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De algemene ledenvergadering is m.i. goed verlopen. Er waren niet 
veel vragen, en die er waren werden naar tevredenheid 
beantwoord. 
Na de vergadering werden ons wat adviezen aangereikt, m.b.t. 
kunstgrasveld en kleine poort. Natuurlijk gaan wij daar aandacht 
aan besteden. 
Toch zie ik nog steeds doelen op de velden staan en kinderen, 
maar ook ouders, zonder verlichting naar onze sportvelden komen. 
Mensen, laten wij toch zorgen dat het door ons gevraagde 
beantwoord wordt. Het is jammer, voor de velden, want dan kan er 
niet goed gemaaid of geborsteld worden, en v.w.b. de verlichting, 
kunnen er ongelukken gebeuren. 
Ook graag aandacht schenken aan het alcohol beleid. Ik moet toch 
regelmatig jongelui, jonger dan 18 jaar, die alcohol nuttigen vragen 
dat niet te doen. De boetes daarvoor zijn hoog. Dus graag jullie 
medewerking. 
Er is een gesprek geweest met afgevaardigden van de gemeente 
en politie. Op enkel kleine niet noemenswaardige punten na, kregen 
wij als vereniging complimenten op de manier zoals wij die 
wedstrijden hebben georganiseerd. Dus U als vrijwilliger dank 
daarvoor. 
 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
 
Frans Essers , Voorzitter 
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Voorlopige notulen van de Algemene 
Ledenvergadering gehouden op 17-10-2016. 

 
Aanwezig : voltallig bestuur . 
Verder      : zie getekende presentielijst.  
Afmelding: Joke Opperman en Hennie Peters 
 

1. Opening: 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze 
vergadering. Hij vraagt een minuut stilte voor de overleden leden, 
supporter(s) en familieleden. Hij blikt even terug op de afgelopen 
periode en bedankt dan al die vrijwilligers die zich ingezet hebben 
om de wedstrijden tegen Feyenoord van Vitesse een succes te 
maken. Hij gaat ook even in op het geen het afgelopen seizoen de 
revue gepasseerd is. De details zijn te lezen in de verslagen van 
de diverse commissies. Dan vraagt de Vz of er nog agendapunten 
vanuit de leden op de agenda geplaatst moeten worden. Daar 
wordt geen gebruik van gemaakt en wordt de agenda als 
vastgesteld beschouwd. Ook zijn er voor de vrijkomende 
bestuursfuncties geen tegen kandidaten voor de namens het 
bestuur voorgedragen mensen aangemeld.  
 

2. Notulen ALV van 12-10-2015: 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
Op de  notulen van 23-05-2016 komt de vraag betreffende indeling 
kantinetafels. De vz kantinecommissie zegt dat het 1 x geprobeerd 
is te wijzigen op zaterdag maar zondags wilde men weer terug 
naar de oude situatie. Dat geeft veel werk aan de kantinemensen. 
We zullen komend seizoen bekijken of de mensen het nog 
wenselijk vinden te wijzigen en als dat zo is hoe we dat in kunnen 
passen. Daarna worden deze notulen goedgekeurd door de 
ledenvergadering. 
 

3. Diverse verslagen:  
De verslagen worden zonder op- of aanmerkingen voor 
kennisgeving aangenomen en goedgekeurd. 
 

4. Verslag Penningmeester: De penningmeester geeft een duidelijke 
en heldere toelichting op de jaarrekening van de vereniging. Hij 



De Rood-Witten 

 
Pagina 4 

geeft aan dat er geen begroting voor 2016-2017 bijzet daar dit op 
23-05-2016 aan de orde is geweest een goedkeuring van de leden 
heeft gekregen. 
Er kwamen 2 vragen van J. Janssen betreffende reservering voor 
onderhoudskosten en jubileum. 
Antw: De reservering voor onderhoudskosten komen voort uit 
afspraken vanuit het verleden. Als er een overschot is uit de 
onderhoudskosten dan een reservering voor e.v.t. komende kosten 
voor materiaal t.b.v. onderhoud. 
Kosten jubileum zijn gemaakt t.b.v 70 jarig bestaan dat op 
bescheiden wijze is gevierd. 
 

5. Verslag Kascontrolecommissie: 
De kascontrolecommissie bestaande uit E. vd Klift, F. Boeijen en  
A. v. Rooijen doet bij monde van E. vd Klift verslag van hun 
bevindingen. De penningmeester kon al hun vragen  op een 
passende wijze beantwoorden. Als aanbeveling geven ze aan om 
aandacht te schenken aan de bonnetjes en contante betaling. De 
commissie heeft aangegeven dat de aandacht moet blijven liggen 
bij contante betalingen en energieverbruik. De commissie stelt de 
ALV voor de penningmeester te dechargeren en het bestuur 
decharge te verlenen op het gevoerde financieel beleid. Met 
algemene stemmen wordt het voorstel aangenomen. 

 
Pauze  
  

6. Stand van zaken lopende zaken. 
We zijn nog steeds  met de gemeente in gesprek over het 
multiveld voor de jeugd van RKSV Driel en de andere jeugd van 
dorp Driel. Nu actueel kunstgras. Er is gesprek geweest met 
gemeente en de andere verenigingen. De gemeente hoopt dat in 
december rapport RIVM uitkomt. Als er uitkomt dat rubber 
schadelijk is voor gezondheid dat is het vervangen ervan voor de 
gemeente. Wij als vereniging hebben op voorhand de 
keeperstrainingen, trainingen E/F jeugd verplaatst naar het 
normale gras. E/F jeugd omdat deze nog veel speelsgewijs bezig 
zijn op kunstgras, oudere jeugd kunnen we meer wijzen op hoe 
zich te gedragen op het kunstgras m.b.t. rubberkorrels. 
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7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn P. Bollaart, G. Knuiman en F. Elbers. Alle 3 stellen 
zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
aangemeld. Aan de ALV wordt gevraagd of er bezwaar is dat deze 
3 personen herkozen worden.  Geen stem tegen. 
 

8. Verkiezing Kascontrolecommissie:  
Aftredend is E. vd Klift, deze stelt zich niet verkiesbaar. Er wordt de 
ALV gevraagd of er een kandidaat is die zich beschikbaar wilt 
stellen. Harrie Jansen meld zich aan en wordt gekozen als 3e 
kascontrolelid. 
Voordat de voorzitter de gelegenheid geeft voor de rondvraag 
geeft hij een voorbeeld van iemand die een verhaal in de wereld 
brengt zonder eerst na te vragen of dit verhaal wel klopt. Dit heeft 
betrekking op de naweeën van de wedstrijd RKSV Driel - MASV dd 
18-09-2016. Er wordt rond verteld dat er geld zou zijn aangenomen 
door secretaris/voorzitter na het voorval dat geleid heeft tot het 
staken van de wedstrijd. Deze mensen die dit vertellen hebben niet 
bij de desbetreffende perso(o)n(en) gevraagd of dit op waarheid 
berust. Het bestuur hoopt met dit verhaal te voorkomen dat 
mensen beschadigd worden. Speelt er iets ga dan naar de 
desbetreffende persoon toe en vraag hem de juiste stand van 
zaken.  
Er komt toch een vraag of er contact is geweest met MASV over 
een betaling. 
Antw:  De secretaris heeft inderdaad een rekening bij MASV 
ingediend voor de schade aan zijn bril maar tot op heden is er niets 
aan hem betaald.  
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Rondvraag: 
R. Wester: 

1.  Is het mogelijk dat er betaald kan gaan worden via PIN. 
Antw: dit is al eens aan de orde geweest maar toen i.v.m. kosten 
eraan verbonden niet toegepast. De penningmeester en 
cantinecomm gaan bekijken of het nu wel mogelijk is en komen 
daar z.s.m. op terug.  
 

B Herhaar: 
1. Heeft heeft bestuur als eens gekeken naar alternatieve 

energiebronnen zoals zonnepanelen. 
Antw: Komende donderdag is er een gesprek met enkele 
aanbieders. Verleden jaar is er na gekeken maar het duurde 
toen te lang om de te maken onkosten terug te verdienen. Als 
er meer duidelijkheid is koppelen we dat terug naar de leden. 

2. Wat is nut ledenpas, deze kost natuurlijk ook geld om hem te 
vervaardigen. 

Antw: Hij kost inderdaad geld. Moet gebruikt worden bij de 
entree anders bijna niet te controleren wie wel of geen lid is. 

 
E. vd Klift: 
 1. Toiletten zijn regelmatig erg smerig is ook geen visitekaartje aan  
 de bezoekers sportpark. 

Antw: We zullen kijken wat we er aan kunnen doen maar ook een 
oproep aan de leden als men gebruik maakt van het toilet de 
normale regels in acht te nemen. Thuis maken er toch ook geen 
troep van. 

3. Verloop van de teams naar spelen op de zaterdag. Is er een plan 
om hier adequaat op te reageren? 
Antw: het is een tendens van dit seizoen, nog geen plan om dit 
aan te pakken maar komend jaar komen er relatief veel A-spelers 
over naar de senioren. De TC pakt dit snel op. 

4. Indeling teams;  de ene week veel teams thuis andere week bijna 
niets Kan dit gewijzigd worden?? 
Antw: bij elftal opgave kan men dit aangeven maar dan moeten 
de leiders wel adeqaat regageren als de vraag gesteld wordt wie 
er met welk elftal tegelijk thuis wilt spelen. Doet men dit niet 
maakt de KNVB de indeling aan de hand van ingediende 
verzoeken. Voor de voorjaarscompetitie kan men weer 
wijzigingen aanbrengen. 
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R.Linsen 
 1. De winstmarge vd kantine loopt terug, waarom reageert het   
 bestuur hierop niet??? 
 Antw: Er zijn meerdere oorzaken waarvan, 

1 is dat we veel nieuwe mensen achter de bar hebben staan. De 
precisie ontbreekt nog er is wel goede wil en dat zal dus snel 
verbeteren. 
2. Prijzen leveranciers zijn tussentijds verhoogd, daar lopen wij 
dus achteraan. We proberen daar zo goedkoop mogelijk de inkoop 
op aan te passen. 

 .  
9. Sluiting: 

De vz vraagt in zijn sluitingswoord nog of er al gegadigden zijn die 
plaats willen nemen in de commissie om het 75 jarig jubileum te 
gaan organiseren. Deze kunnen zich aanmelden bij de secretaris. 
Op 28 oktober bijeenkomst voor de jeugdtrainers. Daar wordt een 
app geïntroduceerd die u kan helpen bij het geven van de 
trainingen. 
Denker aan dat na afloop van de trainingen de velden vrij moeten 
zijn van doelen anders kan het CAB de velden niet goed verzorgen 
en daar heeft u in het weekend weer last van bij de wedstrijden 
Daarna sluit de vz deze vergadering . Hij bedankt een ieder voor 
haar/zijn komst en wenst een ieder een prettige voortzetting van de 
avond toe. 
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De Sponsor Commissie: 
 
Afgelopen zomer hebben de leden van de sponsorcommissie hard gewerkt aan 
de verspreiding van de nieuwe teamtassen, met daarin de nieuwe kleding voor de 
komende 3 seizoenen. De kleding ziet er prachtig uit en is op een enkel team na 
ook allemaal voorzien van shirtreclame. Daarnaast is er ook veel tijd gestoken in 
de presentatiegids die we allemaal begin september hebben mogen ontvangen. 
Voor de eerst keer op A4 formaat, hetgeen veel positieve reacties heeft 
opgeleverd. De gids is ook prachtig. Commissieleden allemaal bedankt voor de 
inzet. 
 
Ten aanzien van de kleding hebben we wat betreft de broekjes nog wel een open 
eindje met Hummel. We waren vanaf het eerste moment niet tevreden over de 
touwtjes die in de broekjes zitten. We verwachten dat deze op termijn gaan 
rafelen en dat deze de 3 jaar niet gaan volmaken. Snel schakelen met Snelders 
Sport en Hummel bracht direct al de oplossing: aan het einde van het huidige 
voetbal seizoen gaan alle broekjes terug naar Hummel en worden deze voorzien 
van nieuwe touwtjes. Goed opgelost dus. 
 
De komende tijd richt de sponsorcommissie zich de reguliere zaken zoals het 
uitbrengen van de rood-witten en het verder automatiseren van de kantine. Al zal 
dat laatste voor de meesten van u verder niet merkbaar zijn en voornamelijk op 
de achtergrond plaatsvinden. 
 
Jos Geenacker 
Bestuurslid RKSV DRIEL en voorzitter sponsorcommissie 
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De Technische Commissie:  
 
Indeling trainingen aangepast: In verband met het lopende onderzoek van de 
KNVB en de gemeente rondom de korrels op de kunstgrasvelden heeft RKSV 
Driel al direct voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo laten wij de mini’s en pupillen 
(O5 t/m O11) alleen nog op het gras trainen, evenals de keeperstrainingen. 
Daarnaast adviseren wij dat iedereen tijdens de training op het kunstgras een 
lange broek aan heeft. Dit om eventuele risico’s (mochten die er überhaupt zijn) 
zoveel mogelijk te beperken. Tevens is het niet toegestaan buiten de 
trainingstijden het kunstgras te betreden. De aanpaste tijden en veldindeling zijn 
bekend bij de trainers en hangt in de kantine. 
 
RKSV Driel kiest voor trainingsapp van VTON: Al lange tijd lopen we er tegenaan 
hoe we beginnende trainers, vaak ouders, goed kunnen begeleiden en voorzien 
van oefenstof. Wij willen ouders die de kinderen helpen met de trainingen 
ondersteunen zodat het niet moeilijk is om trainingen te geven. 
Met de keuze van RKSV Driel voor deze app brengt Driel structuur binnen de 
gehele jeugdafdeling rondom de volledigheid en kwaliteit van de trainingen van 
de O5 t/m O19. RKSV Driel ondersteund de visie die achter dit 
trainingsprogramma zit, en geeft duidelijk richting aan hoe onze spelers en 
speelsters op leeftijdsniveau te ontwikkelen. Alle benodigde aspecten komen in 
dit seizoen programma voldoende aan bod. Vrijdagavond 28 oktober is de 
instructie avond geweest voor alle jeugdtrainers. De O4 t/m de O11 zullen de 
trainingen vanuit de app gaan volgen, vanaf de O13 kunnen er doelstellingen aan 
worden toegevoegd. Deze oefeningen dienen wel door de trainers thuis 
voorbereid te worden. Sta dus als ouders niet raar te kijken als u vanaf november 
ineens trainers met een mobiele telefoon op het veld ziet staan, zij zijn dan de 
oefeningen nog even aan het bekijken op de app. Wij hopen met behulp van deze 
app onze trainers flink te ondersteunen en het voor nieuwe en/of startende 
trainers een stuk gemakkelijker te maken. Daarnaast komt er een bepaalde lijn en 
kwaliteit binnen de gehele jeugdafdeling.    
VTON (info@vton.nl)

Tijdelijke ledenstop: Helaas hebben wij vanaf oktober een ledenstop moeten 
toepassen. Ondanks de enorme hoeveelheid aanvragen voor lidmaatschap 
kunnen wij geen extra teams vormen wegens het gebrek aan begeleiding. 
Wanneer er weer ouders zijn die als trainer en/of leider hun steentje willen 
bijdragen kunnen we weer kijken om meer teams te vormen. Op dit moment heeft 
RKSV Driel een wachtlijst totdat er weer kaderleden zijn. De behoefte hieraan is 
dus groot, met namen bij de mini’s (woensdagmiddag vanaf 16.15 uur), maar ook 
bij de rest van de teams. Driel kiest dus voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 
Eerst de begeleiding rond, dan een nieuw team formeren. En  
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zoals u hierboven heeft gelezen is het niet meer zo moeilijk om een team te 
trainen! 
 
Behoefte aan kaderleden bij de jeugd: Zoals hierboven vermeld zoeken wij 
ouders die trainingen willen verzorgen of als leider bij een team willen helpen. 
Ook voor het volgende seizoen zoeken we weer gemotiveerde trainers voor de 
diverse jongens en meidenteams. Heeft u interesse of kent u iemand die 
interesse heeft meldt dit dan bij een van onze Coördinatoren van de TC. 
 
Bij wie moet ik zijn?: Hieronder wil u nogmaals voorstellen aan onze 
coördinatoren en hun functie. 
Seniorenteams:   Werner Smeenk 
A en B junioren:        Arno Schuiling 
C junioren:         Stefan Vos 
D en E pupillen:  Frank Abbenhuis 
F pupillen:         Ronald Wester 
Meidenteams:  Ronald Martens  
Mini’s:          Berny Knuiman 
Deze heren zijn regelmatig op ons sportpark te vinden, u kunt via de site uw 
interesse melden. Of via de mail tc@rksvdriel.nl 
 
Keeperstrainingen: Wij hebben als vereniging wat pech met onze 
keeperstrainingen. Net als vorig seizoen heeft de trainer soms andere 
verplichtingen in verband met werk. Hierdoor gaan er een aantal trainingen niet 
door. Wij hopen dat na de winterstop de trainingen weer opgestart worden als 
voorheen. Wij zoeken nog wel wat ondersteuning erbij om te helpen bij deze 
trainingen. Heeft u, of kent u iemand die dit leuk vindt om te doen dan horen wij 
dat graag. 
 
Start nieuw team vanuit de mini’s: Na de winterstop start de O9-6. Dit team 
bestaat uit 10 van onze huidige mini’s die klaar zijn om wedstrijden te gaan 
voetballen. Op dit moment spelen er 32 mini’s en staan er nog 8 op de wachtlijst. 
De trainer van de mini’s Stefan Hoogsteder gaat als trainer mee naar de O9-6. 
Daarnaast trainen de heren Willy Ederveen en Alfons van Rooijen de overige 
mini’s. Echter zoeken we dus nog iemand die op woensdagmiddag deze heren 
kan helpen en we de overige mini’s van de wachtlijst ook mee kunnen laten doen. 
 
Opleidingen en stages: Ook dit seizoen leiden we weer trainers op. Enkele 
trainers zijn ingeschreven voor pupillentrainer of juniorentrainer van de KNVB. 
Daarnaast leiden we iemand op voor TC3 onder begeleiding van onze 
hoofdtrainer en gaan we nog iemand opleiden naar TC3. Ook op deze manier  
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willen we de kwaliteit van de trainers en trainingen omhoog brengen. Daarnaast 
hebben we net als vorig seizoen stagiaires vanuit het CIOS die bij ons stage 
lopen en de trainingen van een jeugdteam verzorgen onder begeleiding van een 
coördinator van de TC. 
Wij willen graag stagiaires ontvangen, en staan garant voor voldoende 
begeleiding.  
 
Samenwerking met de commissie Sportiviteit en Respect:  
Zoals ieder seizoen zijn er af en toe wat perikelen rondom gedrag van spelers 
en/of teams. Gelukkig beschikt onze vereniging over een uitermate geschikte 
commissie waarbij wij ongeregeldheden kunnen en zelfs moeten melden. Deze 
commissieleden passen hoor en wederhoor toe en adviseren het bestuur over de 
te nemen stappen.  
Voor ons als TC is deze commissie erg waardevol, zodat de overige leden en TC 
verder kan gaan. 
Dit melden mag iedereen doen en kan via de site. 
 
Project KNVB “nieuwe wedstrijdvormen voor O6 t/m O11”:  
Er zijn bijenkomsten geweest tussen de KNVB en de voetbalverenigingen over 
een project wat de KNVB wil gaan doorvoeren. Ik wil er nu niet te uitgebreid op 
ingaan, daar het nog niet zeker is of dit doorgaat. Gesprekken en overleg hierover 
vindt nog plaats binnen de KNVB. We wil u doorverwijzen naar een link waar u 
meer informatie kunt lezen over dit project. Het gaat dus over een wijziging van 
de manier waarop wedstrijden moeten worden gespeeld bij de pupillen. 
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/21012/eerste-
praktijkbijeenkomst-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen 
 
Evaluatiegesprekken met kaderleden:  
De aankomende periode zal de TC gebruiken om met de trainers (ook van de 
selectie bij de senioren), de keeperstrainer, de verzorgers, de assistent 
scheidsrechters en leiders te evalueren en al vooruit te kijken naar de 2e helft van 
dit seizoen en eventueel volgend seizoen.  
 
Namens de TC wens ik u allen veel voetbalplezier en succes! 
Berny Knuiman voorzitter TC 
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DE MOOIE RODE COACHJAS:  
 
Alleen op wedstrijddagen s.v.p. 
 
Aan het begin van voetbalseizoen 2016-2016 zijn er aan alle jeugdteams 2 mooie 
rode Hummel coachjassen  uitgereikt. Deze coachjassen hebben als doel dat de 
begeleiders van onze teams herkenbaar zijn voor ouders en tegenstanders. Ook 
de uitstraling van RKSV Driel willen we er mee verhogen. 
Helaas zien we deze coachjassen steeds meer gedragen worden tijdens 
trainingen en dat is niet  de bedoeling. Het zal de levensduur van de jassen niet 
verlengen en we kunnen u garanderen dat de aanschaf een behoorlijke 
investering vergde. Vandaar hier een oproep aan de trainers/leiders om de 
coachjas alleen op wedstrijddagen te dragen en niet tijdens de trainingen. 
Willen jullie ons helpen door hier gehoor aan te ge ven?  
 
Bedankt hiervoor, 
 
Jos Geenacker en Heidi Hoogveld 
 
 

Uw zorgverzekering voor het nieuwe jaar. 
 

U vraagt zich af, wat heb ik daarmee te maken. Maar misschien hebt u wel als lid 
van de KNVB recht op een collectieve korting. Hebt u daar ooit naar geïnformeerd 
bij uw zorgverzekeraar. Of misschien maakt u hier allang op een ander manier 
gebruik van. Ook goed natuurlijk. 
Maar vijf of tien procent korting op een jaarpremie is toch mooi meegenomen. 
Geïnteresseerd? 
Kijk dan eens op  
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/collectieveverzekering
/paginas/default.aspx 
 
of vraag er eens naar bij uw eigen zorgverzekeraar. 
Wie weet scoort u daar ook. 
 
Penningmeester RKSV Driel 
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Wij feliciteren 

November 
01 Duncan Pauwelsen 
02 René Rensen  
02 Hennie Vermaas-Janssen  
02 Lieke Teunissen   
02 Sven Peters  
03 Tom Lunter Koemans 
04 Gerald Knuiman  
05 Luuk Koopmans   
05 Chris Tesink  
05 Naomi Teunissen   
06 Job Jansen  
07 Mike van Leijen  
09 Simon van Mierlo  
09 Jesse Franck 
10 Luke Demon  
10 Marjolijne van den Broek 
11 Job Peters  
11 Juno van de Pavert 
13 Patricia Bollaart 
13 Ryan de Boer 
16 Nick van den Dam  
18 Romy Martens  
19 Roy van den Dam  

19 Damian Hendriks   
20 Jordi Aalbers  
21 Kars van Kesteren   
21 Lex Peters 
22 Stijn Teunissen 
24 Rosa den Uyl 
27 Stan van der Linden  
28 Lars Smeenk  
29 Marcel Sülter  
29 Julian van Meegen 
30 Edwin van Olderen  

 
Nieuwe leden  
Dijn Smal 
Bas van Maanen 
Ramy Al Farhat 
Noah Al Farhat 
Koos van Elk 
Thijs van den Broek 
Bo van Velzen 
Levi Dijkstra 
Thijn de Jong 
Chiem Soppe 
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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 
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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 

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 Spre ng, 
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.  
 

↕ 
 
 
Mogen wij volgende maand op een bijdrage van jou re kenen? 
 
Tevens zouden wij het ook erg leuk vinden om eens 
input van de seniorenteams te ontvangen! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Redactie 
 
 
 

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. 
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De JO9-1 begint het seizoen geweldig!!! 
 
Met een nieuw team begint de JO9-1 dit seizoen aan de uitdaging in de 2de 
klasse. Het team bestaat uit: 
 
Toine (F5) Lars (F2) Sven (F2) Rens (F2) Raffael (F2) Krijn (F2) 
Mohammed (F1) Ivar (F1) Niek (F1). 
 
Om elkaar beter te leren kennen is er in September 
het prachtige toernooi bij de Bataven in Gendt. In een 
poule met Bataven F2, Bataven F3, Trekvogels F2 en 
Elistha F1 laten de jongens direct zien dat er veel 
potentieel zit in dit team. Ondanks nog wat 
onwennigheid en door de vakantie wel erg weinig 
trainingsuren wordt het toernooi met een overtuigende 
1ste plaats afgesloten. De eerste prijs van het seizoen 
is binnen, laten we hopen dat er nog meer volgen. 
 
Na dit toernooi volgt een druk programma met de start van de competitie en 
midweekse bekerwedstrijden. Van trainen komt dus voorlopig niet veel terecht. 
Maar met prachtig combinatie voetbal wordt VDZ eenvoudig opzij gezet en ook 
de eerste competitie wedstrijd tegen ESA is een prooi voor onze jongens (2-7), 
SKV wordt volledig overlopen (8-0). Tegen OSC O9-2 loopt het allemaal wat 
moeizamer. Voor de beker spelen we een prachtige eerste helft, maar de tweede 
helft valt vooral het middenveld helemaal in elkaar. Gelukkig is de 1-1 eindstand 
voor ons voldoende om de volgende ronde van de beker te halen. In de 
competitie in Oosterhout draaien we het verhaal precies om. Al snel komen we 
met 2-0 achter, maar door hard werken en een sterke tweede helft wordt de 
eindstand ditmaal 2-2 ( waar 2-10 ook mogelijk was geweest).  
 
De laatste wedstrijd voor de herfstvakantie laten de jongens echter weer prachtig 
voetbal zien en wordt er met 7-0 gewonnen van RKHVV. 
 
Kortom met een Toernooiwinst, het halen van de 2e ronde in de beker en een 
gedeeld (samen met OSC) 1e plaats in de competitie is de 09-1 dit seizoen 
geweldig begonnen. Laten we hopen dat we de lijn zo door kunnen trekken en dat 
er iets moois uitkomt dit jaar. 
 
Voor de liefhebbers van mooi en aanvallend voetbal kan ik alleen maar zeggen, 
kom kijken op zaterdagochtend bij onze jongens en zie waar wij als trainers, 
leiders en ouders van deze jongens  iedere week van genieten. 
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Pass de pen                              door  Merel Verstappen 
 
 
Hoi, 
 
ik ben Merel, ik ben 15 jaar en woon ook al 15 jaar in Driel. Ik speel nu 5 jaar 
voetbal bij RKSV Driel en vind het super leuk. Ik zit op het OBC Elst Mavo 3 en 
heb het daar ook naar mijn zin.  
Tijdens de wedstrijd vlagt mijn vader soms en rijd mij ook altijd naar de uit 
wedstrijden. Ik vind het ook leuk als mijn familie komt kijken, mijn nicht zit ook in 
mijn team dat is ook altijd gezellig. Een paar vriendinnen spelen ook voetbal, ik 
vind het wel grappig als ik dan tegen hun moet spelen. Het grappigste wat ik heb 
meegemaakt in het veld was toen ik scoorde maar ik dacht dat ik buitenspel stond 
dus dacht 'oh, hij telt toch niet', ik liep dus maar weer terug en iedereen kwam 
juichend naar me toe 'je hebt gescoord!' Hij telde dus wel! 
 
Ik geef de pen door aan……                                                 Lieke Muller . 
 
Groetjes Merel 

 
 
 
Wat ons ter ore kwam..  
 

 
Het zal je maar gebeuren.. Ties Tusschenbroek,  
011-3, heeft een blessure en mag tot de winterstop niet 
voetballen. Dat valt niet mee, zeker niet als je zo voetbalgek 
bent als hem. Ties we wensen jou van harte beterschap!  
Ook de broertjes Dekkers , Kevin en Joël, en Lieke  
Teunissen  beterschap gewenst. We hopen dat jullie 

allemaal weer snel op de been zijn. 
 
Leuk sponsornieuws De mo15-1 wordt gesponsord door Het Huiswerk Huis   in 
Driel (zie tevens advertentie elders in deze Rood-Witten) Hoe leuk is het dan om 
Carolien Joosten te zien langs de lijn om deze meiden aan te zien moedigen (en 
dat zonder dat zij er een dochter in het team heeft voetballen ;) 
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Pupil van de week: 
 
RKSV Driel 1 - Angeren 1 
 

Wat is je naam? Jerome Starreveld  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? E1 

Op welke positie speel je? Keeper 

Wie is je favoriete speler (idool)? Manuel Neuer 

Wat is je favoriete club? Manchester United 

Wil je graag profvoetballer worden? Heel graag 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Danny Weyman 

Wat is je lievelingseten? Pannekoeken en Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Teveel om op te noemen 

Wat wil je later worden? Profkeeper of voetballer 

 
 
RKSV Driel 1 – Eendracht Arnhem 
 

Wat is je naam? Niels Scheers  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-3 

Op welke positie speel je? middenvelder 

Wie is je favoriete speler (idool)? Kasper Dolberg 

Wat is je favoriete club? AJAX 

Wil je graag profvoetballer worden? Weet ik niet 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Dennis Knuiman 

Wat is je lievelingseten? patat 

Wat is je favoriete tv programma? Fox Sports 

Wat wil je later worden? Nog geen idee 
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RKSV Driel O10 komt te kort tegen Vitesse O9 
 
Woensdagavond 19 oktober mocht RKSV Driel O10 (ook wel bekend als RKSV 
Driel O11-4) een oefenwedstrijd spelen op Nationaal sportpark Papendal tegen 
Vitesse O9. 
 
De jongens waren duidelijk onder de indruk en sommige waren en beetje 
gespannen, maar ze hadden er veel zin in. 
 
Er werd gespeeld in 3 blokken van 20 minuten op een iets verkleind veld en met 
een aantal twin games regels (niet ingooien, maar inschieten of dribbelen). Het 
eerste blok liet Vitesse al direct zien dat er weinig te halen zou zijn voor Driel 
deze avond 4-0. 
 
Het tweede blok doet Driel heel goed mee en wordt er hard gewerkt en er wordt 
dan ook gescoord uit de rebound na een mooi schot, tussenstand 6-1. 
 
Het laatste blok herstelt Vitesse zich weer en geeft nog eens extra gas....hier is 
Driel niet tegen opgewassen en de eindstand wordt 12-1 
 
Moegestreden gaan de jongens van Driel en Vitesse nog samen op de foto zodat 
onze jongens een mooie herinnering hebben. 
 
Noot redactie: kijk voor de leuke foto even op de site 
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Wie hebben we daar? (1) 
 
De mannen van de jo9-2. Kasper, Mick, Stijn en Julian hebben net lekker 
getraind. Mick is zelfs jarig en heeft zijn kinderfeestje er net op zitten. Het was erg 
leuk maar hij wilde wel op tijd klaar zijn om te kunnen trainen..  
(Stijn en Julian staan elders in deze Rood-Witten) 
 
 
 
  Kasper Montfrooy Mick Koen 

Team: Jo9-2 Jo9-2 

Positie: verdediger middenvelder 

Wat kun je goed: In het hoekje schieten Hoog in de hoek schieten 

Trainers: Erwin, Jerry en Erik Papa, Jerry en Erik 

Geleerd van trainers: 
Heel goed dribbelen, scoren en 
trucjes om er langs te gaan Bijna alles 

Wat vind je van hen: Geven goed les hetzelfde 

Favoriete club: Barcelona en Real Madrid Alleen Madrid 

Favoriete speler 1e: Ken ik niet Remco, vader van Stijn als verzorger 

Leeftijd: 7 8 

School: De Kameleon, groep 4 De Kameleon, groep 5 

Hobby: voetbal Voetbal en stuntstep 

Lievelingsprogramma: Eurosport Eurosport 

Lievelingseten: Friet, pannenkoek, poffertjes Oma’s erwtensoep en frikandel spec. 

Leukste op club: 
Met vriendjes voetballen en het 
voetbalkamp 

Het voetbalkamp en de bomen in het 
laantje als je eraan komt lopen waar 
je dan onderdoor loopt, dat vind ik 
mooi om te zien 

Tip: 
Dat je ook overdag op het 
voetbalveld mag voetballen 

Ook overdag voetballen en meer 
goals op het B veld. 
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De mini's van Driel winnen eerste wedstrijd. 
 
Op woensdag avond 19 oktober speelde de mini's van Driel hun eerste wedstrijd 
en gelijk een echte streekderby tegen de mini's van SDOO uit Heteren. 
 

Het in grote getale opgekomen publiek van 
Driel maakte er een mooie happening van. 
Omdat het voor beide teams de eerste 
wedstrijd was werd er besloten om over een 
kwart veld te spelen, wat perfect voor de 
kinderen was. 
 
De wedstrijd was super spannend en er werd 

door alle ouders geweldig meegeleefd. Ondanks een overwicht van Driel kwam 
SDOO och op voorsprong door een mooi schot in de hoek. Maar onze mini's 
lieten zich niet kennen en al snel was het 1-1. Kort daarna was het echter alweer 
SDOO die de stand op 2-1 bracht. Gelukkig bleef Driel hard werken en nog voor 
de rust was de stand weer gelijk 2-2.  
 
Tijdens de rust was er voor allemaal wat lekkers te eten en drinken zodat onze 
jongens en meiden weer vol energie er tegenaan konden. Het was echter SDOO 
dat het beste aan de 2de helft begon en weer op voorsprong kwam 3-2. Dat was 
echter ook gelijk het laatste wapenfeit van SDOO waar de vermoeidheid begon 
toe te slaan. Bij Driel bleek er nog voldoende energie over. Nadat al snel de gelijk 
maker gescoord werd kon Driel verder uitlopen en er zelfs een 3-6 overwinning 
van maken.  
 
Moe maar voldaan en tevreden konden de kids weer naar huis om nog lekker 
over de wedstrijd te kunnen dromen. 
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Wie hebben we daar? (2) 
 
 
Stijn en Julian van de jo9-2. 
Net getraind en gelukkig nog even tijd voor dit 
interview.  
Julian is de speler die het meeste geld opgehaald 
heeft voor de sponsorloop, 
maar liefst 101,75! RKSV Driel is erg blij met zijn inzet 
en daarom heeft hij via de activiteitencommissie een 
klein presentje mogen ontvangen. 
 
 
 
 
  Stijn Muller Julian Rutges 

Team: Jo9-2 Jo9-2 

Positie: spits keeper 

Wat kun je goed: Hoog in de hoek schieten duiken 

Trainers: Erwin, Jerry en Erik Erwin, Jerry en Erik 

Geleerd van trainers: 

Dribbelen, schijnbeweging, goed in 
hoekjes schieten, verdedigen , 
aanvallen Om hoog in de hoeken te duiken 

Wat vind je van hen: Geven goed les 
Ze zijn lief voor ons en geven goede 
training 

Favoriete club: 
Manchester United, Real Madrid en 
RKSV Driel Ajax, favoriete speler is Klaassen 

Favoriete speler 1e: Wesley Vree en Gino Ik ken ze niet 

Leeftijd: 8 8 

School: De Kameleon, groep 5 De Schatgraaf 

Hobby: Voetbal, golfen en zwemmen Voetballen en judo 

Lievelingsprogramma: Fox sport, nr .13 op tv Fox sport eredivisie 

Lievelingseten: 
Cheeseburger, hamburger, 
kipnuggets Spek met sla en aardappelen 

Leukste op club: voetbalkamp voetbalkamp 

Tip: Meer kunstgrasvelden Niets, ik vind alles leuk 
 
 

 
 
 
Achter de schermen… 
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Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers werkzaam. Daar zijn we 
uiteraard erg blij mee!  
 
Je hebt van die vrijwilligers, altijd maar druk, veelal op de achtergrond. 
Penningmeester Willy Ederveen is er zo een. Tussen het interview en de uitgave 
van dit clubblad in is hij 65 jaar geworden. Hij is getrouwd met Annet en vader 
van Debbie en Stefan. Stefan heeft altijd in de jeugd gevoetbald, is tot afgelopen 
seizoen ook leider van het zaterdagteam geweest en draaide bardiensten. Willy is 
als vrijwilliger begonnen rond 1968, in ieder geval in het jaar dat Theo van Baal 
nog voorzitter was. Hij is begonnen in de kascontrolecommissie en vervulde 
daarna diverse functies op diverse fronten, meestal op financieel gebied. Hij heeft 
toen ook een korte periode in het bestuur gezeten. Willy is zelf op 1 november 
1963  begonnen met voetballen in de B, wat toen nog het laagste elftal was. Hij 
weet dit nog goed omdat hij op 31 oktober jarig is en op 1 november mocht gaan 
voetballen. Vervolgens heeft hij in de A en het 1e elftal onder Bert Theunissen 
(Baije) gevoetbald wat voor Bert de eerste vereniging was waar hij als trainer aan 
de slag ging. Willy stond meestal centraal achterin, bij de jeugd speelde hij 
meestal in de spits maar men heeft hem omgeturnd tot verdediger. Hij heeft 10 
jaar in het 1e gevoetbald en daarna kort in het 2e. Willy is gestopt vanwege zijn 
studie; accountantsopleiding. Het voetbal bleef trekken, toen er met een 
zaterdagteam gestart werd (rond 1994) was hij van de partij. Voor het team 
organiseerde hij mede de weekendjes weg. De “oude garde” nam dit meestal op 
zich. Zij zorgden er ook voor dat er altijd wat te doen was op zaterdag op het 
voetbalveld. Werd er ooit iets afgelast, dan werd er wel getraind of een wedstrijd 
sneeuwballen gooien georganiseerd. Op een gegeven moment kreeg Willy een 
vervelende blessure, hij miste een kruisband, met een brace voetballen lukte niet 
en toen moest hij noodgedwongen stoppen met actief voetballen en is vervolgens 
leider geworden. Tussendoor, begin van de nieuwe eeuw, is hij jaren actief 
geweest voor de website. Eerst met Fred Derksen en Alfons van Rooyen, later 
heeft hij dit alleen gedraaid. Dit werd uiteindelijk ondergebracht bij de PR 
Commissie. 
Samen met Fred heeft Willy de Tour de France poule gemaakt voor de hele 
vereniging. Fred was “ the Boss” en hij deed het nodige achtergrond werk waarbij 
o.a. de uitslagen in café Hendriks en op het mededelingenbord bij café Zeldenrust 
werden opgehangen en op de website werden geplaatst.) Willy is  
ooit bij de Heinz begonnen, heeft in de autobranche en verzekeringen gezeten. 
Later in het accountants vak en onlangs gestopt bij Flynth Accountants.  
 
Ten tijde van zijn leiderschap bij het zaterdagteam is Willy ook in het bestuur 
gekomen. Hij vond dit zelf geen goede combinatie; hij werd in de kleedkamer 
aangesproken op bestuurszaken en is toen gestopt met het leiderschap en verder 
gegaan binnen het bestuur, tot nu aan toe. 
Willy vind dat de vereniging het nodige voor hem betekend heeft als speler, dus 
vind hij het ook niet verkeerd om iets terug te doen voor dezelfde vereniging. 
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Hij heeft er altijd fijn zijn ontspanning gehad. Men heeft een beroep op hem 
gedaan en hij heeft ja gezegd. Willy steekt een hoop tijd en energie in de club. Er 
zijn een aantal pieken als de ledenvergadering in oktober, de 
begrotingsvergadering in mei, organisatie rondom de profclubs. Het is een grote 
verantwoording, ook als bestuurslid en hij kan er ook nog wel eens van wakker 
liggen in die onrustige periodes. Willy is minimaal 1 dag per week met de club 
bezig, zeker 2 nu hij geen werkgever meer heeft. Mensen weten je te vinden. Je 
krijgt ook vaak dingen doorgeschoven die een ander wellicht op zou kunnen 
pakken. (zo zouden ouders meer betrokken moeten zijn bij de jeugdteams) 
De woensdag is inmiddels zijn voetbaldag. ’s Middags traint hij (mede) de mini’s 
en s’ Avonds draait hij bardienst. Eind vorig seizoen was er discussie of de mini’s 
zo wel of niet door konden gaan; er waren geen vrijwilligers om hen te trainen. 
Willy zag een derde oproep hiertoe langs komen en streek zijn hand maar weer 
eens over zijn hart…. 
Er is gelukkig een behoorlijk kader van trainers/leiders. Wel vindt hij dat zij wel 
wat meer ondersteuning van de ouders mogen krijgen. De jeugdleiders doen al 
heel veel voor de kinderen, en verdienen hiervoor een dikke pluim. Vrijwilligers 
waarderen is geen vloeken of zo. Ook  voor de mannen van het CAB, daar heeft 
hij veel waardering voor. Deze mensen doen hun stinkende best op 
maandagochtend ( en de rest van de week)om de velden en alles erom heen, in 
tiptop conditie te krijgen. Hij vind het knap dat zij in zo´n korte tijd het B veld weer 
in orde hebben gekregen na de tribunebouw van de profwedstrijden. Zij zijn 
“onzichtbaar” voor de meeste mensen maar verrichten o zo belangrijk werk. Willy 
zegt het vervelend te vinden dat de  CAB soms meer kritiek krijgt dan waardering. 
Dat is onterecht. 
Zo geeft hij ook aan dat Jan van Welie een onderschatte persoon is. 
Hij heeft mede de huidige Rood-Witten opgezet en was vanuit PR ook jaren 
betrokken bij de website. Maakt de foto’s voor de Rood-Witten en presentatiegids 
en zet dit om in drukwerk en format. Zelf mist Willy nu de wedstrijdverslagen van 
de (senioren)teams. Voorheen werd dit gedaan door de teams, waren het vaak 
vaste schrijvers die regelmatig voor input zorgden. Voor het 70 jarig bestaan van 
de club heeft Willy een korte film gemaakt met allerlei archiefbeelden die tijdens 
de feestavond werd vertoond. Ook is hij druk geweest om van de ereleden 
ingelijste foto’s te krijgen.  Hij heeft ervoor gezorgd dat er van ieder persoon een 
persoonlijk verslagje bij kwam. 
Nu nog een ereplaats voor ze.Willy Ederveen, een vrijwilliger die RKSV Driel ook 

graag in ere houd, en waar wij dan ook 
graag een verslag over maken! 
 
 
 
Wie hebben we daar? (3) 
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De mannen van de jo13-3. Dyon, Jan en Jort. 
Ook zij hebben net getraind, lekker gedoucht en een welverdiende 
beker aanmaak op.  
Gelukkig hoeven ze voor dit interview niet op de foto, het haar zit nu 
niet helemaal na het douchen geeft een van hen aan ☺ 
 
 
  Dyon Herlaar Jan Derksen Jort Bakker 

Team: Jo13-3 Jo13-3 Jo13-3 

Positie: Links half Rechts back Rechts half 

Wat kun je goed: 
Trucjes en 
voorgeven verdedigen voorgeven 

Trainers: Papa Bart Herlaar Bart Herlaar 

Geleerd van trainers: 
Beter in afspelen en 
beter in voorgeven Meer conditie Meer conditie 

Wat vind je van hem: Hij doet het goed Hij doet het goed 
Hij doet het goed en is ook 
streng als het moet 

Favoriete club: PSV Vitesse Real Madrid 

Favoriete speler: Narsingh Eloy Room Ronaldo 

Favoriete speler 1e: Richard Willems Lars Dinnissen Twan Beijer 

Leeftijd: 11 10 11 

School: De Meeuwenberg De Meeuwenberg De Meeuwenberg 

Hobby: Voetbal en gamen 
Voetbal en trompet 
spelen 

Voetballen, lekker spelen en 
rennen en gamen 

Lievelingsprogramma: Fox sport, PSV tv Ziggo Sport Fox sport 

Lievelingseten: andijviesla Ijsbergsla en pizza Pizza en spinazie 

Leukste op club: 

Het voelt alsof je 
thuis bent in de 
kantine Ook zo 

Voetballen, trainen en 
wedstrijden 

Tip: 
Speeltuintje voor de 
kleintjes 

Hekken open laten zodat 
we kunnen voetballen Een tribune 

 
 
 
Anderhalve turf hoog, ………en een lol!! 
 
Ja het mag, ja het mag, ik heb het gehoord het was echt vijf keer. Mama, het was 
echt vijf keer hoor en dan mag het. Dat heeft opa zelf gezegd, hé opa. 
Opa kijkt even de andere kant op. Het was inderdaad wel een beetje zijn schuld. 
Want hij had de kleine meid ooit beloofd, zonder dat mama en papa dat wisten, 
dat als ze vijf jaar was ze ook mocht gaan voetballen. En nu de grote klok zelfs 
vijf keer sloeg op haar vijfde verjaardag!! 
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Tja, waarom onthouden kinderen ook altijd andere dingen dan de ouders. Tja. 
Maar opa, dan moet ik ook nog wel nieuwe voetbalschoenen want die andere die 
zijn al lang te klein. 
Zal best dat die schoenen die opa haar op de tweede verjaardag had gegeven 
niet echt meer pasten. Maar ja, ze stonden toen zo leuk en toen kon opa zelf nog 
tegen een balletje trappen met zijn kleindochter.  
Haar handje in haar hand, de nieuwe voetbalschoentjes van opa in de kleine 
rugzak en met een warm vest en dito broek liep ze over het pad richting het veld. 
Af en toe springend van plezier. 
Op de bank voor de kantine werden de schoenen verwisseld. Zit je wel even stil 
meisje, zo krijg ik je schoenen niet dicht, bromt mama. 
Toen de schoentjes met een dubbele knoop in de veters stevig aan de voeten 
zaten kon haar eerste training beginnen. 
Nou komt er nog wat van of blijf je zitten. Ze beginnen zo hoor.  
Geen beweging. Wat is er vraagt mama, vindt je nou ineens niet meer leuk of zo. 
Ik ben niet voor niets hier naar toe gegaan dus kom op, aan de gang nu. 
Ze blijft zitten en kijkt recht voor zich uit. Dan zegt ze, jammer dat opa er nou niet 
is. Mama knikt alleen.  
Maar oma komt straks wel kijken dus schiet maar op. Het gezichtje fleurt op. 
Echt, komt oma echt kijken?? Echt waar?? Ja hoor, oma komt straks echt kijken. 
En roef, weg is ze hollend naar het veld. Halfweg bedenkt ze zich echter, draait 
zich om en wacht even tot mama er is. Ze pakt haar hand. Kom, jij moet ook 
meekomen. De grote held is even een minder grote held geworden. Als ze de 
trainer een handje heeft gegeven die even kort uitlegt wat de bedoeling is, pakt ze 
een bal en rent het veld op naar de andere kinderen die al heen en weer en 
dwars door elkaar tegen en bal proberen te schoppen.  
De bal rijkt haar bijna tot aan de knieën maar het lukt best om die weg te 
schoppen. En soms lukt het ook niet. En als ze over de bal struikelt met het 
gezicht in het gras, is het oma die haar handjes en gezichtje afpoets en gaat het 
spelen vrolijk verder. Mama heb je dat gezien, ik heb een goal gescoord. Met de 
bal nog in het kleine netje en de handjes glunderend omhoog viert ze haar eerste 
doelpunt. Goed gedaan hoor jubelt mama mee. De kleine strijkt haar  
 
inmiddels onder het gras en modder zittende handjes langs haar warme broek en 
haalt de overwinningsbal uit het netje. 
Glunderend draagt ze de bal richting de trainer die iedereen bij elkaar roept om te 
beginnen.  
Hij is wel erg groot die trainer. Ze kan hem over de bal kijkend bijna niet zien. 
Alle ballen op de grond zegt hij en zelf zakt hij door de knieën als hij gaat 
vertellen. Een aantal kinderen zakken eveneens door de knieën. Mama en oma 
lachen samen met andere mama´s en papa´s om het tafereel daar midden op het 
veld. Die meneer vond dat ik een mooie naam heb en ik denk dat ik vriendjes 
word met Keesje want die zat naast mij, vertelde ze later aan de keukentafel aan 
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papa. En ik wist soms niet meer wat ik moest doen, en ik vond het hééééél erg 
leuk, hé mama. 
Als de trainer weer opstaat vliegen de kinderen naar een bal en is het een 
gedrang en gedoe van jewelste daar rond de trainer. Onze kleine meid blijft stil 
staan tot de trainer ze op weg helpt. Haar beentjes zijn nog te kort om de voet op 
de bal te zetten dus mag ze de hand er op leggen i.p.v. de voet. Heeft de trainer 
zelf gezegd, puh. 
Als ze allemaal samen balspelletjes hebben gedaan is het tijd voor een korte 
pauze. Even wat water drinken bij mama en oma. En vindt je het leuk zo vraagt 
oma. 
Ik vind het zoooooo leuk, en ze steekt allebei de handjes zo ver ze kan in de 
lucht.  
En nou gaan we weer voetballen. Mama en oma kijken naar het gekrioel daar op 
het veld. De trainer laat de grotere jongens en meisjes iets verder op veld spelen. 
De kleinsten spelen hun eigen partij en juichen bij ieder bal die in een netje komt. 
Maakt niet voor wie. Alle ballen zijn voor iedereen zo lijkt het wel en waar de bal 
is, is iedereen. Maar een lol dat ze hebben.  
Maar soms ook even niet als er een bal gemist wordt en er wel een voet of 
scheenbeen stond. 
Een aai en troostend woord van mama of papa en alle energie wordt weer aan de 
bal besteed. 
Allen voor één bal en twee netjes. 
Mama mag ik nog een keer voetballen, 
vraagt ze als mama haar voetbalschoenen 
uittrekt. 
Ja hoor, jij mag volgende week weer.  
Maak jij dan wel mijn schoenen schoon. 
Vindt opa best wel goed. 
Huppelend aan de hand van oma zegt ze, 
ik vind het echt wel leuk dat ik volgende 
keer weer mag. 
  
Mini motor 


