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Het 2e elftal zal  op  7 januari 2017 de Nieuwjaars receptie 
organiseren. Dus zet deze datum maar vast in uw agenda. Dan 
zullen de jubilarissen weer in het zonnetje worden gezet. 
Zo kwam ook ter tafel het voetbal bij onze vereniging op de velden.  
Ik heb al eerder voor dit onderwerp uw aandacht gevraagd, maar 
toch komt het helaas bij sommige mensen niet over. Het kan 
vervelend  overkomen, maar u zou het toch niet leuk vinden om te 
moeten voetballen op een veld met stukken hoog gras. Daar bedoel 
ik mee, dat de mensen van de Cab er alles aan doen om de velden 
er keurig uit te laten zien. Maar als de doelen groot of klein niet van 
de velden na de training worden afgehaald, kan er niet goed 
gemaaid worden. Nogmaals graag het verzoek om de doelen te 
verwijderen na de training. 
Met het gravelveld gaat het ook niet zoals het lopen moet. Het 
stagneert nog steeds en we zijn nog steeds in gesprek. Zoals het er 
nu naar uitziet, zal het plan B worden, een kunstgrasveld voor onze 
jeugd om te trainen en te voetballen. 
 
De gemeente, KNVB en RIVM, zijn nog steeds met het onderzoek 
betreffende de rubber korrels op het kunstgrasveld bezig. Wel 
hebben wij als bestuur, vereniging te horen gekregen dat de 
maatregelen die wij hebben toegepast goed zijn. Anderen kunnen 
zich aan ons spiegelen. 
Ook een verzoek aan onze elftallen, om na de trainingen en 
wedstrijden, de kleedruimtes netjes en schoon achter te laten. En 
graag de kleedruimte op slot doen na vertrek. 
Ook het plaatsen van de fietsen. Graag als u de kleine poort ingaat 
links van het pad, en niet tegen de haag aan de rechterkant. 
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Natuurlijk zijn er ook mooie dingen bij de club. Zo speelt het 1e elftal 
op dit moment goed en staan zij fier bovenaan. Daarom is besloten 
na de wedstrijd tegen SDOO op zondag 27 november vanaf 15.30 
uur muziek in de kantine neer te zetten. U bent daarbij van harte 
uitgenodigd. 
 
Frans Essers, 
voorzitter RKSV Driel. 
 

Onze vereniging ben jij samen met mij. 
 
 
 
 
 
 

Weetjes of onzin 
Kennis is macht 
Karakter is meer 
 
Een gemiddelde doorvaart door het Panamakanaal  kost 
$ 135.000,- 
 
Om een schuimkraag op een glas bier te krijgen, moet je het glas 
vooral niet met koud water omspoelen. 
 
De ui is botanisch gezien een lelie 
 
Australië werd ontdekt door de Nederlandse kapitein Dirk Hartog. 
 
Eigen record: Het Guiness Book of Records is het meest gestolen 
boek uit de bibliotheken. 
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RKSV Driel heeft reeds vele jaren een intensieve samenwerking met 

Fysiotherapie Driel, deze wordt nog verder uitgebreid. Een van de therapeuten 

zal bij de selectie van RKSV Driel hersteltraining gaan verzorgen voor spelers die 

terugkeren van een blessure. Verder komt er een nieuwe dienst, het 

inloopspreekuur, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt een blessure of ander 

pijntje te laten onderzoeken 

 

Nieuw!!! Gratis inloopspreekuur bij Fysiotherapie Driel 
 

Heeft u al een tijdje last van een vervelende blessure? Een pijntje in de schouder, 

of een stijve nek? Heeft u een vraag of gewoon even advies nodig van de 

fysiotherapeut zodat u zelf met uw klacht aan de slag kan? Loop gewoon eens 

binnen op zaterdagochtend van 09:30 – 10:30. U kunt plaatsnemen in de 

wachtkamer en wordt vanzelf geroepen. Voor het gratis inloopspreekuur heeft u 

geen verwijzing nodig.  

 

Wij doen een screening van maximaal 15 min. In deze screening hebben wij een 

kort gesprek over de klacht en eventueel doen wij aanvullend een kort 

lichamelijk onderzoek. Na het consult krijgt u advies en bekijken wij of 

fysiotherapie nodig is. Let op!!: Er wordt nog geen volledige fysiotherapeutische 

behandeling toegepast.  

 

Mocht u toch fysiotherapie nodig hebben dan kunt u dit via uw aanvullende 

zorgzekering declareren. Wij kunnen u tevens ook inlichten over hoeveel 

behandelingen u heeft per jaar en hoeveel u er nog over heeft.  

 

Heeft u vragen over het gratis inloopspreekuur? Wij zijn bereikbaar op 026-

4743112 of via de mail op info@fysiotherapiedriel.nl 

 

Fysiotherapie Driel 

Ausemsstraat 5b    t: 026-47 43 112 
6665 DL Driel     i: www.fysiotherapiedriel.nl 
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Wij feliciteren 

December 
01 Cees Opperman 
01 Marcel Boersma 
02 Paul Roelofs 
02 Bram van Muiswinkel 
04 Marinus Clappers 
04 Lars Dinnissen 
05 Alfons van Rooijen 
05 Max Faber 
06 Sinterklaas 
07 Jos Geenacker 
07 Robert Gevondjan 
08 Lieke Muller 
09 Mark Jacobi 
11 Pim Hafkamp 
11 Gerard Messing 
13 Gino de Wild 
13 Wesley Croqué 
13 Daan Le 
13 Bart Derksen 
14 Chris Hesseling 
15 Stan Lamers 
15 Tijn Hagen 

15 Stefan Vos 
16 Sten Weijman 
16 Martin Willemsen 
18 F. Derksen 
19 Jan Derksen 
19 Demi Bot 
23 Danus Kurmasela 
23 Jeffrey Wels 
23 Hidde Koorn 
23 Daan Koorn 
24 W. ten Westenend 
24 Bas Hoogveld 
27 Bart Wouters 
27 Lukas van Mierlo 
30 Romy Roelofse 
30 Kaylee Roelofse 
31 Berry Geurtsen 
31 Yule van der Veen 

 
Nieuwe leden  
Fien Rooijakkers 
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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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De wereld van Jan Heisasa 
 
Het water kabbelt zachtjes tegen de glooiende oevers. Het opgaande riet 
beschermd de eend en de gans tegen te nieuwsgierige wandelaars. De 
afzakkende takken makende oevers tot een veilige speeltuin voor de 
kleintjes.  
De zandplaat voor ons is kaal en oneffen. Geen mens te bekennen op dit 
tijdstip. 
Voetstappen verraden echter andere wandelaars op de zandplaat. Waren 
die er vandaag al of gisteren?? Een goede spoorzoeker ben ik nooit 
geweest. 
 
Komen we die wandelaars misschien nog tegen of ook niet. De grote 
baggerschuit ergens midden op de plas ligt er roerloos bij. De late 
mistflarden geven het iets mystieks, iets van omfloerse  onschuldigheid. 
Terwijl die hoop vakkundig in elkaar geknutseld staal de veroorzaker is 
van dagen storend eentonig en monotoon gestamp en die zorgde en zorgt 
voor de ontmaagding van een eerder zo bosrijke omgeving. Hazen en 
reeën en groter wild hebben plaats gemaakt voor de eenden en de 
ganzen en andere waterliefhebbers. 
 
Af en toe ook de menselijke variant maar die beperkt zich meer tot de 
zandplaat om daar zo breed mogelijk zo veel mogelijk zonnestralen op te 
vangen. 
Aan de andere kant van de zandplaat doen de bomen en struiken hun 
uiterste best om de oude historie te laten herleven.  
We lopen het pad op dat ooit vele malen langer moet zijn geweest. 
Inmiddels met een breedte die vrachtwagens de gelegenheid geven het 
gewonnen zand af te voeren. Diepe sporen zijn zichtbaar vanaf de 
centrale opslagplek. 
Gelukkig blijft deze vernieling beperkt tot het brede spoor naar de 
uiteindelijk verharde weg. 
Een eindje verder kunnen we afslaan naar de oude natuur. Oude 
knoesten en wilde begroeiing. Omgevallen bomen die als voeding en 
schuilplaats dienen voor de oorspronkelijk bewoners. Het zachte mosdek 
afgewisseld met dichte varens maken ook de bodem tot kraam-  en 
voorraadkamer voor menig grondbewoner.  
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Wacht, kijk, zie ik daar een ree wegspringen? Zeker wel, maar het is niet 
één, het zijn er drie.  
Met statige sprongetjes maken ze zich hier uit de voeten. Hebben wij hun 
rust verstoord? Ze zullen toch wel wat gewend zijn met dat vrachtverkeer? 
 
Verderop zien we ze weer rustig grazen. Schijnbaar onverschrokken.  
Het mosplateau nodigt uit voor een korte pauze. Even wegdromen in de 
wereld die nooit eigen zal worden maar wel voor een tijdelijke opschoning 
van stoffige hersennissen zorgt. 
Maar niet te lang want de zon wil haar krachten laten zien en dan is deze 
schoonheid weer voor een dag verleden tijd. 
Ontspannen laten we het mosdekje achter ons en bereiken het kanaal. De 
zon weerkaats op de mistdeken die nog op het veel lagergelegen water 
rust. De stuw die het water tegenhoudt gunt ons vanaf het midden van de 
stuw een fantastische blik op dit verschijnsel. Verschillende kleurlijnen 
tekenen zich op en in de op het water rustende mistdeken. Het lijkt wel of 
de hoger liggende oevers de mistdeken probeert vast te houden. 
Tevergeefs.     
De zon wint.  
 
De wandeling langs het kanaal gaat afwisselend onder de steeds feller 
worden zon en de schaduw van grote overhellende bomen. 
De boerenkar volgeladen met pompoenen wacht bij het bruggetje op 
klanten. Op het bankje vlakbij de kar eten en drinken we wat.  Als de ogen 
wat lui worden van de zon en de wandeling is het plots een uur later. Een 
stel met de fiets in de hand staan wijzend bij de pompoenen kar.  
Zullen we maar weer?? Ja we zullen en hervatten onze wandeling langs 
het kanaal en door de ernaast gelegen natuur.  Statig bijna zweeft de 
zwaan over het kanaaltje. De oeverbegroeiing laat van alles bewegen en 
horen maar geeft weinig geheimen prijs. Natuurlijke dammetjes bieden 
een comfortabele zitplaats voor de vogels.  
Zou die zandbak van vanochtend net zo mooi kunnen worden als dit ooit 
door mensenhand gegraven kanaaltje? 
Zeker wel als we er samen ons best maar voor doen. 
 
Jan  
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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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Businessclub SV Driel 
ontdekt Malaga 

 
Tweejaarlijks willen de leden van Businessclub SV Driel een mooie 
stad in Europa bezoeken. Na Barcelona, Madrid, Lissabon, Valencia 
en Sevilla werd nu Malaga aangedaan, het reisgezelschap van liefst 
47 personen vertoefde er drie dagen. De mooie Zuid-Spaanse stad 
kent vele bezienswaardigheden die door de leden van Businessclub 
SV Driel werden bezocht, o.a. middels een fietstoertocht. Daarnaast 
was er nog voldoende tijd voor een eigen invulling.  
 
Businessclub SV Driel is in 1995 opgericht op initiatief van 
voetbalvereniging RKSV Driel en enkele lokale en regionale 
ondernemers. Zo’n 45 bedrijven uit Driel en de wijde regio zijn lid 
van Businessclub SV Driel dat wordt geleid door een zelfstandig 
bestuur. De club met regionale zakenmensen kent een tweeledig 
doel. Enerzijds is er de structurele ondersteuning van RKSV Driel 
om verdere groei van deze dorpsclub te realiseren, de middelen 
dienen het algemene doel van de vereniging zoals verbetering van 
haar accommodatie. Hierdoor is RKSV Driel erin geslaagd om in de 
loop der jaren de uitstraling verder te verbeteren. Voordeel hiervan 
is, dat Businessclub SV Driel op deze positieve ontwikkeling kan 
meeliften. Het andere beoogde doel was om een platform te creëren 
waar de zakenmensen op een informele manier met elkaar contact 
onderhouden om zo hun zakelijke activiteiten te kunnen uitbereiden. 
Deze formule is succesvol gebleken, er is sprake van een win-win 
situatie voor beide verenigingen. 
 
Voor meer informatie over Businessclub SV Driel kunt u terecht bij 
voorzitter Evert van de Spreng, hij is telefonisch bereikbaar op 06 - 
57811553. 
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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.  
 
 
 
Hartelijk dank  aan alle schrijvers die deze maand de moeite hebben genomen 
om een stukje aan te leveren aan de redactie! 
Erg leuk dat een speler van de jo13-2, Jens, ons een verslag heeft gestuurd. 
Dat nog maar vele spelers en speelsters zijn voorbeeld mogen volgen… 
 
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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Pupil van de week: 
 
 
 

Wat is je naam? Mick Bijl 

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? JO11-4 

Op welke positie speel je? Keeper / Middenvelder 

Wie is je favoriete speler (idool)? Twan Beijer 

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Wil je graag profvoetballer worden? Nee 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Edison Cavani 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Lost in the game 

Wat wil je later worden? Game-Maker 
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Ouders van JO9-2 in het zonnetje 

Wij willen graag de ouders in het zonnetje zetten. En dat 
is geen overbodige luxe de huidige temperaturen langs 
de kant. De ouders van ons zijn iedere training en 
wedstrijd aanwezig om ons te begeleiden en 

supporteren. Ook als er eens iemand niet kan rijden zorgen de ouders onderling 
dat de speler/ouder toch mee kan. De was is altijd lekker fris en sommige 
moeders sorteren zelfs de tenues apart in zakjes! Ook na de wedstrijden en 
trainingen helpen de ouders mee de materialen in het ballenhok te leggen en de 
kleedkamers schoon achter te laten. 

Iedere zaterdagochtend is weer een feestje voor ons 
allemaal. 

Kortom wij zijn heel erg blij met hun!!!                     

Met sportieve groet, De spelers van JO9-2 ( Julian, 
Casper, Merijn, Rik, Elijah, Raf, Lex, Stijn en Mick) 

 
 

De mini’s  
 
Zaterdag 12 november heeft de toekomstige JO9-6 zijn 
eerste oefenwedstrijd op het Drielse gras mogen 
spelen. Het team, onder leiding van Stefan Hoogsteder, 
speelde slechts eenmaal eerder een oefenwedstrijd 
samen. 
Vandaag mochten ze het opnemen tegen de JO9-8 van 
de Beuningse Boys. Een bijzondere ontmoeting voor 
trainer Stefan aangezien de trainer van de Beuningse 
Boys zijn zwager is. 
Het was een leuke, sportieve wedstrijd met veel 

enthousiast publiek.  
Driel verloor de wedstrijd met 1-3 maar dit mocht de pret niet drukken. Het gejuich 
na het enige Drielse doelpunt was dan ook in Beuningen nog te horen. Het was 
een onvergetelijke ervaring voor deze jongelingen.  
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Wie hebben we daar?  
 
Toine, Rens en Sven uit de JO9-1. 
Jongens die veel op het voetbalveld te vinden zijn. Is het niet om te trainen of een 
wedstrijd te spelen, daarna nog met vriendjes te gaan voetballen. 
Op zondag dan wel om bijvoorbeeld bij de thuiswedstrijd van het eerste lekker te 
gaan ballen op het veld daarachter. En ook om gezellig wat lekkers te gaan halen 
in de kantine ;) Sven heeft vandaag ook nog bij de E5 gekeept. 
 
 
  Toine Bosvelt Rens Smeenk Sven Peters 

Team: F1, jo9-1 Jo9-1 Jo9-1 

Positie: Spits 
Soms spits, soms 
middenveld rechts Keeper 

Wat kun je goed: Afmaken, heel veel truukjes Goed keepen 

Trainers: Tonnie en Arjen Tonnie en Arjen Tonnie en Arjen 

Geleerd van trainers: Veel overspelen Altijd driehoekje maken duiken 

Wat vind je van hen: Ze zijn goed Kunnen goed trainen 
Hetzelfde als Toine, ze zijn 
goed 

Favoriete club: Barcelona Ajax Ajax 

Favoriete speler: Messi Klaassen Messi 

Favoriete speler 1e: Svens vader Svens vader Mijn vader (Jeroen) 

Leeftijd: Net 8 (6 dagen) 7 Net 8 (3 dagen) 

School: Gazelle Meeuwenberg 
Nu nog Start voor Start, 
binnenkort  Meeuwenberg 

Hobby: Voetbal 
Voetbal, karate en free 
runnen Voetbal 

Lievelingsprogramma: Véél Fox Sport Sport, Lost in Game 
Voetbal, 221 Fox Sport en de 
Olympische Spelen kijken 

Lievelingseten: Friet Friet Pizza 

Leukste op club: 
Voetballen en 
kamp Eten, voetballen en kamp Voetballen en kamp 

Tip: Geen Een trampoline Geen 
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JO9-1 dendert door!!! 
 
Na de 7-0 overwinning op RKHVV stonden er helaas twee weken rust op het 
programma. Na deze 2 weken stond de bekerwedstrijd tegen Bennekom JO9-2 
op het programma, door ziekte en vakantie waren we behoorlijk verzwakt, maar 
gelukkig wilde Rik van de Heuvel (J09-2) ons team wel komen versterken. 
Bennekom was de koploper in een andere 2de klasse, dus het zou zeker geen 
makkelijke wedstrijd worden. 
 
De wedstrijd werd een ware thriller, waarbij we met 0-2 achter stonden bij rust. Na 
rust terug kwamen naar 1-2, toch weer 1-3 om onze oren kregen maar wel bleven 
vechten. Met een 2-3 stand en nog 1 minuut te spelen kregen we een corner. 
Iedereen inclusief verdedigers en Sven (onze keeper) werd naar voren gestuurd. 
De corner werd genomen en matig verwerkt door de keeper van Bennekom, 
waardoor de bal door Lars in de goal geschoten werd.  
Penalty's moesten de beslissing gaan brengen. Nadat beide teams er 4 genomen 
hadden, was de stand 3-3. Bennekom miste de laatste penalty, waarna de 
beslissende penalty door Lars genomen moest worden. Hij scoorde en zo werd 
de volgende ronde in de beker bereikt en waren we allemaal erg blij dat Lars zijn 
herfstvakantie met een paar uur had uitgesteld (zodat hij wel de wedstrijd kon 
meespelen). 
 
In de competitie loopt alles op rolletjes. Eerst werd Bemmel in eigenhuis met 11-0 
opgerold en daarna volgde de altijd beladen derby tegen de vriendjes en 
klasgenootjes van de Arnhemse Boys JO9-3. Maar ook zij werden eenvoudig met 
een 9-0 uitslag terug naar huis gestuurd. De wedstrijd daarop was Eldenia het 
slachtoffer van onze dadendrang. Het gejuich van de Eldenia supporters bij het in 
de laatste minuut gescoorde tegen doelpunt was veelzeggend 9-1. 
 

De 2e klasse is duidelijk een maatje 
te klein voor onze jongens. Met nog 2 
wedstrijden te gaan mogen we ons 
langzaam gaan opmaken voor een 
mooi feestje. We hebben nog 3 
punten nodig om kampioen te worden 
en die punten kunnen zaterdag 19 
November tegen middenmoter DVOL 
gehaald worden, of in de laatste 
wedstrijd uit tegen hekkensluiter de 
Trekvogels op 26 November. 
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Hierbij enkele wist-u-datjes J09-1: 

Wist U dat? 

- De meerderheid van de spelers uit Schuytgraaf komt? 
- Er ook spelers uit Elst komen? 
- Het aantal spelers uit Driel binnenkort explosief stijgt omdat er enkele spelers 
gaan verhuizen? 
- Onze keeper Sven Peters dit seizoen pas 7x een tegengoal heeft moeten 
incasseren? 
- Wij met nog 1 competitiewedstrijd te gaan al 60 doelpunten gescoord hebben? 
- Wij dit seizoen in 8 wedstrijden al 7 hattricks gescoord hebben? 
- Van de 7 hattricks Toine Bosvelt er zelfs 5 gemaakt heeft? 
- Er tegenwoordig ook scouts van profclubs langs de lijn staan? 
- Er iedere wedstrijd een vast clubje ouders als trouwe supporters in weer en wind 
de spelers staan aan te moedigen? 
- RKSV Driel J09-1 zaterdag 26 november kampioen van de najaarscompetitie 
2016 gaat worden? 
- J09-1 na de winterstop in de 1e klasse speelt op zaterdagmorgen? 
- J09-1 dan op een dusdanig hoog niveau speelt wat in de historie nog nooit is 
voorgekomen? 
- U nu meer weet over J09-1 dan voordat U deze rubriek begon te lezen? 

 

Een wist-u-datje van de socialmedia-commissie: 

Wist U dat?  

- U ten allen tijde bij uw twitterbericht m.b.t. uw team alle volgers van @rksvdriel      
kunt bereiken? 
- U dit doet door het volgende bij uw tweet te gebruiken : @rksvdriel ?  
- Uw tweet dan ook voorbij komt op het grote scherm in de kantine?  
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Wedstrijdverslag ESA JO13-7 – RKSV Driel JO13-2  
Sportveld ESA 5-11-2016 
 
Strijd tegen de koploper van de 4e klasse. Wij zijn de nummer twee. 
ESA moest winnen om ongeslagen te blijven. Wij moesten winnen om kans op 
het kampioenschap te blijven houden. 
Het was droog, een klein beetje koud ,maar toch lekker weer om te voetballen. 
Geen handschoenen of een thermolegging nodig tegen de kou. We speelden op 
kunstgras. Dat was wel fijn, omdat het minder nat en modderig was dan de echte 
grasvelden. 
De trainer wist dat het middenveld van ESA sterk is en daarom heeft de trainer 
twee opstellingen bedacht. De standaard 4-3-3 is de opstelling waar we het 
vaakst in spelen en dan ben ik de spits. Maar als dat niet goed zou gaan, dan 
zouden we in de wedstrijd wisselen naar een 3-5-2 opstelling om de slag op het 
middenveld te proberen te winnen. Dan konden we nog meer gebruik maken van 
de snelheid van onze vleugelspelers. Als de trainer tijdens de wedstrijd heel hard 
fluit, dan moet ik mijn spitspositie verlaten en terugzakken naar het middenveld. 
Ook zal dan een verdediger doorschuiven naar het middenveld. 
We merken meteen dat we scherp moeten blijven, de tegenstanders vinden 
elkaar makkelijk, met name op het middenveld. Maar zij komen niet makkelijk 
voorbij de verdedigers. Wij staan bijna de hele tijd onder druk, op onze eigen 
helft. Toch hebben wij in de eerste helft de meeste en beste kansen. Helaas 
wordt een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel en krijgt de linksbuiten van ons 
de bal niet onder controle bij de tweede mogelijkheid. Bij een derde mogelijkheid 
schiet een van onze middenvelders net naast. 
Omdat we weinig kansen tegen krijgen heeft de trainer niet gefloten en staat het 
nog steeds 0-0 als we de rust in gaan. 
De trainer vertelde in de kleedkamer dat we beter naar de bal moeten blijven 
kijken, omdat we nogal vaak in schijnbewegingen trapten en we daardoor 
makkelijk uitgespeeld werden. Ook moeten we dichter bij ‘ons mannetje’ blijven 
en vooral hard blijven werken. 
In de tweede helft kregen we het steeds moeilijker, maar gaven we nog weinig 
kansen weg. De druk van ESA bleef hoog en wij kwamen niet zo vaak meer van 
onze eigen helft af. 
Ik zakte daarom eigenlijk automatisch ook wat meer terug om te helpen in de 
verdediging of op het middenveld. Maar dat hielp niet genoeg, want het lukte ESA 
om door het midden door te breken en de bal langs de keeper in het doel te 
schieten.  
Toen werden we pas echt wakker en deden we er alles aan om nog te scoren 
tegen ESA. We hadden nog een paar kansen, maar die gingen helaas net naast 
of de verdedigers van ESA pakten de bal af. 
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ESA weet later in de tweede helft nog een keer te scoren. De keeper stond iets te 
ver voor zijn doel en kon net niet bij de bal die over hem heen werd geschoten. 
Toen stond het 2-0 en wisten wij eigenlijk dat we de wedstrijd niet meer gingen 
winnen. We hadden graag minimaal 1 punt uit deze wedstrijd willen halen, maar 
dan hadden we in de eerste helft de kansen moeten benutten. Nu heeft ESA 
helaas terecht gewonnen.  
 
Jens Noordhoek 
 
 

Wat ons ter ore kwam..  
 
De MO17-1 speelt met een roze wedstrijdbal. Toen er tijdens de wedstijd even 
met een andere bal gespeel moest worden gaf een tegenstandster aan “Kijk daar 
is de roze bal weer, laten we die pakken, die is veel leuker…” 

 
Ben je zaterdagochtend vroeg op, kom dan naar de kantine, we hopen 
weer een paar kampioenen te huldigen… 

Van de JO9-2 trainen 3 spelertjes ( Casper, Rick en 
Elijah) op de zondagochtenden mee bij de Vitesse voetbalschool. 

Mede door deze extra trainingen staat de JO9-2 op 
een gedeelde 1e plaats. 

Pepernoten zijn altijd lekker. Extra lekker als je de jo11-2 tegen 
Eldenia hebt gefloten en een ouder van de tegenstander vind dat je 
goed gefloten hebt en je daarom pepernoten komt brengen. Of was er 

hier sprake van een kleine omkoperij? ☺ 
 
Zaterdagmiddag, een supporter kijkt in de dug-out bij een 
uitwedstrijd van de MD-17, wat gebeurt daar? Laura haalt 
een lekker slaatje en toetje tevoorschijn en begint snel te 
eten… Raar? Misschien alleen als je niet weet dat het dan 
16.40 is en Laura om 17.00 moet werken en snel weggebracht wordt. Druk druk 
druk… Maar klasse, en voetballen, en werken… 
 

Anouschka H, vrijwilligster kantine, kan nooit de sleutel van de 
poort vinden aan de sleutel bos, nu heeft ze een foto van de 
sleutel gemaakt omdat ze anders 5min staat te zoeken… 
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OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP  
 
VAN MO19-1 NAAR DAMESELFTAL 
 
Met pijn in ons hart hebben wij (trainers en leider) , samen met de Meiden A1 van 
RKSV Driel enkele weken geleden besloten om ons team uit de competitie te 
halen. 
Het was voor ons allen een moeilijk besluit waarbij zelfs enkele traantjes werden 
weggepinkt. 
We zijn dit seizoen vol goede moed begonnen met 13 speelsters. Dat is natuurlijk 
best aan de krappe kant.  Al snel kwam Jennifer v.d. Plaats ons team versterken 
en dachten we er tegen te kunnen. Helaas werden we al zeer snel 
geconfronteerd met enkele blessures.  Maar dat mocht de pret niet drukken. We 
deden ons best, voetbalden door en wisselden elkaar in de wedstrijden zoveel 
mogelijk af,  zodat het ons toch iedere lukte om met  11 speelsters de wedstrijden 
door te  komen.  
De laatste twee wedstrijden lukte dat niet meer. En om ons als team en de 
meiden individueel niet langer te kwellen, hebben we besloten het team terug te 
trekken uit de competitie. 
Het volgende plan was meteen om na de winterstop ons in te schrijven als 
damesteam. We hadden al van enkele oudere voetbaldames vernomen dat zij 
graag weer een balletje wilden gaan trappen. We willen graag op zondag gaan 
voetballen. Op deze manier kunnen we ook eventueel nog wat meiden van de B 
lenen als dat nodig mocht zijn.  
U snapt natuurlijk al waar we met dit artikel heen willen. 
 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR DAMES VAN 18 JAAR EN OUDER DIE  MET ONS 
DE UITDAGING WILLEN AANGAAN OM NA DE WINTERSTOP TE STARTEN 

MET EEN DAMESTEAM. 
 
Dus sportieve dames uit Driel, schroom niet en pak deze kans. We trainen op 
maandag van 19.15 tot 20.45 uur en op woensdag van 20.00 uur tot 21.30 uur.  
Kom gerust kijken en mee doen om de sfeer te proeven. Je kunt als je interesse 
hebt ook altijd contact opnemen met Willy Peters (trainer) via zijn telefoonnummer 
06-25334325. 
 
Willy Peters (trainer) 
John van Ooijen (trainer) 
Karin Smeenk (leider) 
En 14 meiden die staan te popelen om na de winterstop weer te gaan voetballen 
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J013-01 – Westervoort J013-2    

Ontvangst met koffie en lekkers!  

Bijzondere actie vanuit de voetbal vereniging 
Westervoort, “of de ouders op tijd willen zijn 
om samen met de andere ouders koffie te 
drinken”. Leuk initiatief en omdat de ouders 
van J013-1 altijd in grote getale aanwezig zijn, 
om aan te moedigen (bedankt!) is het een gezellige boel in het clubhuis van 
Westervoort. Initiatief komt voort uit de fairplay gedachte, maar ook de feit dat 
scheidsrechters bij Westervoort nog wel eens wat te horen krijgen van ouders 
langs de kant en dat is een van de redenen dat er veel scheidsrechters stoppen.  

Voor aftrap van de wedstrijd krijgen onze spelers chocolade letters van de 
tegenstander, F.A.I.R.P.L.A.Y. en ook de scheids- en grensrechters krijgen er 
een. We beginnen vol goede moed aan de wedstrijd, tegenstander heeft een paar 
punten minder, maar dat zegt niets hebben we in de afgelopen weken gemerkt… 
Westervoort begint zeer fanatiek en fel, Driel begint te slap. Veel balverlies en 
slordige passing zorgen ervoor dat we er niet uit komen. Achterin moeten 
verdedigers hard aan de bak. Lars grijpt een paar keer goed in en ook Nick, Job 
en Mees moeten alle zeilen bijzetten. Het meeverdedigen door middenveld en 
spitsen gaat nog niet goed genoeg. Westervoort heeft de overhand en na een 
kluts voor onze goal rolt de bal erin, 1-0 achter. Hierop volgt een hoop onderling 
gemopper, wat Bas in de rust recht heeft gezet. Positief en als team spelen, dan 
komen we er wel! Het spel begint beter te worden en we zetten meer druk naar 
voren. Luuk Wynia wordt na een mooie pass omver gekegeld in het 
strafschopgebied, maar scheidsrechter laat doorspelen. Na een overtreding op 
Luuk Wester ligt de bal op een mooie plek voor Louie.. Schitterende vrij trap, bal 
spat uiteen op de kruising en valt naar rechts. Owen zit er meteen bovenop en 
wordt neergehaald. Nog een vrije trap, weer Louie en dit keer vliegt hij er mooi in, 
1-1 verdiend. Nu zijn we feller en Luuk Wester stoort vanaf het begin, wat leidt tot 
balverlies bij Westervoort, bal gaat naar rechts, Owen zet voor en Luuk Wynia 
schiet de 2-1 erin. We houden de druk erop, mooie combinaties tussen Gijs en 
Luuk Wynia, maar we krijgen de bal niet meer in het doel.  

Tweede helft beginnen we weer te slap, Westervoort is veel feller (maakt ook 
meer overtredingen) maar zet Driel daarmee wel onder druk. De spits van 
Westervoort wordt mooi vrij gespeeld en maakt de 2-2. Eigenlijk een kopie van  
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de start van de eerste helft, we beginnen te lief, waardoor we meteen een goal 
tegen krijgen. Hierna gaat het spel over en weer, er wordt hard gestreden. Jesse 
grijpt goed in rechtsachter en houdt de snelle spits van Westervoort in de gaten, 
met duwen en trekken, handen en voeten, het gaat er pittig aan toe. Stijn komt 
een paar keer goed uit zijn goal en pakt de bal net voor de tegenstander weg. 
Onze aanvallen lopen beter en hard werk van Sam, Gijs en Louie op het 
middenveld  zorgt voor meer gevaar. Maar de bal komt net niet bij Luuk Wester. 
Twee keer een bal die net naast gaat, een corner die er net niet in gaat…En voor 
onze goal is het af en toe ook linke soep.  

Dan fluit de scheids af en lopen met een 2-2 stand van het veld af. 
Stand die terecht is gezien de verhouding op het veld. We krijgen 
nog een blauwe kaart mee van de coach van de tegenstander en 
mogen een e-mail adres achterlaten voor de foto’s.  

Leuke ontvangst, pittige wedstrijd, op naar volgende week tegen 
de nr.3 (wij staan 4…)  

Arjan  

 

 
Achter de schermen… 
 

  
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. Patricia Bollaart, Kantinecommissie is 
er zo een. Alhoewel, niet alleen op de achtergrond 
maar zeker ook op de voorgrond. Wie kent haar niet, 
deze gezellige dame achter de bar en in de keuken van 
de kantine? Zij is onlangs 43 jaar geworden, woont 

samen met Hermen en is moeder van Jordi, 18, speler JO19-2 en Rick, 14, 
keeper van de JO15-1. Patricia gaat altijd kijken bij de wedstrijden van haar 
jongens. Ze is nu ongeveer 6 jaar vrijwilligster. Het begon met af en toe een 
bardienst draaien. Heidi Hoogveld stopte met de planning maken van de  
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kantinemedewerkers voor de jeugd. Patricia nam dit van haar over en van 
lieverlee werd dat steeds meer. Zij is voorzitster van de kantinecommissie,  en is 
als zodanig afgevaardigde in het Bestuur.  
Samen met Gijs Hendriks en Vincent Jansen vormt Patricia de 
Kantinecommissie. De planningen voor de doordeweekse- en weekenddiensten 
maakt zij, doet inkopen, versiert de kantine in kerstsfeer, helpt de 
activiteitencommissie met de kerstactiviteit, verzorgt mede de nieuwjaarsreceptie 
en vrijwilligersavond. Tevens vergadert Patricia maandelijks met het Bestuur en 
indien nodig een keer extra. Voor hobby’s heeft ze niet zo veel tijd, 
bovengenoemde is eigenlijk een hobby. Patricia is ook overblijfmoeder op de 
Meeuwenberg en vind dit erg leuk om te doen. 
Een tijd terug heeft ze samen met een aantal andere vrijwilligers de kantine 
opgeknapt/geschilderd. 
Hermen is ook druk voor de club. Hij is trainer/leider bij de JO19-2, en bezorgt 
clubblad De Rood-Witten en de Presentatiegids in een gedeelte van Driel. Zoon 
Jordi is een tijd scheidsrechter geweest en heeft daarvoor de BOScursus op de 
club gevolgd.  
Het enige wat Patricia wel eens jammer vind is dat er bij veel jeugdteams geen 
teambuilding is. Ouders die voorafgaande (of na afloop) aan de wedstrijd samen 
geen kop koffie drinken in de kantine maar verzamelen buiten voor de kantine. 
Kom toch even binnen, wacht samen even aan een tafel. Zij ziet dat er teams zijn 
met een “lap portemonnee”. Hierin “lappen” de ouders een klein bedrag om zo 
voor elkaar koffie te halen en eens in de zoveel tijd een frietje voor de kinderen. 
Patricia zou het ook leuk vinden als spelers na afloop even gezellig met elkaar 
om de tafel komen zitten. 
 
Patricia geniet van de sfeer op de voetbalclub; vind 
de vaste club trouwe supporters een leuke groep 
mensen onder elkaar. Geniet dan ook van de 
zondagmiddagen als het 1e thuis speelt, er hangt een 
leuke gezellige sfeer. Mensen hebben dan een leuk 
onderling contact met elkaar. 
 
Patricia, een bezige bij die zelf ook een hoop 
gezelligheid met zich meebrengt. 
Een van de vele vrijwilligsters waar RKSV Driel ontzettend blij mee is! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En, mocht jij het ook leuk vinden om deel uit te maken van de fantastische groep 
vrijwilligers van RKSV Driel, schroom niet, je bent meer dan welkom! 
 
Bijv als kantine medewerker; meer info: kantinecommissie@rksvdriel.nl 
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Zaterdag 19 november 2016 MO151 RKSV Driel – Spero 
 
We moesten het dit keer doen zonder Evi en Liz. Amber was pas terug van een 
flinke griep en Isa had nog steeds last van haar pols, waardoor we Bianca en Britt 
T van de MO17 hadden geleend. 
De eerste 15 minuten speelden we constant op ons eigen helft.  In de 16 de 
minuut gingen we eindelijk richting doel van Spero. Marlyn gaf een pass op 
Naomi, maar helaas schoot Naomi hem recht in de handen van de keeper. Spero 
was nog steeds sterker dan wij en daarom viel er in de 21ste minuut een doelpunt 
tegen, dus 0-1. Helaas gingen we ook met een achterstand de rust in. 
De tweede helft was net begonnen en Spero maakte al de 0-2. In de 45ste minuut 
Schoot Naomi op doel, de keepster viel, maar had de bal klem. Daarna was het 
Su-Ying die richting het doel van Spero rende, ze schoot op het doel en de 
keepster liet los, maar er was niemand in de buurt om hem er alsnog in de 
schieten. Marlyn mocht een vrije trap nemen, ze wilde proberen om hem er in 1 x 
in te schieten, maar helaas ook in de handen van de keepster. Lieke probeerde 
een mooie voorzet van Tess erin te schieten, maar ook Lieke had geen geluk en 
schoot over.In de 54ste minuut was het Fien die het wilde proberen, ze maakte 
een paar acties maar werd gehinderd. De scheidsrechter vond het een penalty 
waard. Marlyn mocht hem nemen en schoot hem erin 1-2. 
Verder bleven grote kansen uit, nog wel een mooie redding van Romy.  Met een 
eindstand van 1-2 eindigde de wedstrijd. 
 
Zaterdag 19 november 2016 Spero - MO17 RKSV Driel  
 
Net als de MO15-1 moesten wij tegen Spero voetballen. 
Met Nujin (links midden) in de goal, Rosa de Jong (keepster) in de spits en Romy 
(spits) als voorstopper begonnen we aan de wedstrijd. Rosa had aangegeven wel 
een keer te willen voetballen waardoor Joke had bedacht om zo de wedstrijd te 
starten. De 1ste minuut waren we gelijk gevaarlijk bij het doel van Spero, maar al 
gauw veranderde dat en nam Spero de wedstrijd over. In de 7de minuut was het 
Spero die scoorde, helaas 1-0 achter. Na 10 minuten vond er een wissel plaats 
waardoor Romy toch weer de spits in ging.  
In de 19de minuut was het Desi die richting het doel ging maar er kwam helaas 
geen doelpunt uit. 
De 22ste minuut was het Laura die de bal naar Desi speelde, Desi gaf hem mooi 
voor op Romy die voor de gelijkmaker zorgde 1-1. Echte kansen voor ons bleven 
uit, Spero was degene die de meeste kansen kreeg. Op een gegeven moment 
speelde we zelfs een te korte terugspeelbal waardoor we een kans voor Spero 
creëerde , maar gelukkig werd het geen doelpunt. In de 31ste minuut was het 
Spero die 2-1 scoorde en niet veel later de 3-1. We zaten niet echt lekker in de 
wedstrijd. Uiteindelijke stand was 4-1 . 


