 
andere verenigingen maar wat graag 
bereid wedstrijden te verschuiven. 
Na het bekend maken van de teamindelingen in juni 2015 is aangegeven dat er 
(noodgedwongen) spelers vervroegd door zouden moeten.  
Dat was niet alleen bij de E categorie aan de orde, ook de D jeugd had spelers 
nodig. Er moesten keuzes worden gemaakt welke spelers wel of niet daarvoor in 
aanmerking kwamen. Daarbij werd gelet op het fysieke en mentale aspect maar 
zeker ook gekeken naar vriendjes en het spelplezier.  
Dat hield in dat er gedurende de maanden augustus en september veelvuldig 
geëvalueerd zou worden met ouders, spelers en trainers of spelers al dan niet op 
hun plek waren in het team. Dat is overigens iets wat ieder jaar zal gebeuren 
tijdens de eerste twee maanden na de zomervakantie. Eind september van het 
afgelopen seizoen hebben er inderdaad enkele mutaties plaatsgevonden in de 
teamsamenstellingen. 
Alle 4 de E teams gebruikten de bekercompetitie als oefenwedstrijden. Leerzame 
wedstrijden tegen goede tegenstanders en dus een goede graadmeter hoe de 
spelers uit de zomerstop waren gekomen. Dat geen van de 4 E teams de 1e 
ronde overleefde was niet verassend. Er was ook geen doelstelling aan 
gekoppeld. 
 
Met de in gebruik name van het kunstgrasveld kon er veel meer en beter worden 
getraind. Alle E teams trainen twee keer in de week op zoel kunstgras en 
natuurgras, De trainers van de 4 E teams hadden goede afspraken gemaakt en 
een planning gemaakt qua oefenvormen. In de uitvoering van deze planning 
kunnen nog wat stappen gemaakt worden. Tussen de teams onderling bleek een 
groot niveau verschil te zitten. Iets wat voor komend seizoen dichter bij elkaar 
gebracht moet worden maar daar komen we later op terug.  
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De E1 startte in de 2e klasse. Na 3 nederlagen op rij werden de daaropvolgende 8 
wedstrijden gewonnen. Dat resulteerde in de mooie 4 plek in de competitie. 
 

De E2 begon de najaarscompetitie in de 4e klasse. Speelde heel lang mee om het 
kampioenschap maar verloor de laatste 2 wedstrijden en eindigde eveneens op 
een goede 4e plaats. 
 
Ook de E3 startte in de 4e klasse en begon goed aan de competitie. Door enkele 
wijzigingen in de samenstelling moesten spelers even aan elkaar wennen. 
Daarna werd er weer gewonnen met als resultaat een keurige 5e plaats. 
 
De E4 speelde tot de laatste wedstrijddag om het kampioenschap. Een prima 2e 
plaats (met maar 1 nederlaag) mocht als een groot compliment worden 
beschouwd. 
 

Een lange winterstop lag vanaf begin december in het 
vooruitzicht. Pogingen om andere verenigingen te strikken voor 
oefenwedstrijden lukten deels. Maar ook onze spelers hadden 
behoefte aan een rustperiode.       
Dat hield in dat alleen de E1 en de E3 deel namen aan het 
zaalvoetbaltoernooi van SDOO in Heteren.  
De teams kregen vanuit de vereniging de gelegenheid te trainen 

in de zaal van Driel. Maar door het kunstgrasveld kon er ook gewoon worden 
doorgetraind in de winterstop. Een zeer groot voordeel zo bleek. 
Zowel de E1 als de E3 werden glansrijk kampioen in de zaal door hun 
leeftijdsgenoten uit de omliggende dorpen te verslaan in de een hele competitie 
en finaleronde.  
Eind februari werd er begonnen aan de voorjaarscompetitie. Door vakanties, 
maar ook door slechte weersomstandigheden en daardoor velden, werden 
diverse wedstrijden afgelast. Maar de spelers stonden te popelen om te 
beginnen. Dat resulteerde zelfs dat alle 38!! Spelers van de 4 E teams aanwezig 
waren op een onderling toernooi bij Driel. Gewoon, op een zaterdagochtend. 
Over motivatie gesproken………… 
De E1 maakte vrijwillig promotie naar de 1e klasse. Deze competitie werd gezien 
als leerperiode. Alleen maar ervaring opdoen tegen moeilijke tegenstanders die 
fysiek sterker zijn en vaak 1 a 2 jaar ouder. 
Een prima 12e plaats van de 14 met overwinningen en nipte nederlagen tegen de 
hoog vliegers. Met een beetje geluk was de E1 in de middenmoot geëindigd. 
Onze E2 bleef in de 4e klasse. De resultaten waren iets minder dan in de 
najaarscompetitie. Een aantal wedstrijden werden met 1 doelpunt verschil  
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gewonnen of verloren. Alles lag dus heel dicht bij elkaar maar het dubbeltje viel 
net de verkeerde kant op: 10e plek.    
 
Ook de E3 bleef in de 4e klasse en heeft daar wederom de 5e plek in de wacht 
gesleept. Een prima resultaat. Mede omdat de tegenstand enorm gegroeid was. 
Tegenstanders hadden, in tegenstelling tot onze vereniging, in de winterstop een 
nieuwe teamindeling gemaakt. 
Na het bijna kampioenschap van de E4, waarbij toch de voorkeur werd gegeven 
in de 5e klasse te blijven, werd in de voorjaarscompetitie een 7e plek behaald. Wat 
voor de tegenstanders van de E3 gold, gold ook voor de E4: sterkere 
tegenstanders door wijzigingen in teamsamenstelling van de tegenstanders.  
 

Voor alle teams starten nu de toernooien, de 

laatste trainingen staan op het programma en 

het hoogtepunt, het pupillenkamp, komt er 

begin juni weer aan. 

Achter de schermen is men al druk bezig met het 
volgend seizoen. Spelers beter maken, samen 
trainen, samen spelen. Dat is overigens een punt 
wat, zoals het er nu voor staat, MOET gebeuren. 
De toestroom van nieuwe jeugdleden blijft maar 
komen. Volgend jaar naar alle waarschijnlijkheid 
5 E teams. Daarbij volgt de aantekening dat 
spelers soms mee moeten doen in een ander 

team om voldoende spelers te hebben. Doen we dat niet dat kunnen wedstrijden 
niet door gaan. De keus om 4 teams samen te stellen met ieder 10 a 11  spelers 
heeft absoluut geen voorkeur. Maar goed. We zijn nog in voorbereiding. Niets is 
definitief. 
 
Door de toestroom van jeugdleden groeit de  
behoefte aan trainers en leiders voor komend 
seizoen. Maar ook ouders, opa of oma die 
voor, tijdens en na de trainingen, gedurende 
twee uur,  voor de kantinebezetting kunnen 
zorgen zijn meer dan welkom. Check 
daarvoor de website van RKSV Driel  of de 
middenpagina van deze Rood- Witten en 
meld je aan bij de betreffende commissie.  
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De medewerkers van de Rood-Witten wensen alle spelers en 
speelsters, alle vrijwilligers, alle sponsoren en alle lezers een hele 
fijne zomervakantie toe!  
 
Geniet ervan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alle vrijwilligers die “gewoon” doorgaan met de organisatie 
/ voorbereidingen van het nieuwe seizoen; na afloop  van deze 
competitie; 
Heel veel succes en top dat jullie dit toch maar we er doen 
(veelal op de achtergrond) !!!!!! 
 
 
Zonder leden geen vereniging 
Zonder sponsoren en Busenissclub SV Driel geen extra’s 
Zonder vrijwilligers geen voetbal 
 
 
 
RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij!  

 
 


