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Hierbij het eerste exemplaar van de Rood-Witten. 
Wat zal het seizoen 2016-2017 ons gaan brengen. 
 
Het afgelopen seizoen is denk ik goed verlopen en wij hopen deze 
lijn voort te kunnen blijven zetten. 
Wij hebben door enkele sponsoren mooie zitbanken gekregen, waar 
goed gebruik van wordt gemaakt. Dank voor deze schenking. 
Het aanleggen van het multifunctionele veld, laat nog steeds op zich 
wachten. Ik als voorzitter maar ook de andere bestuursleden hopen, 
dat wij binnenkort toch kunnen beginnen. De gesprekken met de 
Gemeente lopen stroef. 
Ook het aanbrengen van het zebrapad voor de kleine ingang gaat 
volgens ons te traag. Ook daar hebben wij onlangs contact over 
gehad met de gemeente. Zij hebben gezegd daar spoedig mee te 
beginnen. 
Het wordt weer winter, dat wil zeggen dat het snel donker gaat 
worden. Ik wil u dan ook met klem vragen, om de verlichting van de 
fiets van u en uw kinderen te controleren, zodat zij gezien worden 
op weg naar ons sportpark.  
Ook verzoeken wij u om tijdens de training avonden, maar ook 
tijdens de wedstrijd dagen, uw fiets niet in de ingang te plaatsen, 
maar dicht bij het gravel veld, zodat, ik hoop dat dat niet zal 
gebeuren er een goede toegang is voor dienstverlenend vervoer. 
Ook wil ik nog graag even aandacht besteden aan onze vrijwilligers. 
Zij verrichten veel hand en span diensten aan onze mooie 
vereniging. 
Maar weet u, dat wij nog steeds vrijwilligers kunnen gebruiken. U 
hebt het kunnen lezen en ook kunnen ondervinden met onze 
kantine. Doordat er gelukkig toch weer mensen uit onze vereniging, 
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die al veel vrijwilligers werk verricht zijn opgestaan, heeft dat nog 
niet geresulteerd in sluiten van de kantine. Dus bij deze een 
dringende oproep, Hebt u nog wat tijd over meldt u zich dan aan, 
dat kunt u doen via de mail adressen in de presentatie gids, of in 
deze uitgave van de Rood-Witten. Op deze manier kunt u laten 
zien, dat u ook graag heeft dat onze vereniging blijft bloeien en 
groeien. 
Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief maar vooral een 
respectvol seizoen 2016-2017 toe. 
Wij hopen op uw steun en medewerking. 
 

Want ONZE VERENIGING BEN JIJ, SAMEN MET MIJ 
 
Frans Essers, voorzitter 
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Wij feliciteren 

Oktober 
01 Mick Weijman   
01 Rita Boerboom-Vos   
01 Niels Aalbers 
02 Sam Michiels 
03 Klaartje Geenacker   
04 Thijs Harmsen   
05 Lars Jacobi 
06 Kevin Janssen   
06 Lars Veldhuizen 
07 D. Dingelhoff   
07 Ismael Cisse Bacongo 
07 Matthew Molenaar 
08 Dennis Krol  
08 Angelo Evers   
09 Jesse Arnold 
10 Rosa de Jong   
10 Paul Scheerder   
10 Richard van Brakel   
11 G. Joosten   
11 Valiano van Malkenhorst 
12 Sven van Put   
12 Marijn van Cleef 
12 Mick Koen 
13 Dustin Wiegman 
13 Sjoerd Roeleveld 
13 Kelisch Wieskamp 
15 Simon Hage 
15 Zenno de Ridder 
16 Nikola Olivier 
16 Clarissa Potjens 
16 Krijn Teunissen 
17 Stan van Hoorn   

17 Roy Louter   
17 Laura Boeijen   
19 Anton Meeuwsen   
19 Mohammed Cisse Bacongo 
20 A. van Baal   
20 Job Wolber   
21 Jordi Verplak   
21 Emiel van Muiswinkel 
24 Sam Tai Tin Woei   
25 Nienke Pol 
26 Thijs Loeffen 
26 Noah Nijenhuis 
27 Jan van den Dam   
28 Albert Pol   
28 Tom van de Weijer 
29 Youri van der Welk   
29 Julian Frederiks 
30 Edwin Hammink 
30 Arjan Veenboer 
30 Toine Bosvelt 
30 David van Kempen 
31 Willy Ederveen   
31 Amber Peek   
31 Emma Peek   
31 Evi van der Laan 
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Nieuwe leden  
Chiem Soppe 
Thijn de Jong 
Levi Dijkstra 
Bo van Velzen 
Zoe van Lanen 
Tim Groote Haar 
David van Kempen 
Carmen van Lanen 
Marjolijne van den Broek 
Timo Wittenberg 
Khaled Rashid 
Sam van Pluuren 
Jamal Hamdaoui 
Janae Jansen 
Jesse Arnold 
Stefan Vos 
Bas Noordhoek 
Joep Witjes 
Mika Lange 
Pepijn van den Hoogen 
Almanzo Malvarosa 
Luc Notten 
Mert Yildiz 
Jennifer van der Plaats 
Yanou van Schaik 
Juno van de Pavert 

Vince Unverzagt 
Freek Bolte 
Milan Roelofs 
Tom Lunter Koemans 
Collin Kleinbussink 
Zenno de Ridder 
Daan Koorn 
Silven Geitenbeek 
Youp Bourgonje 
Bart Derksen 
Hasan Eroglu 
Valiano van Malkenhorst 
Florijn Hamer 
Sam Jansen 
Ruben Overdijkink 
Edwin van Olderen 
Brent Blom 
Pepijn Faber 
Max Faber 
Sidar Özcelik 
Lars Veldhuizen 
Kourosh Noei Nesfegi 
Sten Vos 
Tijn Hagen 
Yunes Berends 
Ties Ritsma 
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RKSV Driel - HAVO 
Profi le Car & Tyreservice Koos van Elk 
 
RKSV Driel - MASV 
Albert Heijn Ger Koopman 
 
RKSV Driel - Angeren 
Taxi Linsen Driel B.V. 
 
RKSV Driel -Eendracht Arnhem 
Carrozzeria Volpe 
 
RKSV Driel - DVOL 
De Geldersche Poort 
 
RKSV Driel - SDOO 
Timmer- & onderhoudswerken Vermeij 
 
RKSV Driel - GVA 
Snelders Sport 
 
RKSV Driel - Jonge Kracht 
Henk Langen Beeld & Geluid 
 
RKSV Driel - Arnhemse Boys 
BusinessClub SVDriel 
 
RKSV Driel - OSC 
Herlaar Landmeten B.V. 
 
RKSV Driel - De Paasberg 
Beijer Mengvoeders B.V. 
 
RKSV Driel - Elistha 
Hesseling Bouwservice 
 
RKSV Driel - OVC ‘85 
Bloemenhandel Janssen IJkhout 

B
A

LS
P

O
N

S
O

R
E

N
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 7 

 
 
 
 

B
U

S
IN

E
S

S
C

LU
B

 S
.V

. D
R

IE
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 

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 

Quik Schilderwerken 

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 Spreng, 
telefoon 06-57811553 
info@bcdriel.nl           www.bcdriel.nl              - september  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:  
 
18 september   sponsorloop en kleding presentatie 
25 november   sinterklaasfeest j09 
17 december   kerstactiviteit 
Half april    sgob loterij 
9/10/11 juni   voetbalkamp j09/jo11 
 

Trainers/leiders krijgen t.z.t. nadere informatie via de activiteitencommissie. 
 
 
Mop: 
 

“Wat heb jij voor je verjaardag 
gekregen?” 

“Een trompet. Ik heb nog nooit 
zo’n leuk cadeau gehad”. 

“oh nee?” 
“Voor elke dag dat ik hem in de 

kast laat staan krijg ik een euro van mijn vader” 
 
 
Wat is het verschil tussen Schalke ’04 en een potlood? 
Een potlood heeft een punt. 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 9 

 
 
Bootcamp 
 

Er is mij gevraagd om iets te schrijven over de bootcamptraining 
in Driel. Omdat het gewoon superleuk is en ook nog goed voor 
je. Toen ik vorig jaar in de kantine een flyer zag hangen van 
kom bootcampen in Driel dacht ik wat is dat nou weer. Toch 
enthousiast geworden dacht ik proberen kan altijd. Bij de eerste 
training waren we met 3 dames; eerst rondjes lopen om warm te 
worden en dan beginnen. Ik voelde de eerste keren spieren 

waarvan ik het bestaan niet kende, maar ik merkte dat het buiten sporten en aan 
je conditie werken met meerdere mensen wel erg leuk is. Nooit kunnen denken 
dat ik 8 maanden later met andere bootcampers de vikingrun mud (dat is 
parcours met meerdere hindernissen en door de modder baggeren, en dat 7 km) 
zou kunnen doen; wel dus, ik voel me een stuk fitter en beter in mijn vel zitten. 
Ondertussen hebben we al een leuke groep bootcampers waar iedereen op zijn 
eigen tempo meedoet. We hebben het ook erg gezellig onder elkaar met een 
goede trainer die je telkens motiveert om je ding te doen en er oplet dat je alles 
op de goede manier doet, Dus mensen willen jullie 
gezellig sporten en wat fitter worden kom lekker 
bootcampen, de eerste keer is gratis om te kijken of je het 
wat vind. 
Groet, een bootcamper  
(naam bij redactie bekend) 
Redactie: voor meer informatie; kijk even naar de 
advertentie van Bootcamp Driel elders in deze Rood-
Witten. 
 
 
 
RKSV Driel B1 in vogelvlucht. 
 
Aan het einde van het seizoen maken we de balans van het seizoen op. Het was 
een seizoen met veel ups en enkele downs, met vele mooie momenten maar ook 
met enkele ergernissen.  
 
Wanneer het seizoen begint krijgt de groep te maken met een nieuwe staf, 
weliswaar bekende gezichten, maar wel een nieuwe manier van aanpak. Met 
Franklin Timmermans als trainer, Tim Knijf als assistent-trainer, Jasper Rook als 
leider en Stefan Emons als grensrechter/leider staat er een ervaren staf voor de 
groep. Er worden oefenwedstrijden gespeeld, die veelal verloren worden, ach 
iedereen moet immers nog aan elkaar wennen.  
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Het bekerseizoen begint al snel en op 26-08-2015 is de eerste wedstrijd al, die 
eindigt met een 1-1 tegen VDZ B1. Even slikken en weer doorgaan, want we 
hoeven het niet van de beker te hebben. De competitie is voor ons veel 
belangrijker. Er volgen nog 2 bekerwedstrijden,  
Op 29-08-2015 spelen we uit tegen Spero B1 deze werd verloren met 4-0. 
Op 02-09-2015 spelen we thuis tegen ESA B1 deze wedstrijd wordt gewonnen 
met 4-0, we sluiten de beker af met een 3de plaats. Het is tijd om ons volledig op 
de competitie te gaan richten. 
 
Er wordt een doelstelling gemaakt, we gaan dit seizoen voor een top 5 plaats, iets 

wat ons goed moet lukken met deze groep. Er wordt een boete pot 
voor de gele kaarten gemaakt, want in de 1e klasse betalen de 
spelers voor de kaarten. Er wordt afgesproken dat de kaarten 
voor het teambelang uit de pot worden betaald. Vanaf moment 
1 is de sfeer in de groep uitstekend te noemen, de jongens 
gaan goed met elkaar om en willen voor elkaar vechten. Dit kan 

nog weleens een heel mooi seizoen gaan worden.  
 
Op 05-09-2016 begint dan eindelijk het seizoen, een seizoen wat later een super 
seizoen blijkt te worden, maar daarover later meer. De eerste wedstrijd is gelijk 
een thuiswedstrijd tegen Jonge Kracht B1. De eerste wedstrijdbespreking en 
Franklin gooit er gelijk maar een mooi ezelbruggetje in. “ABC jongens ABC 
onthoud dat maar”. Aanbieden, Bewegen en Communiceren, het kwam veel 
terug dit seizoen. De jongens laten gelijk zien dat er niet valt te sollen met Driel 
en boeken een mooie 2-0 overwinning. Een week later zal blijken dat het allemaal 
niet zo heel makkelijk zou gaan, de uitwedstrijd tegen Bennekom B2 wordt met 
een late nipte 0-1 overwinning binnen gehaald. Om het verhaal niet langdradig te 
maken zal ik niet alle wedstrijden gaan benoemen.  
 
De B1 wordt ook in de greep van blessures genomen, was het Luc ten 
Westeneind die al aan het kwakkelen was met de knie is het nu Luca. Luca keert 
in de wedstrijd tegen ESA terug na een blessure, een wedstrijd met een 
droomstart voor hem. Hij kopt de eerste goal netjes in het net. In de 2de helft gaat 
het weer gruwelijk mis voor hem, hij draait weg maar zijn knie weigert dienst. Zijn 
knieschijf is uit de kom en er moet zelfs een ambulancemotor aan te pas komen 
om hem te behandelen.  
 
De jongens groeien naarmate het seizoen vordert en de ene na de andere 
overwinning wordt behaald. In de 1e klasse speel je voor periodetitels, en periode 
1 komt voor de jongens in zicht wanneer de 5de overwinning wordt behaald, een 
periode wordt gespeeld over 8 wedstrijden. Er komt een doelstelling bij, we willen 
ongeslagen de periodetitel behalen, en de wedstrijd  
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waar dit kan is bij Eldenia en daar is Ivo Vos (oud-trainer van veel jongens) de 
trainer. 
 
Op 31-10 is het moment daar, we hebben de uitwedstrijd naar Eldenia. Rond de 
klok van 13:15 uur verzameld de groep op het voetbalveld, en een felle 
wedstrijdbespreking volgt. Alle neuzen staan dezelfde kant op, er moet gewonnen 
worden van Eldenia, en SCE moet bij Blauw-Wit punten laten liggen. Zo rond de 
klok van 13:45 uur vertrekken we naar Elden, en de zenuwen beginnen bij 
sommige langzaamaan toe te nemen. De jongens komen met veel lawaai aan op 
het sportpark in Elden, voor de gelegenheid hadden ze namelijk de box van Emile 
Baumann geregeld. Stefan had voor deze gelegenheid een affiche en evenement 
op facebook aangemaakt. Dit heeft gewerkt want het was behoorlijk druk langs de 
lijn. Alles was klaar voor een mooie wedstrijd. Driel begint gespannen aan de 
wedstrijd en daaruit komen er heel wat kansen voor Eldenia, maar Driel herpakt 
zich, en na ongeveer 20 minuten voetballen komt Driel op een 0-1 voorsprong. 
Vlak voor rust breidt Driel de voorsprong uit 0-2. Tim heeft ondertussen Blauw-Wit 
gebeld, en wat blijkt die hebben gewonnen van SCE. Driel is zeker van de 
periodetitel en dit dringt ook door in de kleedkamer. Er wordt alvast een klein 
feestje gebouwd, maar niet vergeten er is nog een helft te spelen. In de 2de helft 
doet Eldenia nog iets terug en maakt de 1-2, dit is ook gelijk de eindstand. De staf 
van de B1 weet wat ze te wachten staat, een nat pak.  
 
De week erop is de eerste nederlaag van het seizoen, thuis wordt er verloren met 
2-3 van de Bataven B1. De week daarop is het de treffen tegen SCE B1 in een 
uitwedstrijd. De nummers 1 en 2 tegen elkaar. Het eindigt in een gelijkspel 4-4. 
De laatste wedstrijd van 2015 en voor de winterstop is de uitwedstrijd tegen ESA 
B3 uit, de jongens laten zien dat de afgelopen 2 wedstrijden maar een incident 
waren, er wordt namelijk overtuigend gewonnen met 0-12. 
 
In de winterstop neemt de groep afscheid van Nieck van de Hoorn, hij vindt het 
niveau van de B1 te hoog gegrepen, hij gaat verder in 
de B2. Maar de groep versterkt zich met Bart Goosen, 
die overkomt van Excelsior Zetten en met Stijn 
Geenacker die overkomt uit de B2. De jongens laten al 
snel zien hoe goed de sfeer in de groep is en ontvangen 
de jongens met open armen. Er volgt een evaluatie met 
de groep, een hele training wordt hieraan gewijd. De 
neuzen moeten weer dezelfde kant op, en tactieken 
worden besproken. De doelstelling die aan het begin 
van het seizoen is gesteld wordt aangepast, met deze groep durft de staf het wel 
aan om voor het kampioenschap te gaan. 
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Na de winterstop laten de jongens direct zien dat zij het waard zijn om voor het 
kampioenschap te gaan. De ene zege na de andere wordt geboekt. Het 
kampioenschap ligt nu echt binnen handbereik, en stiekem ziet de staf het al 
gebeuren. Dan valt ineens Stefan uit, hij met geopereerd worden aan zijn rug. Hij 
zal 9 maanden uitgeschakeld zijn, maar de staf reageert snel en al snel is er een 
vervanger gevonden. Kevin Dekkers neemt de vlag over. Met nog 4 wedstrijden 
te spelen komt het er nu op aan, de sterkste ploegen staan op de rol. Een 
uitwedstrijd tegen de Bataven wordt niet gewonnen en met 1 punt gaan de 
jongens naar huis. Een vrij weekend op het programma, een deel van de staf 
gaat met een aantal spelers bij concurrent SCE kijken. Die weten te winnen van 
Eldenia, zij kunnen bij winst kampioen in Driel worden. Als Driel wint ligt alles nog 
open en hebben we het in eigen hand. Zover komt het helaas niet, de zenuwen 
winnen en SCE weet met 0-2 te winnen in Driel. De jongens zien het niet even 
niet meer zitten en de koppen gaan hangen. De volgende 2 wedstrijden die op de 
rol staan worden dan ook ruim verloren. 
 
Gelukkig hebben we nog de nacompetitie en op het moment van schrijven heeft 
Driel in de uitwedstrijd tegen SML B2 met 0-1 weten te winnen. Er volgt nog een 
thuiswedstrijd, mocht die gewonnen worden volgen er weer 2 wedstrijden. Een uit 
en thuiswedstrijden, en mochten die gewonnen worden staat de B1 in de finale. 
Op zaterdag 21 mei is het dan zover, de return tegen SML. Op een zonnig 
sportpark in Driel laten de jongens zien dat ze graag willen winnen. Met een 
goede uitgangspositie start de wedstrijd, SML moet bij voorbaat al 2 goals scoren 
om door te gaan. Driel scoort al snel en verbeterd daarmee de positie. Een 
miscommunicatie achterin brengt de stand op 1-1, maar al snel herpakt Driel zich, 
en voor de rust geeft het scorebord al 4-1 aan. Na de rust scoort Driel nog maar 1 
keer, SML ziet de bui al hangen en weet dat het zo goed als zeker is 
uitgeschakeld in de nacompetitie. De eindstand geeft 5-1 aan, de B1 is weer een 
stapje dichterbij de promotie. De volgende wedstrijd zal een uitwedstrijd betreffen 
bij de Bataven B1. 
 
Zaterdag 28 mei, het is drukkend warm en de Bataven uit staat op het 
programma. Een wedstrijd waarbij de staf bij voorbaat al zeg dat een gelijkspel 
voldoenden is, de rest willen we thuis af maken. De 
wedstrijd begint en al snel valt er een doelpunt voor Driel, 
het is wellis waar een eigen doelpunt maar toch, 0-1. De 
Bataven zetten druk en dit is te merken. Er volgen wat 
kansen en deze weten zij niet te benutten. Dan volgt er 
een goal, 1-1 en de Bataven ruiken bloed en doen er nog 
een stapje bij. Het zal resulteren in een 3-1 
overwinning voor de Bataven.  
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Driel zal thuis aan de bak moeten en met 2 doelpunten verschil moeten winnen 
om de verlenging eruit te slepen.  
 
Zaterdag 4 juni, het is broeierig warm op het sportpark in Driel. De B1 is 
gehavend en kampt met vele blessures, daarom wordt er een beroep gedaan op 
6 C1 spelers. Het is even improviseren met de wedstrijdbespreking, er is namelijk 
dit weekend ook jeugdkamp voor de E+F-pupillen. Ongeveer een uur voor de 
wedstrijd is het onze keeper die laat weten vandaag niet mee te kunnen spelen, 
gelukkig komt Joël Dekkers (keeper C1) net het sportpark opgefietst. Stefan 
spreekt hem snel aan, hij mag thuis zijn spullen ophalen, vandaag maakt hij zijn 
debuut in de B1. Driel begint goed aan de wedstrijd, en dit resulteert in 
verschillende kansen, helaas worden ze niet benut. Het lijkt steeds benauwder te 
worden, en het is Driel die er het meeste last van blijkt te hebben. De Bataven 
weten te scoren en vanaf dat moment is het geloof een beetje weg. Met de rust 
staat het al 0-2 voor de Bataven, een tussenstand die bijna niet meer in te halen 
lijkt, Driel zal 4 doelpunten moeten scoren om nog kans te maken. Na de rust is 
het Joël die op moet geven, hij raakt geblesseerd aan zijn pols en kan niet verder. 
Even een lichte paniekgolf bij de staf, maar al snel is er een oplossing gevonden. 
Stijn Geenacker neemt het shirt en de handschoenen over en verdedigt het 
Drielse doel. Met een aantal goede reddingen weet Stijn het doel schoon te 
houden, maar kan niet voorkomen dat de eindstand op 0-8 eindigt. Driel is 
uitgeschakeld voor de promotie en de jongens kunnen nu ook gaan genieten van 
de welverdiende zomerstop.  
  

De B1 deed dit seizoen meerdere keren een beroep op spelers 
van andere teams, die lieten stuk voor stuk zien niet onder te 
doen aan het niveau. Zij waren dit seizoen gezamenlijk goed 
voor 5 doelpunten. Soms kwamen zij na hun eigen wedstrijd 
over naar de B1 om nog minuten te maken. Wij willen jullie 
hiervoor dan ook heel erg bedanken. 

 
Terugkijkend hebben we een mooi seizoen erop zitten, en mogen de jongens 
trots zijn op wat zij hebben bereikt dit jaar. Niet alleen in het veld is het een groep, 
maar ook buiten het veld is het en groep.  

 
 
 
 
  
 
                                                                                                   

 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 14 

 
Geslaagd kamp voor de E+F-pupillen. 
 
 

Ook dit jaar is er aan het einde van het seizoen weer 
een kamp voor onze E en F-pupillen op het sportpark. 
De activiteitencommissie die dit jaar nieuw is, met 
ondersteuning van de oude jeugdcommissie heeft 
weer haar stinkende best gedaan om er een super 
kamp van te maken, met ook dit jaar weer een thema, 
namelijk: 

De Olympische spelen. 
 
Het is vrijdag 3 juni en het is met een graadje of 26 behoorlijk warm, maar dat 
mag de pret niet drukken. Al de gehele dag is er hard gewerkt om de bedden op 
te zetten en de kantine aan te kleden. Het ziet er weer supergezellig uit, en het 
belooft weer een mooi weekend te worden. Om 17:30 uur druppelen de 
vrijwilligers binnen die dit weekend helpen met het kamp, voorzien van een 
naamsticker en de laatste instructies mogen de kinderen komen. Om 17:45 uur 
beginnen de eerste kinderen binnen te druppelen, en net zoals voorgaande jaren 
zijn het de F-pupillen die dit jaar weer mogen aftrappen. Nadat iedereen een 
plekje heeft gevonden om te slapen en de spullen heeft uitgepakt is het tijd om 
afscheid te nemen. De kinderen worden welkom geheten en mogen gaan 
genieten van een lekker broodje knakworst en wat te drinken. Ondertussen wordt 
er buiten een baan klaar gemaakt om te buikschuiven, iets wat met dit weer geen 
straf is. Terwijl de kinderen aan het buikschuiven zijn maken de vrijwilligers zich 
klaar voor de speurtocht, die dit jaar in een ander jasje is gestoken. De teams 
krijgen enveloppen mee met daarin een foto, op de plek 
aangekomen waar de foto is genomen moet er een spel 
gedaan worden. Dat er flink gesport moest worden was niet te 
merken bij terugkomst, de kinderen zaten nog behoorlijk vol 
energie (of zou het door de vele dextro snoepjes komen?) De 
kinderen kregen wat te drinken en een zakje chips, en er 
werden warme hapjes rondgebracht. Er werd nog een bingo gespeeld, en 
natuurlijk werd er flink gehoopt dat er een vals bingo tussen zat, dat betekende 
automatisch een liedje zingen. Er gingen vele prijsjes uit. De bingo was afgelopen 
en het werd tijd om het bed op te zoeken, nog even de tanden poetsen en lekker 
slapen (of net alsof natuurlijk)  
 
Zaterdag 4 juni was het weer vroeg dag, en bij aankomst op het voetbalveld om 
08:00 uur waren de eerst kinderen alweer aan het voetballen. Ze hebben zelfs al 
de spullen opgeruimd, waar halen ze de energie toch vandaan werd er  
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hardop afgevraagd, zouden ze dan toch allemaal goed hebben geslapen. Om 
08:30 uur is het tijd voor ontbijt, er moet straks weer gesport worden en daar  
 
 

hoort een goed ontbijt natuurlijk bij. Na het ontbijt gaan de 
kinderen weer voetballen, de grote jongens en meiden zorgen 
ervoor dat alles rustig verloopt op het voetbalveld. Het beloofd 
vandaag weer een super warme dag te worden, maar dat 
maakt de kinderen niks uit. Danscentrum Wijgers komt het 
sportpark opgelopen om de kinderen een 
goede warming-up te geven. Met de 

vetste dansmoves worden de spieren opgewarmd, en 
ondertussen zijn er een aantal spelers van het eerste het 
sportpark opgekomen om een voetbalclinic te verzorgen. Het 
gaat er sportief aan toe en er is zelf een penalty bokaal, waar 
een leuk prijsje mee te verdienen is. Het lijkt met de 
minuut warmer te worden en de kinderen kunnen 
voordat ze gaan eten nog even afkoelen met de 
waterslang. Er moet goed gegeten worden want de kinderen mogen straks weer 
tegen de moeders voetballen. De lunch bestaat uit frites met diverse snackjes, en 
terwijl de kinderen aan het eten zijn komen de moeders al het sportpark 
opgelopen. Er is zelf een team van moeders die een foto van hun zoon op het T-
shirt heeft staan. Er worden weer 2x10 minuten gespeeld met in de rust een 
waterijsje. Wanneer de wedstrijden zijn afgelopen krijgen de kinderen nog wat te 
drinken, een zakje snoep en een leuk aandenken en dan zit het kamp er voor de 
F-pupillen erop.  
 
 

Tijd om de boel weer op te ruimen en klaar te maken voor de 
volgende groep kinderen. Tussendoor wordt er door een aantal 
vrijwilligers ook nog een belangrijke wedstrijd gespeeld met de 
B1 voor promotie. Wanneer de overige 
vrijwilligers al aan het genieten zijn van 
hun welverdiende Chinese eten, staan er 
nog een aantal jongens op het veld. Snel 

even douchen, wat eten en weer klaar staan voor de 
volgende groep, er is bijna geen tijd om even tot rust te 
komen.  
 
Het is 17:45 uur en de eerst E-pupillen melden zich op het sportpark om ook te 
beginnen aan hun kamp. Om klokslag 18:00 uur mogen ze een plaatsje gaan 
uitzoeken in de slaapzaal, er wordt heel wat onderhandeld om naast een van de  
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vele vriendjes te mogen liggen. Ook de E-pupillen mogen afscheid nemen van de 
ouders en dan begint het kamp echt. Ook nu is er weer een broodje  
knakworst en wat te drinken. Het is nog steeds warm en daarom kunnen de E-
teams ook genieten van het buikschuiven, er zitten heel wat talenten tussen.  
 

Ook deze avond is er een speurtocht uitgezet en hierbij kan er 
zelfs geapenkooid worden in de sportzaal. Bij terugkomst op het 
kamp is er ook een bingo. Maar niet voordat er wat gedronken 
is en een lekker zakje chips achter de kiezen zit, en ook nu 
weer de warme hapjes. Wat opvalt is dat er nu veel begeleiders 
zijn die bingo hebben. Bas Hoogveld trainer van de E1 denkt 
ook dat hij bingo heeft, de hele zaal roept natuurlijk om een 
valse bingo. En ze blijken gelijk te hebben, en een valse bingo 

is een liedje zingen. Bas blijkt niet alleen een uitstekende trainer te zijn, maar ook 
een uitstekende entertainer. Met de kabouterdans krijgt hij de hele zaal mee en 
de polonaise wordt ingezet, alle kinderen doen mee en genieten met volle teugen. 
Wanneer iedereen is uit gedanst wordt de bingo af gemaakt. Het is hoogtijd om 
het bed op te gaan zoeken, tandenpoetsen en dan slapen. 
Andre Poessenauw trainer van de E4 heeft ergens een oude 
massagetafel vandaan weten te toveren, en is druk in de weer 
om deze schoon te maken. Zoals hij het zelf zei had hij dan 
toch nog een goed bed, en er wordt zelfs gesproken dat hij 
buiten onder de tent heeft geslapen, ach het weer was er 
goed genoeg voor. 

 
Zondag 5 juni het is al warm en bij aankomst om 08:00 uur 
hebben ook de E-pupillen de spulletjes al opgeruimd, en is er al 
begonnen met het afbreken van de bedden. Terwijl de kinderen 
aan het voetballen zijn wordt het ontbijt klaargezet, want ook voor 
de E-pupillen geldt dat er voor het sporten goed gegeten moet 
worden. Het is 08:30 uur tijd om te gaan ontbijten, want over 

ongeveer een uur staat danscentrum Wijgers weer klaar voor een warming-up. 
Een aantal spelers van het 1ste  komen het sportpark op en beginnen om de 
spellen klaar te zetten, ondertussen is de warming-up begonnen. De ene 
dansmove naar de andere wordt er geshowd. Daarna is het tijd om te beginnen 
met de voetbalclinic en tijdens een rondje over het veld zien we een bijzonder 
persoon. Niek Hoogveld is vandaag meegekomen om te helpen, Niek is speler bij 
N.E.C en heeft bij verschillende selecties van Oranje mee mogen spelen. Omdat 
het zo warm is wordt er besloten dat de kinderen nog even mogen buikschuiven 
als ze dat willen, en dat willen ze wel. Dan is het tijd voor de lunch, wederom 
staat er frites met snackjes op het menu.  
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 17 

 
Met een goede ondergrond mag er aangetreden worden 
tegen de moeders, en bij de E4 hebben de moeders de  
 
waterpistolen mee genomen als afleiding, maar de spelers 
laten zich niet gek maken hierdoor. Het kamp zit er bijna op 
nog een zakje snoep en wat drinken. De kinderen krijgen nog 
een aandenken en dan zit het kamp er echt op.  
 

Omdat de activiteitencommissie dit jaar 
afscheid neemt van een aantal leden krijgen 
Wennie de Ruiter, Marian van Gogh en 
Marcel Commandeur nog bloemen en een 
bedankje en een groot 
applaus. Ook namens 
alle trainers en 
begeleiders van harte 
bedankt voor alle jaren 
in de       

     activiteitencommissie.  

 
Voor de vrijwilligers is het tijd om het kamp weer af te breken en 
schoon te maken, nog even napraten en dan naar huis. Het is tijd 
om de benen en voeten rust te geven en lekker na te genieten van 
weer een geslaagd kamp.  
 
 
 
 

Het is alweer eind september en vroeg donker. 
Denken jullie eraan om de fietsverlichting wel aan te 
zetten? Beste mannen van de jo17-1, het is echt niet 
stoer om met een hele groep zonder verlichting op 
richting Schuijtgraaf te fietsen. 
 
Veel leden komen op de fiets naar het voetbalveld. 

Momenteel zijn er erg veel leden; willen jullie de fiets parkeren op het plein naast 
de kantine en het pad vrijhouden voor eventuele calamiteiten? Het mooiste zou 
zijn op een rij zodat iedereen makkelijk in- en uit kan rijden. 
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Wat ons ter ore kwam..  
 

 
Op zaterdag 2 juli kwam Feyenoord naar Driel om tegen ons 
eerste elftal te voetballen. Een bijzondere en ontzettend mooie 
dag. Hartelijk dank aan de organisatie en alle vrijwilligers die 
hiervoor gezorgd hebben. Leuk voor trainers Ed en Bart die zelf 
Feyenoord fan zijn en voor Kelvin die tegen zijn favoriete club 
mocht voetballen, voor fan Bas die als verzorger aan de kant 

zat en voor de pupillen Jurek en Niels die met hun Feyenoord spelers mee hand 
in hand (kameraden) het veld op mochten komen. Hoe bijzonder is dat om van 
dichtbij mee te mogen maken. Jurek en zijn familie zijn zelfs door de Gelderlander 
geïnterviewd. 
 
Joke Opperman, net oma geworden, dus oma-trainster was op die dag jarig en 
wilde als verjaardagscadeau wel als pupil van de week aftrappen en bij een van 
de “knappe spelers” op de schouders..  maar helaas… ;) 
 

Twan Beijer (1e elftal) heeft tijdens de wedstrijd alles 
gegeven en stapt vervolgens de volgende dag doodleuk 
op zijn wielrenfiets om mee te fietsen tijdens de 
wielerronde van Driel en zette zelfs een verdienstelijke 
tijd neer. Klasse hoor 
Twan. 

 
 
Onlangs zijn er 6 mooie picknicktafels geschonken 
door sponsoren Bart Herlaar Landmeten BV, 
Meubel en Interieur Restyle, MpowerU advies en 
coaching, New Look borduurstudio, Rensen Bouw 
Aannemersbedrijf en Wels tweewielers. 
Hartelijk dank daarvoor! Het is een groot succes, 
leuk om te zien dat er zoveel gebruik van word 
gemaakt. 
 
Wist je dat er nog maar 1 team is dat uit louter Drielse spelers bestaat? M019. 
We ook een team hebben dat nog uit 1 Drielse speler bestaat? 011-2 Thijs 
Loeffen maar dat Sjors Gerritsen bijvoorbeeld uit de 011-3 weer de enige speler 
uit Arnhem is in een Driels team. 
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De sponsorloop op zondag 18 september was een geslaagde dag. Er was voor 
de teams een stormloopbaan en parcours uitgezet. Alle teams werden op de foto 
gezet door fotograaf Rinus Hagen. Er was een tent waarin van alles verkocht 
werd en de zelf gebakken taarten en cakes door de activiteitencommissie vonden 
gretig aftrek. Tussendoor vond de kledingpresentatie plaats en was Snelders 
sport 2000 aanwezig met een verkooppunt. Sponsoren waren aanwezig. En team 
mo17 dat nog geen sponsor had heeft er sinds die dag ook een. Brood en Zo, 
bakkerij Van Binsbergen waarvoor hartelijk dank!  
Er is een mooi geld bedrag opgehaald en een aantal spelers hebben extra hun 
best gedaan en zullen een kleine attentie ontvangen; Julian jo9-2 heeft het 
meeste opgehaald; maar liefst 101,75! Fantastisch! RSV Driel is hier erg blij mee. 
Ook heel erg bedankt Mick, jo11-4  87,-  en Jesse, jo13-1 75,-   
Bij iedere thuiswedstrijd van het 1e  wordt een pupil vd week uit de jo-11 gekozen 
door middel van loting maar Mick zal een uitnodiging ontvangen voor zijn inzet. 
Uiteraard ook dank aan de Act.comm, vrijwilligers, sponsoren, spelers en 
begeleiding voor hun inzet en de gezellige dag! 
 
 
Pupil van de Week                         
 
 
Naam: Teun Poessenauw 
 
Leeftijd: 10 jaar 
 
Welk elftal speel je: O11-3 
 
Positie in je elftal: middenvelder midden of rechts 
 
Wie is jouw favoriete speler (idool): Davy Klaasen 
 
Wie is jouw favoriete club: Ajax 
 
Zou je profvoetballer willen worden (ambities): Ja 
 
Wie is jouw favoriete speler van ons eerste elftal: Jeroen Peters 
 
Wat is jouw lievelingseten: Frietjes 
 
Wat is jouw favoriete tv programma: Henry Danger 
 
Wat wil je later worden: Profvoetballer 
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Wie kent ze niet? 
Ze zijn met ingang van dit seizoen na 8 jaar gestopt met de activiteitencommissie, 
het laatste jaar ook nog wel de (bijna) nieuwe commissie wegwijs makend.  
De afgelopen jaren hebben zij heel wat leuke activiteiten georganiseerd. Denk 
maar eens aan de sponsorlopen, de sinterklaasfeesten, in de kantine maar ook 
onderlinge wedstrijdjes in de zaal met in ieder team een zwarte piet. 
De gezellige kerstdiners waarbij alles tot in de puntjes verzorgd was en waarbij 
Marcel de gehele dag aan het bakken was voor alle jeugdteams. Feestavond 
voor de oudere jeugd, De SGOB loterij en uiteraard het kamp voor de E en F. 
Ieder jaar een ander thema, de kantine en speur/puzzeltochten werden op het 
thema aangepast.  
Een voetbalkamp waar men kon slapen in stapelbedden van 3 hoog ( matras was 
een zeil met kuil erin zodat er niemand uit kon vallen), hoe leuk was dat. Niets 
was hen te gek, iedere activiteit werd het jaar daarop overtroffen. 
Ook voor andere zaken kon er altijd op hen een beroep worden gedaan. 
Wennie en Marcel hebben ook een tijdje bardienst gedraaid en Marian blijft dit 
ook nu nog doen. Verder zullen we hen nog blijven zien langs de velden als hun 
kinderen aan het voetballen zijn. 
 

Wennie, Marian en Marcel, 
 

Ontzettend bedankt voor wat jullie de 
afgelopen jaren voor de jeugd van RKSV 
Driel hebben gedaan! 
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Welke jongen droomt er nu niet van om een profvoetballer te worden?  
Niek Hoogveld is hard op weg om zijn droom te verwezenlijken. Zoon van Jan en 
Heidi, broer(tje) van Bas. Een echte voetbalfamilie. Jan heeft in het 1e van Driel 
gevoetbald en 2 jaar bij NEC. Toen Niek in de F1 en F3 voetbalde was hij samen 
met Werner Smeenk zijn trainer. 
Heidi heeft jarenlang kantinewerkzaamheden verricht en zit nu een aantal jaren in 
de sponsorcommissie/kledingfonds. Bas was scheidsrechter, trainer E1 en heeft 
altijd bij RKSV Driel gevoetbald maar heeft dit nu onlangs op moeten geven 
vanwege allerlei blessures. Dit seizoen gestart als trainer van de A1. Niek, een 
spontane jongen van 17 jaar, wars van sterallures en met beide voeten stevig in 
de Drielse klei. Voetballend bij NEC en het Nederlands jeugdelftal maar nog 
wekelijks op- en om de Drielse velden te vinden. Je zult hem er nooit over op 
horen scheppen, nuchter als hij is. 
Als mannetje van 5 jaar is hij begonnen in de F3 en F1 van Driel samen met zijn 
schoolvriendjes Lars Smeenk, Marnix van Rijsewijk en Dennis en Kelvin 
Knuiman. Na afloop van een F1 toernooi werd aan hem en Dennis verteld dat een 
scout van Vitesse en NEC hen in de gaten hield. Zij mochten op stagetraining 
komen bij NEC. Een hele belevenis voor hem in dat grote stadion. Na 3 trainingen 
kregen zij het bericht dat ze niet aangenomen waren maar dat zij ook niet 
afgevallen waren en dat zij nog een keer terug konden komen. De keer erop viel 
Dennis af en Niek mocht naar de NEC Voetbalacademie. Hij vertelde dat hij in de 
E een van de mindere in het team was maar hoe hij verder hij richting de D ging, 
hoe makkelijker het hem allemaal afging. Het was natuurlijk ook wennen, 3x in de 
week iets eerder opgehaald worden van school door het NEC busje, dan andere 
spelers in de omgeving ophalen, rond 16.30 aankomen voor de training in 
Nijmegen, trainen om 17.00 en vervolgens rond 19.00 /19.15 weer met het busje 
terug richting Driel. In de D volgde hetzelfde programma maar toen werd er 4x 
per week getraind. Niek paste zich snel aan. Hij heeft 1 jaar in de D gevoetbald 
en ging toen direct door naar de C2. In dat zelfde jaar ging hij naar het voortgezet 
onderwijs, 1e klas HAVO op het SSGN in Nijmegen. Vanaf dat moment was hij 
hele dagen in Nijmegen. s’Ochtends school, rond de middag 2 à 3 uur weg om te 
trainen, vervolgens weer naar school en rond 16.15 /16.30 weer met het busje 
terug naar huis. Soms nog huiswerk om te maken maar het meeste huiswerk 
probeerde Niek toch wel op school te maken tijdens de huiswerkbegeleiding. 
 
 
In de C2 speelde hij met jongens die een jaar ouder waren. Selectiewedstrijden 
voor district Oost volgden, waarin hij ook in team Oost opgenomen werd, onder 
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de 13 en later onder de 14 jaar. Op 26-11-2013 speelde Niek, 14 jaar oud, C1, 
voor het eerst in het landelijk team de wedstrijd tegen Noord-Ierland wat zij met 2-
1 wonnen. Het jaar erop verkaste hij naar de B1 waar hij het gehele jaar niet 
opgeroepen werd voor het Nederlands elftal, behalve de laatste wedstrijd tegen 
Italië die zij met 1-0 wonnen. Niek had het er moeilijk mee, het was wel een 
tegenslag voor hem maar hij kwam het te boven. Hij kwam in het team onder de 
17 en heeft 1 jaar in de B1 gezeten. Als 2e jaars B speler mocht hij naar de A1. 
Dat gehele seizoen heeft Niek in het Nederlands jeugdelftal meegedraaid. Totdat 

hij een schorsing kreeg van 8 wedstrijden. Een vervelende samenloop 
van omstandigheden. Niek speelde een wedstrijd terwijl hij op dat 
moment eigenlijk voor 1 wedstrijd geschorst was, hierop hadden NEC 
en Niek niet geanticipeerd. De straf hierop was dus 8 wedstrijden 

schorsing. Extra zuur omdat hij hierdoor het EK van onder 17 misliep. Dit speelde 
in mei 2016 en daardoor mocht hij dus niet meer voetballen. Na de zomerstop, 
ongeveer 2 weken in de voorbereiding van het nieuwe A1 dit seizoen, moest hij 
samen met Ferdi Kadiogla naar het hoofd opleiding komen. Daar kregen zij te 
horen dat ze mee mochten doen met de voorbereiding van het 1e elftal, dus 
meetrainen en wedstrijden spelen. Ook heeft Niek een 3-jarig contact getekend 
bij NEC. Vorig jaar november heeft hij een sponsorcontract bij NIKE getekend. Hij 
krijgt dan altijd nieuwe voetbalschoenen met zijn naam erop en land van 
herkomst. Niek speelt dit seizoen op zaterdag in de A1 zijn wedstrijden en zal 
waar nodig is aanwezig zijn bij de selectie en probeert zo om steeds dichter bij de 
wedstrijd selectie te komen. Wat ook heel bijzonder voor hem was om samen met 
de selectie de Open Dag mee te maken. Ook mocht Niek zijn eigen fotokaarten 
uitdelen en handtekening zetten. Hij vond het toch wel apart om mee te maken 
dat mensen wisten wie hij was, een praatje kwamen maken, handtekening 
vroegen. 
Ook dat PSV hem graag wilde hebben toen hij in de C2 voetbalde en zich ook 
meldde toen hij in de C1 voetbalde. Niek heeft toen zelf besloten hier niet op in te 
gaan omdat hij dan ’s morgens om 07.00 met de trein naar 
PSV zou moeten vertrekken en om 19.00 met de trein weer 
huiswaarts zou keren. Hij voelde zich te jong, NEC had 
vertrouwen in hem en hij had het daar naar zijn zin. 
 
Niek denkt er nu over om een avondstudie te gaan volgen 
richting voeding en diëtiek of Engels. Hij eet altijd gezond, 
merkt dat je daardoor beter presteert. De jeugd bij NEC 
krijgt hier ook voedingslessen over. 
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In zijn vrije tijd traint hij nog voor zichzelf; zo’n 3 à 4 uur per week op 
voetballend gebied. Krachttraining 2x per week en ook doet hij altijd 
zijn dagelijkse oefeningen. Niek denkt door deze extra trainingen er 
nog meer uit te halen.  
Nu hij tegen het 1e aan zit krijgt hij krachttraining van de personal 
trainer van NEC. 
Daarnaast vind Niek het leuk om met zijn vrienden te 
chillen/gamen/voetballen. 
Hij houdt er ook van om met zijn familie gezellige dingen te gaan 
doen. 
Als iemand gescout mocht worden dan raad Niek aan om er toch 
voor te gaan. 
Hij vindt dat hij er sociaal sterker van geworden is, mede omdat hij 
in Nijmegen meer opgegroeid is, de (stadse) mentaliteit harder is. 
Erg bijzonder waren ook de wedstrijden/toernooien in Las Vegas, 
Portugal, Turkije, Wales, Duitsland en België. 
Het enige wat hij wel eens jammer vindt is dat hij niet met zijn 
vrienden mee kan trainen. Niek heeft ’s middags de training erop 
zitten maar gaat dan vaak bij hen kijken.  
Ook met het stappen, hij kan niet altijd mee op pad, moet dan toch 
echt een moment kiezen dat het kan, anders moet hij het bezuren. 
Toch heeft hij dat er graag voor over. Hij houdt altijd rekening met 
NEC en het voetbalgebeuren. 
 
Niek trekt ten strijde voor het “Rood, 
Groen en Zwart” maar RKSV Driel is er 
trots op dat hij nog steeds een Rood-Wit 
hart heeft.  
 
Leuk om te zien dat hij nog veel op- en 
om de Drielse velden te vinden is.  
 
Niek heel veel succes! 
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Vrijwilliger worden is een kunst 
Vrijwilligers krijgen is een gunst 
Vrijwilligers hebben is een geluk 
Vrijwilligers blijven een meesterstuk 
 
 Want vrijwilliger zijn 
 
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Is verbonden maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar en niet te koop 
Is positief denken en doen met als doel 
Voor de ander en jezelf een goed gevoel 
Want daar alleen kan liefde wonen 
Daar alleen is het leven goed 
Waar men blij en ongedwongen 
Alles voor elkander doet 
Een zachte blik, een goede daad 
Een vriendelijk woord, een blij gelaat 
Al lijkt het soms weinig wat je doet 
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoed. 
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 
Want iedere vrijwilliger is hard nodig 
 
 
RKSV Driel is ontzettend blij met haar vrijwilligers!  
Wij kunnen echter altijd nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u / heb jij , al is het maar 
een uurtje per week, tijd, informeer dan eens bij de voorzitters van de diverse 
commissies op de middenpagina, zij kunnen je nader informeren of wellicht heb je 
zelf iets in gedachten. 
 
RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij! 


