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Dit is alweer de laatste uitgave van de Rood-witten van 2016. Wat 
staat ons het volgende jaar weer te wachten. 
Maar zover is het nog niet. 
Wat is er de laatste tijd ons gepasseerd. 
Zo zijn wij in gesprek met onze trainers, voor het nieuwe seizoen. 
Wij hopen op de nieuwjaarsreceptie 7 januari 2017 u hierover te 
kunnen berichten.. 
 
Wij hebben als bestuur een heidag gehad. Wij hebben onszelf een 
spiegel voorgehouden en hebben onder leiding van de heer van de 
Logt medewerker van de KNVB gekeken , of wij de functie die wij bij 
onze mooie club hebben naar tevredenheid ten uitvoer brengen. Ik 
kan u vertellen dat het een zeer nuttige dag is geweest.  
Daar zijn wij tot de conclusie gekomen, dat wij nog diverse verbeter 
punten hebben,  maar wel een vereniging zijn, met een hoop 
vrijwilligers die wij koesteren. Want jullie zijn het, die onze 
vereniging zo mooi maken. Ook zijn wij er achter gekomen, dat wij 
nog diverse vrijwilligers kunnen gebruiken. Dus als u zich 
aangesproken voelt, meldt u zich dan bij een van onze bestuurs- of 
commissieleden. 
 
Wij gaan nu de winterpauze in, en dat betekend dat er toch nog veel 
werk aan de winkel is. Zo gaat de CAB in ons clubhuis,  en rond de 
velden e.e.a. opknappen.  
Onze selectie gaat weer op trainingskamp, en wij hopen de 
eventuele opengevallen plaatsen, trainers, leiders weer op 
tekunnen vullen. 
Ik wens u allen een goede en vredige kerst toe. 
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Een goede jaarwisseling, en hoop u op 7 januari, waar ik ook de 
diverse jubilarissen een speldje zal overhandigen de hand te mogen 
schudden. 
 
Frans Essers, 
voorzitter RKSV Driel. 
 

Onze vereniging ben jij samen met mij. 
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De Sponsor Commissie: 
 
Vanuit de sponsorcommissie is er geen nieuws te melden deze maand. De 
drukste periode voor ons is tijdens de zomerstop en nu genieten we van de 
rustige periode. 
Wij wensen u fijne feestdagen en voorspoedig 2017. We hopen u uiteraard te 
zien op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jos Geenacker  
 
 
 
 
De Activiteitencommissie: 
 
Deelname activiteiten RKSV Driel door Jeugd onder 9 (JO9) en mini’s (JO7): 
 
Er blijkt soms onduidelijkheden te bestaan over wanneer iemand wel of niet mee 
mag doen met de door RKSV Driel georganiseerde activiteiten als Sinterklaas, 
Kerstdiner en het jeugdkamp. 
In dit stuk ga daar verder op in. 
 
De mini’s zijn de laatste jaren flink in opmars. Mini’s zijn leden van RKSV Driel die 
jonger zijn dan 7 en nog niet zijn ingedeeld bij een voetbalelftal. Zij mogen wel 
trainen, maar spelen nog geen wedstrijden. Kom eens kijken op 
woensdagmiddag als ze trainen. Dit is een mooi gezicht. Zij zijn vaak nog erg 
jong. De mini’s doen daarom ook niet mee aan de georganiseerde activiteiten. Zij 
betalen een lagere contributie. De jeugd onder 9 (oude F-jes) doen wel mee en 
betalen meer contributie en een bijdrage aan het kledingfonds. Feitelijk is dit een 
leeftijdsgrens. Het bestuur heeft besloten op deze leeftijdsgrens één uitzondering 
toe te staan. Als een mini door de Technische commissie (TC) is  
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ingedeeld in een JO9-elftal dan zou het wel erg sneu zijn als hij niet mee mag 
doen aan de activiteiten. Hij/zij voetbalt wekelijks met kinderen, die wel naar de 
activiteiten gaan, maar zou dan zelf niet mogen. Doordat de TC deze mini heeft 
ingedeeld in een JO9-elftal gaat deze mini ook de hogere contributie en bijdrage 
kledingfonds betalen. 
 
Schematisch weergegeven: 
JO7 (mini):       € 5 contributie per maand, 
Trainen op woensdagmiddag 
Geen deelname activiteiten RKSV Driel 
JO9 (F-jes)       € 9,75 contributie en € 1,90 bijdrage kledingfonds per maand. 
                        Trainen en voetballen wedstrijden 
                        Wel deelname activiteiten RKSV Driel 
 
De uitzondering: 
Indien JO7-lid door de Technische commissie wordt ingedeeld in JO9-team, dan 
gaat het JO7-lid de contributie en de kledingsfondsbijdrage betalen van een JO9-
lid. 
Alleen deze door de TC ingedeelde mini’s worden wel uitgenodigd voor de door 
RKSV Driel georganiseerde activiteiten. 
 
Ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid te hebben verschaft over deelname aan 
de activiteiten en dat er hierbij geen sprake is van willekeur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerald Knuiman, 
 
Bestuurslid commissie wedstrijdzaken; 
Waarnemend bestuurslid Activiteiten en vrijwilligersbeleid. 
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Alfons, 
 

de man van de eigen gemaakte scheenbeschermers 
de Unoxmuts man 
de man die net zo makkelijk met de tegenstander meespeelt en nog probeert te 
scoren ook 
de uniek teamspeler 
en teamregelaar als er wat georganiseerd moet worden 
die mede weekenden organiseerde 
en dan zelf niet mee kon 
de speler die soms ook voor het eigen team scoort 
en op de trainingen graag de winnende inkopt 
een strafschop te makkelijk vindt om te scoren 
die soms sneller met de hand speelt dan met de voet 
wiens handen soms makkelijk  blijven kleven aan het shirt van de tegenstander 
shampoo als een verzamelobject ziet 
zelf het minste gebruikt maar dan wel een duo versie  
een voor haar en een voor…….. 
die altijd wel een extra handdoek in de sporttas heeft 
deze het meest door anderen wordt gebruikt 
die ons clubblad mede kleur geeft 
deze mede bundelt  
en zorgt dat de nietjes er recht in zitten 
die als vlagger ( assistent scheidsrechter, sorry) voor beide teams de ingooi wel 
wil nemen  
“doe ik er wel effe bij, ik sta hier toch al” 
die soepel om weet te gaan met regeltjes  
maar daarbij wel een voorbeeld blijft voor anderen 
die het verenigingswerk niet schuwt 
dit met volle inzet doet  
menig keer ook nog de bardienst op woensdag draait 
dit liever doet dan stofzuigen 
de man die vroeger zijn eigen kinderen trainde 
en nu aan de kleinkinderen het nobele spelletje bijbrengt 
die soms vergeet een kruiwagen terug te brengen 
wist niet meer om welk schuurtje het ook weer ging 
die het trainen op zaterdag actiever beleeft dan een wedstrijd 
hij nooit verstek laat gaan 
een zonnig humeur meebrengt 
altijd aanspreekbaar is voor en namens het team 
hij daarom ook de titel “ome Alfons” heeft gekregen 
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dit op zijn  nieuwe tenue staat gedrukt 
voor dit alles zegt het team “dank je wel” 
met bloemen, muziek en een  buffet 
 
en verdomd, hij is nog vijfenzestig ook 
Proficiat en laat ons nog lang je medespelers zijn. 
  
Team zaterdag 2  
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Kort Kerstverhaal  
 
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij 
haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de 
rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij 
een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar 
naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had 
hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar 
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een 
kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn 
handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en 
kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen 
glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 
“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.” 
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken 
elkaar warm aan. 
“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, ” we moeten ook 
beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.” 
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar 
nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, 
zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, 
al was er dan veel ellende in de wereld. 
“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” 
En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de 
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook 
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet 
meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de 
banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn 
bord. 
“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn 
servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de 
voordeur. 
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte 
ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde 
zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te 
zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een 
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ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift 
bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn er geen andere 
avonden.” En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in 
de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband 
smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets 
gebeurd, maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek 
in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek 
verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand 
meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. 
Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de 
kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. “Zeg 
maar even niets,” zei hij, “die wind is wat schraal, het gaat wel weer 
over.” En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen 
heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in 
jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door 
en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren. 
 
Godfried Bomans 
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Weetjes .. of onzin? 
 

• Koud vuurwerk, zoals sterretjes, is gloeiendheet.  
Het haalt na het aansteken ongeveer 1500 graden Celsius.  
Echt vuurwerk 3000 graden. 

 
• De beste sneeuwballen krijg je als de sneeuw ongeveer 0 

graden is. 
 

• In het donker zie je beter. De mensen ogen zijn dan wel 
honderdduizend keer gevoeliger voor licht dan overdag. 

 
• Een regenboog heeft geen achterkant. 

 
• Op de Noordpool wijst een kompas naar het zuiden. 

 
• In China staat de grootste radiotelescoop ter wereld en 

beslaat 30 voetbalvelden. 
 

• Wereldwijd worden er meer dan 6.000 talen gesproken. 
Het Mandarijn-Chinees is de grootste taal. 

 
• Op zacht tapijt geeft de weegschaal meer gewicht aan dan 

op een harde ondergrond 
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Wist u dat: 
 

• Op zaterdag nu 2 senioren teams bezig zijn.  
 

• Dit soms ook wel te merken is rond 17.00 uur in de kantine. 
 

• Beide teams ook op de woensdagavond trainen van 20.00 uur tot 21.30 uur. 
 

• Op één woensdagavond 30 man bezig waren met de training. 
 

• Ook dan soms heel gezellig kan zijn in de kantine. Dit dan vooral te danken is aan 
onze vaste barman Willy. ( zonder hem geen kantine activiteiten op de 
woensdagavond) 

 
• Er niet alleen getraind wordt met de bal in die teams. 

 
• Bij Sander en Martijn ook aan gezinsuitbreiding wordt gedaan. 
• Freek en Tim (oud Drielenaren) ook weer hun voetbal activiteiten gaan voort 

zetten bij RKSV Driel. 
 

• De mannen van het 1e team van de zondag niet alleen lekker kunnen ballen , 
maar ook goed het klubblad kunnen bundelen toen er te weinig lopers waren om 
het blad samen te stellen. Nog dank heren. 

 
• Driel5/zat2 hun weekend uitje al weer gepland hebben. 

 
• Volgend jaar in de maand Mei zijn zij te vinden in Valkenburg 

 
• Jimmy gaat samenwonen met Patricia. 

 
• Driel6/zat2, als team,  zelf 3 hele goede ballen heeft gekocht. Zelfs 

scheidsrechters de ballen ongevraagd uit de ballenzak vissen. 
 

• Op de woensdag middag rond vier uur het stikt van de kinderen( 30) rond de vijf 
jaar op ons sportpark, dan beginnen de “mini’s” met hun trainingen van 45 
minuten. Er al een wachtlijst is. 

 
• De 65 plusser van het Driel6/zat2 team op zaterdag  10 december aardig in het 

zonnetje is gezet door zijn team. Het was een volkomen onverwachte verrassing 
voor de kers verse 65 jarige. Hij kreeg van het team in prachtig trainingspak met 
shirt met de logo’s van RKSV Driel en een heel gezellige middag met een drankje 
en warm buffet aangeboden. 

 
• Driel 6/zat2 wenst iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief 

nieuwjaar. 
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Driel O11-3 sluit seizoen prima af ………….! 
 
Na een hele slechte start van het seizoen hebben de boys van O11-
3 met een winstpartij in Zetten, de eerste helft van het seizoen op 
een prima wijze afgesloten. Zoals het hele seizoen al het geval was 
werden de jongens wakker geschud door het incasseren van een 
tegentreffer. 
Gelukkig konden we ons net voor de rust al herpakken en scoorde 
Ties al snel de gelijkmaker. Tijdens de rust realiseerde de jongens 
zich dat er meer te halen was. Helaas scoorde de gevaarlijkste 
speler van de tegenstander direct na rust, met een onhoudbaar 
schot 2-1. Ons sterkste punt dit seizoen bleek ook nu maar weer 
eens goed uit te  komen. Het uit achterstand terugkomen was ook 
deze wedstrijd weer van toepassing…..na een mooie aanval, 
inspelen… voor de man komen en terugkaatsen op Jonas scoorde 
we de 2-2. Hard werken en beleving bracht ons uiteindelijk de 
overwinning. Jonas scoorde de 2-3 en de 3 punten konden mee 
naar Driel. 
De start van de competitie was lastig….. na een paar nipte 
verliespartijen leek de moed ons in de schoenen te zakken maar 
gelukkig was op 12 november de ommekeer een feit. Een duidelijke 
overwinning op OSC was het startsein van een ongeslagen reeks 
van 5 wedstrijden. Daarna volgde een gelijkspel (3-3) op het 
bevroren gras in Valburg. Een ruime overwinning op VDZ (8-2) een 
nipte zege op EMM (2-3) winst en een mooie laatste overwinning in 
Valburg (2-3). 
Een mooie reeks om op voort te borduren ….hopelijk kunnen we na 
de winterstop deze lijn doortrekken. Net een heerlijke en verzorgde 
kerstmaaltijd op de club achter de kiezen dus nu is het echt 
winterstop, en kunnen we de batterij weer lekker opladen !! 
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Wij feliciteren 
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Januari 
02 Kelvin Knuiman 
02 Raphael van Meegen 
03 Ties Welgraven 
03 Ivar ter Horst 
04 Tim Verholt 
04 Jasper Rook 
04 Janet Boeijen 
04 Tess Martens 
05 Patrick Willems 
05 Wesley van Brakel 
05 Tieme Willems 
06 Kyra Speijers 
07 Tijmen Tubbing 
07 Andre Selman 
09 Moud Rokven 
10 Owen Kleinbussink 
10 Khaled Rashid 
12 Jorn Peelen 
13 Johannes van de Berg 
13 Rick Aalbers 
13 Giph Jaquet 
13 Joris van Loon 
14 Marcel Commandeur 
14 Nienke Vermeij 
16 Ivo Vos 

16 S. IJkhout 
18 Aaron Vening 
22 W.H. Kosman 
24 Joël Dekkers 
24 Willem-Jan Bunte 
25 Timo Wittenberg 
26 Damian Driessen 
26 Pepijn Faber 
27 Nick Peeks 
27 Omar Saadi 
28 Gerben van Baal 
30 Luc Joosten 
30 Mike van Mullem 
30 Mika Teunissen  

 
Nieuwe leden  
Jorn Peelen 
Jente Hoogsteder 
Bell-Sofie Hoogsteder 
Stijn Bouman 
Siem Notten 
Jort Teunissen 
Ilja de Haan 
Lenn Koen 
Jim van Eldik
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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.  
 
 
 

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. 
 
 
De activiteitencommissie 
 
Daniëlle Bosvelt 
Daniëlle Knuiman  
Kristel vd Kamp 
Loes Montfrooy 
Mariska Koen 
 
wenst jullie allemaal hele gezellige 
Kerstdagen toe en een heel gelukkig en sportief 201 7! 
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Pupil van de week: 
 

Wat is je naam? Ties Tusschenbroek  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? Jo-11-3 

Op welke positie speel je? Spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? Ramselaar 

Wat is je favoriete club? PSV 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Twan beijer 

Wat is je lievelingseten? Pasta met zalm 

Wat is je favoriete tv programma? Brugklas 

Wat wil je later worden? Luchtverkeersleider 

 
 

 

Wat is je naam? Ismael Cisse Bacongo  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? Jeugd O-11 

Op welke positie speel je? middenveld 

Wie is je favoriete speler (idool)? Paul Pogba 

Wat is je favoriete club? Real Madrid 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja heel graag 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Bas hoogveld 

Wat is je lievelingseten? Friet 

Wat is je favoriete tv programma? Nickelodeon 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 
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Eindelijk mochten we weer op bezoek… 
 
Wanneer jullie dit lezen zitten wij allang weer in Spanje, 
terugdenkend aan de gezellige periode in Nederland. Zoals elk jaar 
mogen wij ook weer een bezoek brengen aan de kinderen van RKSV 
Driel JO9 en wat is dat altijd weer gezellig. Op 25 november was het 
zover en bij binnenkomst zag ik dat alle kinderen netjes aan het 

meezingen waren, en zelfs de trainers en 
leiders deden goed mee. De 
activiteitencommissie had haar best gedaan 
om de kantine aan te kleden, en dat was gelukt 
hoor. Samen met Samson kwam ik binnen maar 
we waren niet alleen gekomen natuurlijk, 
Sinterklaas was ook mee gekomen. Er moest 
alleen wel iets harder gezongen worden, dat 
deden de kinderen maar al te graag 

natuurlijk. Daar kwam eindelijk Sinterklaas aan samen met Pimo de 
aanwijspiet, na even wat handjes schudden mocht Sinterklaas plaats 
nemen op de daarvoor klaargezette stoel. Samson en ik vonden wel 
dat het tijd was voor een dansje, en ook de kinderen vonden dit een 
goed idee. Meneer Jeroen stond voor de gelegenheid achter de knopjes 
van de muziek, en startte het nummer handjes in van de SintKAN. Alle 
kinderen deden mee en wat was het leuk om te zien dat de trainers en 
leiders ook gezellig mee deden. Na het dansje was het tijd om de teams 
toe te spreken. Wat kan er in een jaar tijd snel iets veranderen, vorig 
jaar spraken we nog met de F-pupillen dit jaar heet het JO9. Het klinkt 
wel iets stoerder moet ik zeggen hoor. Alle teams werden naar voren 
geroepen, en over ieder team had Sinterklaas een mooi woordje 
klaarliggen om te bespreken. Er zwaren zelfs teams die kampioen 
konden worden, en nu heb ik dus gehoord dat ze dat ook echt zijn 
geworden: Van harte gefeliciteerd!!! Tijdens de gesprekjes met de 
kinderen komt daar ineens Esmeeraldo aangelopen, ze was verdwaald 
en wist niet meer waar ze heen moest, gelukkig was ze nog op tijd voor 
de rest van de avond. En toen was het al bijna tijd voor de cadeaus, 
maar niet voordat we de pietenpolonaise hadden gedaan. Een lange 
sliert van kinderen, pieten en leiders trok door de kantine. Nu was het 
toch echt tijd voor de cadeaus, alle pieten moesten eraan te pas komen 
om ze op te halen, onderweg kwam ik nog een vlag tegen. Ik dacht  
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dat deze was om een team aan te moedigen, maar de 
spelers van JO9 wisten duidelijk te vertellen waarvoor 
deze was. Het was namelijk een vlag om buitenspel aan te 
geven, wat knap van deze jongens en meisjes dat ze dat 
al weten!!!  

 
Het is dan echt tijd voor de cadeaus, en per team mochten de kinderen 
naar voren komen om het cadeau op te halen. Voor de trainers en 
leiders was er ook wat lekkers mee genomen, zij gingen naar huis met 
een chocoladeletter. De kinderen moesten even wachten met uitpakken 
van het cadeau totdat iedereen iets had. Eindelijk het is zover nog 
even aftellen en uitpakken maar, ik mocht van Sinterklaas aftellen en 
ik had er goed op geoefend. 150.. 149.. 148.. Nee het ging Sinterklaas 
toch iets te lang duren zo, begin maar gewoon bij 10.. Vooruit dan 
doen we dat 10.. 9.. 8.. en bij 0.. uitpakken maar. Sinterklaas had voor 
alle kinderen een sport kwartet spel mee genomen, en zo waren alle 
kinderen van RKSV Driel weer tevreden. Nog even een handje 
pepernoten en nog een laatste lied. Tijd om weer te vertrekken naar de 
andere kinderen die zaten te wachten, onder het nummer dag 
Sinterklaasje verlieten wij de kantine.  
 
Activiteitencommissie bedankt voor de gezellig aangeklede kantine, 
Meneer Jeroen bedankt voor het draaien van de gezellige muziek en 
kinderen bedankt voor alle gezelligheid en enthousiasme!! 
 
Ik moest nog even van Samson, Pimo, Esmeeraldo en Sinterklaas 
zeggen dat wij het heel erg gezellig vonden bij jullie, en wij hopen dat 
wij volgend jaar ook weer terug mogen komen. 
 
Vanuit een zonnig en warme Spanje. 
 
Piet Stefano..  

 

 

 
Wie hebben we daar? (1) 
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Ivar, Krijn, Raphael, Niek, Lars en Mohammed uit de JO9-1. 
We hebben net het kampioensfeest gevierd in de kantine. 
In de vorige editie konden we het interview lezen van teamgenoten Toine, Rens 
en Sven. 
Deze kampioenen wilden ook wel in de Rood Witten. Wel hier komen de eerste 3, 
elders in de Rood Witten de volgende 3. 
 
Naam: Ivar ter Horst Krijn Teunissen Raphael van Meegen 

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

Positie: Middenveld  Mid-mid Middenveld links Rechter verdediger 

Wat kun je goed: Assists geven Corners nemen 
Tackelen, niemand komt 
erlangs 

Trainers: Arjan, Tonnie, Jeroen Arjan, Tonnie, eroen Arjan, Tonnie, Jeroen 

Geleerd van trainers: koppen kopbewegingen De schaar 

Wat vind je van hen: 
Soms best streng, 
meestal wel aardig Super goed aardig 

Favoriete club: Vitesse Vitesse Vitesse 

Favoriete speler: Louis Baker Ricky van Wolfswinkel Kasjia 

Favoriete speler 1e: Jeroen Jeroen Jeroen 

Leeftijd: 8 8 8 

School: Confetti Confetti Confetti 

Hobby: 
Voetballen, fifa 
spelen Voetbal en tekenen Voetbal en schaken 

Lievelingsprogramma: Fox sport 
Engels voetbal en 
Ziggo sport Ziggo sport 

Lievelingseten: pannenkoeken pannenkoeken spaghetti 

Leukste op club: voetbalkamp 
Voetbalkamp en met 
vriendjes voetballen voetbalkamp 

Tip: Johan Cruijff veldje pannakooi pannaveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie hebben we daar? (2) 
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Nog 3 kampioenen uit de JO9-1. 
Het zijn Niek, Lars en Mohammed. 
De jongens van JO9-1 kunnen allemaal lekker voetballen. Wilt u eens een mooi 
potje voetbal zien? Kom dan op de zaterdag eens kijken….u kijkt uw ogen uit…. 
 
 
Naam: Niek Wester Lars van der Putten Mohammed Cisse Baco ngo 

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

Positie: 
Meestal mid-mid soms 
spits Linker verdediger Mid-mid 

Wat kun je goed: Scoren, corners voorgeven Goed pingelen en schieten 

Trainers: Arjan, Tonnie, Jeroen Arjan, Tonnie, Jeroen Arjan, Tonnie, Jeroen 

Geleerd van trainers: Achter de man komen verdedigen 
Goed overpassen en diep 
passen 

Wat vind je van hen: 
Kunnen dingen goed 
uitleggen Ik vind ze leuk Wel goed, helpen goed 

Favoriete club: Ajax Ajax Real Madrid 

Favoriete speler: ziyech Dolberg Cristiano Ronaldo 

Favoriete speler 1e: 
Ken ik echt helemaal 
niet Jeroen Jeroen 

Leeftijd: 8 8 7 

School: Confetti Stap voor stap De Kameleon 

Hobby: Voetballen en boksen 
Voetbal, honkbal en 
playstation Voetbal tennis en fifa 

Lievelingseten: pannenkoeken friet pizza 

Leukste op club: 
Voetbalvelden, 
kampioensfeest 

De goals en het 
kampioensfeest 

Sinterklaasfeest, voetbalkamp 
en het kampioensfeest 

Tip: pannaveld tribune basketbalveld 
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Pass de pen      door……  Marlyn Laumen  
 
Ik ben Marlyn Laumen en woon in Driel samen met mijn ouders en partners, mijn 
broer, twee stiefzussen en stiefbroer. 
Ik ben 13 jaar en zit in havo 2 van het OBC in Elst  
Ik ben best een voetbalfan en geniet zelf ook om te spelen. We zijn met ons team 
al best vaak kampioen geworden. mo15 is een leuk team en we hebben het leuk 
met elkaar! Onze trainers Maico en Ronald zijn leuke en goede trainers en 
meestal gezellig.haha 
 
We zitten nog in de bekercompetitie en mogen 10 december naar Ermelo! 
Moedig ons maar aan vanuit Driel! 
 
Ik pas de pen door aan ....                                          Liz de Ruiter  
 
Groetjes Marlyn 
 
======================================= 
 
 
 

De JO9-2 
 
 
Elijah , zet met zijn kap bewegingen de tegenstanders op 
het verkeerde been. 
Julian , onze ster keeper die zijn doel schoon houdt. 
Kasper , de echte verdediger waar geen tegenstander 
langs komt. 

Lex,  die niet alleen met zijn voeten de doelpunten maakt. 
Merijn , die als een wervelwind om de tegenstander heen draait! 
Mick,  de snelle dribbelaar die vanuit alle hoeken op de goal schiet. 
Raf, die altijd op de juiste plek voor de goal staat. 
Rik , die met zijn kanonschot zorgt dat de bal het middenveld overslaat. 
Stijn , de echte overpass koning van Driel. 
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Het Over Betuwe College Elst 
 
Bij de RKSV Driel voetballen een aantal jongens en meiden die op het Over 
Betuwe College (OBC) in Elst naar school gaan. 
Een tijd terug heeft OBC Elst een reclamebord laten plaatsen om het hoofdveld, 
dat heb je vast wel eens gezien. 
OBC Elst is een kleine middelbare school voor MAVO en HAVO.  
 
Zit je nu in groep 7 of groep 8 en zou je graag eens op die school gaan kijken? 
Dat kan! 
Op maandag 23 januari en vrijdag 3 februari 2017 (13.30 – 15.30) kun je 
minilessen volgen om te ervaren hoe het er aan toegaat in het voortgezet 
onderwijs. 
Misschien ga je er sowieso met je klas naar toe. Is dat niet het geval dan kun je 
met het OBC contact opnemen: 
0481-366555. 
 
Op woensdag 25 januari is er Open Huis 
van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Wie weet, tot ziens.    
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JO9-1  

19.11.2016  

RKSV Driel J09-1 - DVOL J09-2 

Zaterdag 19 november speelden wij tegen 
een thuiswedstrijd tegen DVOL J09-2. 

Dit was de voorlaatste wedstrijd en bij winst konden wij al officieus kampioen 
worden, aangezien onze enige concurrent alleen nog qua punten gelijk met ons 
komen bij verlies van onze kant in de laatste wedstrijd. Iets wat wij natuurlijk niet 
wilden laten gebeuren! 

We begonnen zoals bijna iedere wedstrijd met een overwicht t.o.v. onze 
tegenstander en dat resulteerde al vrij snel in een 2-0 voorsprong door 2 
doelpunten van Mohammed. De tegenstander kreeg totaal geen grip op ons spel 
en zo konden wij onze voorsprong verder uitbouwen. Enkele pogingen van Ivar, 
Raphael en Lars mislukten, maar onze spits Toine kwam in 't veld en maakte er 
direct 3-0 en 4-0 van, een stand die uiteindelijk ook de ruststand was. 

In de 2e helft gingen we proberen om op dezelfde wijze door te gaan als voor de 
rust, maar dat lukte niet altijd even goed. Misschien had dat ook te maken met het 
weer want dat werd almaar slechter met steeds meer slagregen. Toine maakte al 
vrij snel de 5-0 en zo alweer zijn 5e hattrick van het seizoen. Ondertussen liepen 
we bijna allemaal naar voren en vergaten dan bij balverlies om terug te 
verdedigen. De trainers langs de kant moesten sommige spelers hier meerdere 
malen aan herinneren! Krijn bleef gelukkig vaak achter staan en voorkwam 
daarmee een vrije doortocht naar Sven, die verder weinig te doen had deze 
wedstrijd.  

De regen begon inmiddels wat te minderen, maar Toine was nog steeds gretig en 
maakte de 6-0. Vooraf had trainer Arjen geroepen dat Toine in de wissel zou 
beginnen, maar dat zou niets uitmaken want als hij erin kwam zou hij er toch 5 
maken! Nou wie weet moet hij iets met lotto-getallen gaan doen want ja hoor, 
daar maakte Toine zijn 5e goal in de wedstrijd d.m.v. een fantastische lob over de 
keeper! Zo werd dus de eindstand op 7-0 bepaald en kon het kampioenschap ons 
niet meer ontgaan!  
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JO9-1 Kampioen 

26.11.16   

De Trekvogels J09-2 - RKSV Driel J09-1 

 Vandaag was de grote dag aangebroken; de dag 
waarop RKSV Driel J09-1 het kampioenschap in de 
najaarscompetitie 2016 officieel binnen kon halen! 

Omdat er om 08:30h in Nijmegen afgetrapt werd moest op deze koude 
zaterdagmorgen vroeg en op tijd verzameld worden, iets wat sommigen nog 
steeds niet altijd even goed lukt. Snel omkleden en na een hele korte warming-up 
kon de kampioenswedstrijd beginnen.  

We speelden op een bevroren veld met doeltjes waar wij even aan moesten 
wennen, ze waren namelijk een stuk lager dan de gemiddelde pupillendoeltjes! 
Regelmatig hoorde je bij een bal die over ging: ''normaal gesproken had die toch 
echt gezeten!" Waarschijnlijk waren deze neergezet om er alles aan te doen het 
ons zo moeilijk mogelijk te maken, aangezien de tegenstander nog geen een 
wedstrijd had gewonnen deze competitie. Maar we lieten ons niet van de wijs 
brengen en gingen ondanks alle moeilijke omstandigheden van start zoals we 
altijd doen; met goed samenspel proberen een goal te maken. Dat lukte gelukkig 
en zo kon Mohammed de 0-1 maken en vlak voor de rust liet Toine de 0-2 
aantekenen. 

Na een korte rustpauze werd het spelbeeld algauw weer eenrichtingsverkeer. 
Rens maakte de 0-3 en de 0-4, Toine maakte de 0-5 en Raphael de 0-6. Als 
afsluiter van de kampioenswedstrijd kon Ivar de 0-7 en de 0-8 maken. 

Ondertussen probeerden de jongens om keeper Sven ook een goal te laten 
maken, maar dat lukte helaas net niet. Zijn kopbal ging helaas net over! 

Na het laatste fluitsignaal werden de handen de lucht in gehesen want het 
kampioenschap was nu echt binnen gehaald! Samen met de kampioensvlag 
werden er mooie foto's gemaakt, deze foto is later in het Gemeentenieuws 
geplaatst. Tijdens het foto's maken werden de jongens met een mooi cadeau 
verrast, alle spelers kregen een mooi shirt met hun naam achterop gedrukt en 
voorop het clublogo en de beschrijving kampioen najaarscompetitie 2016. Dit shirt 
was mogelijk gemaakt door de ouders en 2 sponsors! 
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In de kleedkamer werd de kinderchampagne 
geopend en werd er omgekleed om weer terug te 
gaan naar de club. Aangekomen bij de club werden 
wij ontvangen met een mooi applaus, dank hiervoor! 
Namens de club deelde de activiteitencommissie 
medailles en oorkondes uit aan de spelers en de 
technische staf. Aansluitend konden wij op de platte 
kar het dorp door, met muziek en gezang werd er 
nog een klein feestje gevierd tijdens de rondrit door 
Driel. Met een frietje en wat drinken werd het geheel 
afgesloten en ging iedereen tevreden en voldaan 
naar huis! 

Na de winterstop gaan wij over naar de 1e klasse, een niveau waar RKSV Driel 
J09-1 zeker in thuis hoort! 

Jongens, nogmaals van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap, blijf 
zo doorgaan jezelf te ontwikkelen! 

Een trotse leider 

Tijdens de huldiging werden de jongens van de JO9-1 toegesproken met 
onderstaande mooie woorden: 
 
Ivar 
De stofzuiger en spelverdeler van het team. Als mid-mid verovert Ivar heel veel 
ballen en door het spel daarna goed te verdelen zorgt hij voor de opzet van menig 
gevaarlijke aanval. Ivar wordt door de kenners ook wel de nieuwe "Jan Wouters" 
genoemd 
 
Krijn 
Sierlijke linkspoot die als Linker middenvelder of verdediger speelt. Heeft een 
goeie techniek en een mooie trap. Het liefst speelt hij zijn tegenstander voorbij om 
vervolgens naar de achterlijn te dribbelen en een voorzet te geven. 
 
Lars 
Multifunctioneel, speelt vaak linksachter maar ook links en rechts op het 
middenveld. Werkt altijd keihard is niet bang in de duels en heeft een prachtige 
sliding in huis. Is als middenvelder ook goed in staat om een tegenstander voorbij 
te spelen. 
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Mohammed 
De Benjamin van het team, maar is voor niemand bang en vecht menig fysiek 
duel uit. Vindt het heerlijk om lekker te pingelen, maar heeft ook het vermogen om 
aanvallend steeds op de juiste plaats op te duiken. 
 
Niek 
Nog zo een multifunctioneel talent. Ook Niek is op meerder posities inzetbaar, 
wordt gebruikt als spits, rechtermiddenvelder en linkerverdediger. Heeft een 
mooie techniek en een goede trap. Weet altijd goed de vrije ruimte te vinden 
 
Raphael 
De rots in de branding. Als laatste man is Raphael is nooit uitgespeeld, gaat een 
aanvaller hem voorbij, dan kom je hem weer tegen en daarna nog een keer en 
nog een keer. Daarnaast stoomt hij een aantal keer per wedstrijd mee naar voren 
en is dan altijd levensgevaarlijk. 
 
Rens 
Technisch begaafde middenvelder/spits die ook steeds meer de duels durft aan 
te gaan. Ziet aanvallend vaak goed waar de vrije ruimte is en probeert altijd de 
vrije man aan te spelen, maar pikt daarnaast ook zelf zijn doelpunten mee. 
 
Sven 
Als er dan uiteindelijk toch nog een aanvaller door onze verdediging is gekomen 
hebben ze pech, want dan staat Sven daar. Vorig jaar nog afwisselend keeper en 
spits in de F2. Dit jaar vaste keeper die een enorme groei doormaakt. Komt op de 
juiste momenten uit de goal om het aanvallers lastig te maken en tikt 
tegenwoordig al ballen uit de kruising van zijn "zwakke hoek".  
 
Toine 
De goaltjes dief van het team. Deze linkspoot heeft een neusje voor de goal en 
duikt altijd op de juiste plaats op. Toine is een echte spits die vanuit alle hoeken 
en gaten op de goal schiet. 
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Een nieuwe rubriek: 
 
2e- jaars E spelers (O-11) kunnen “pupil van de week” worden door middel van 
loting. Zij worden ontvangen door de leider van het 1e elftal en vanaf dat moment 
maken zij dan een dag deel uit van de selectie van het eerste elftal. Zij maken de 
wedstrijdbespreking mee en spelen tijdens de warming-up mee met de reserves. 
Vervolgens verricht de pupil de aftrap van de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd zit de 
pupil in de dug-out bij de reserves en begeleiders van RKSV Driel. Tot slot wordt 
na de wedstrijd de dag afgesloten met een glaasje limonade en een frietje in de 
bestuurskamer. Dit allemaal in het tenue van RKSV Driel en trainingspak met 
daar “Pupil van de week” op. 
In het programmaboekje en de informatieschermen in de kantine wordt de pupil 
voorgesteld aan het publiek. Op de site komt de pupil met een foto van hem/haar 
en zijn/haar favoriete speler uit het 1e elftal te staan. 
Toch is het vaak nog moeilijk om een favoriete speler voor de pupil uit te kiezen, 
want wie voetballen er nu eigenlijk allemaal in het 1e elftal? Vandaar dat we een 
nieuwe rubriek starten waarin we de spelers aan jullie voorstellen. Maar volgens 
de redactie ook een leuke rubriek waarin de lezers/supporters een kijkje krijgen in 
het leven van de speler….  Aan Twan Beijer, aanvoerder, de eer om het spits te 
mogen afbijten.. 
 
 

 
    Het 1e elftal….      Twan Beijer                                                

 
Twan, 25, de immer vriendelijke en goedlachse 

aanvoerder woont thuis bij zijn ouders en komt uit een echte voetbalfamilie. 
Vader Jeroen voetbalt in het 4e, moeder Anita is een trouwe supporter met haar 
man, broer Rick speelt in het 2e en zus Inez heeft ook nog een tijd in Driel 
gevoetbald en is later naar Spero gegaan. 
Twan heeft de opleiding Accountancy gevolgd op de HAN, een tijdje werkzaam 
geweest op dat gebied maar is er achter gekomen dat daar toch niet zijn hart lag. 
Op het moment werkt hij tijdelijk op een salarisadministratie. Hij is zich nu aan het 
oriënteren op wat hij echt graag wilt. (wellicht heeft u een idee of baan voor hem? 
Twan is nooit te beroerd om iets aan te pakken. RKSV Driel heeft bijvoorbeeld 
nog nooit tevergeefs een beroep op hem hoeven doen ☺) 
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Twan is altijd al gek van voetbal geweest. Op zijn 5e/6e begonnen in de F bij Bert 

Muller waarna hij vervroegd over is gegaan naar 
de E. Vanaf de senioren heeft hij altijd in het 1e 
gevoetbald en dat is nu voor het 7e jaar. Hij staat 
centraal op het middenveld. Eigenlijk heeft hij 
vanaf zijn jeugd al op deze positie gestaan, soms 
een keer linker of rechter middenvelder maar 
meestal toch wel centraal. In de A jeugd trainde hij 
samen met Matts, Mick en Wouter 1x in de week 
met de A mee en 1x in de week met de selectie om 
de overstap naar de senioren makkelijker te 
maken. Vroeger hebben Twan, Rick en pa samen 

met een vriendenclub in de zaal gevoetbald. Speelde daarna onderlinge 
competitie in de sporthal in Doorwerth, 1 jaar in Wageningen en nu 2 jaar KNVB 
zaalvoetbal.  
Vorig seizoen is Twan door Sjors, Job en de TC gevraagd om de C1 te trainen. 
Hij vond dit erg leuk om te doen en om de jeugd wat bij te leren. Dit seizoen traint 
hij samen met Sjors de B1. 
Twan kijkt er de hele tijd naar uit om naar de voetbalclub te gaan; om zelf te 
voetballen/trainen, het trainen van de B1 en het kijken naar de A1 en B1.  
Voetbal is alles voor hem; het spelletje, de goede sfeer altijd in alle teams waarin 
hij gespeeld heeft. De B1 is goed begonnen maar zit nu in een klein dipje, de A1 
gaat beter. Hij gaat bij beide teams kijken. De B1 natuurlijk standaard als trainer 
maar ook bij de A is hij van de partij. Na afloop even blijven hangen met wat 
jongens bij het veld of in de kantine.  
Twan zelf ging pas bij het eerste elftal kijken toen hij in de A voetbalde. Hij weet 
nog dat hij vroeger ook een keer “pupil van de week” was en keeper Bart Wouters 
als favoriete speler had gekozen. Het was toch wel heel leuk en apart dat hij met 
dezelfde Bart nog 4 jaar in het eerste elftal heeft gespeeld.  
Als tip aan de jeugdige spelers geeft Twan aan om veel aan je techniek te 
werken, filmpjes kijken op internet en nadoen. Zelf heeft hij vroeger veel Korver 
trainingen nagedaan, veel herhaald. Maar bovenal vind Twan het belangrijk dat 
de jeugd veel plezier in het voetbal heeft! 
Zelf zou Twan nog wel iets hoger willen voetballen. Tevens lijkt het hem wel wat 
om trainer te worden van een seniorenteam maar kan dit nu nog niet combineren 
met het 1e. Hij hoopt voorlopig nog heel lang in dit team te mogen voetballen. (de 
redactie ook ☺). 
Als enig min/verbeterpuntje weet hij aan te geven dat hij graag wat “broodjes 
gezond” of bananen in de kantine zou kunnen kopen. Als je een weekend op de 
club doorbrengt is dit een welkome afwisseling op snacks. 
Maar bovenal blijkt telkens uit het gesprek dat Twan vooral geniet van het 
voetbal; het spelletje, het hele gebeuren eromheen, de gezelligheid, sportiviteit, 
gemoedelijkheid, het met iedereen een praatje maken… 
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Pupil van de week 
 

Ik vond het erg leuk 
Ik mocht bij de wedstrijd bespreking zijn 
En mee omkleden met de spelers in de kleedkamer 
En toen mocht ik meedoen met warming up 
En ik mocht de aftrap doen, ik heb gescoord. 
Driel moest tegen SDOO 
En daarna bij de spelers in de dug-out zitten 
En toen het rust was deden we wie mis schoot moest 
keepen 
En daarna mocht ik weer in de dug-out zitten, ik mocht ook 
de jas van de spelers aan. Die was wel een beetje groot.  
En toen de wedstrijd afgelopen was toen moest ik naar de 
bestuurskamer 
En daar kreeg ik een frietje en drinken.  
En als verrassing kreeg ik een vaantje van driel en een 

pen 
Zo gaat pupil van de week zijn. 
Het is erg leuk, iedereen heel erg bedankt! 
 
Groeten Ties Tusschenbroek JO11-3 
 
 
 
OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP  
VAN MO19-1 NAAR DAMESELFTAL 

 

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) 
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De J09-3 : Voetbal zoals voetbal bedoeld is!  
 
De eerste helft van het seizoen 201/2017 is voorbij! De kinderen hebben 
vakantie, en de ouders ook….  Succesvol geëindigd op de tweede plaats, top 
prestatie!  
 
Vooraan beginnen 
De basis van het team J09-3 (oftewel, voor velen van ons nog gewoon de F3), ligt 
bij twee teams van vorig jaar : Het “Schuytgraaf team F5” en het “Meeuwenberg 
team F4”.   
De F5 deed het vorig jaar al heel goed, de F4 had er duidelijk meer moeite mee…  
Met een negatief doelsaldo van 124 sloten we het seizoen af. Je kunt je 
voorstellen wat er dan allemaal gebeurt : keepers die de goal uitlopen, scheids 
die tel kwijt is en leiders en trainers met de handen in het haar. Alle lof voor de 
kinderen dat ze toch zo vrolijk hebben doorgespeeld! Grappig weetje: zelfs in  
de app van RKSV Driel was in het standaard overzicht een saldo van meer dan 
99 punten in de min niet aan te geven … 
 
Nieuw begin 
Nieuwe ronde nieuwe kansen! Dit jaar werden de teams zoals hiervoor genoemd 
lekker door elkaar geschud. Dat was even spannend, we kenden elkaar nog niet 
zo goed. Binnen no-time waren de kinderen op elkaar ingespeeld. Dat was 
prachtig om te zien. En als je eenmaal de flow te pakken hebt, dan gaat alles 
goed. Slechts 1 wedstrijd verloren en daarmee tweede geworden.  
Ernest Tubbing en Rob Peper zijn de trainers 
van ons team. Leermoment van vorig jaar: 
vanaf het eerste begin iets meer discipline, 
niet te veel verschillende oefeningen in 1 
training proberen te proppen. Rust en 
structuur. Bovendien scheelt het natuurlijk dat 
het voor de meesten een tweede (of soms al 
derde) jaar is. 
 
De spelers 
Natuurlijk willen we de spelers even 
benoemen en hun sterke kant naar voren brengen:  Sami en Mick in de verdeding 
als vaste basis. Jelle is het werkpaard die op alle hoeken van het veld te vinden 
is. Roel en Marijn zijn de verdedigende middenvelders die het leuk vinden om 
balletjes af te pakken. Matthew en Meike nemen de bal dan mee naar voren.  
Vooraan komen we dan Vince, Tiem en Stijn tegen, onze goaltjes makers!  
 
 
Sociaal onderonsje 
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En gezellig is het ook! Schuytgraaf en Driel gaat prima samen. Voor de ouders is 
het elke zaterdag ochtend gezellig en een top sfeer. Sander is al twee keer 
ingevallen als scheids, Claudia wast elke zaterdag alle kleren zodat ze allemaal 
dezelfde kleuren houden, en iedereen  kletst gezellig mee.  
Op aangeven van de vereniging hebben we aan het begin van het seizoen 
afgesproken : aanmoedigen mag altijd, maar niet op inhoud. Dus wel roepen 
:”goed zo, goed gelopen”. Maar niet “ga naar links”, want dat laatste ligt bij de 
trainers. Aangezien het op de app heeft gestaan is het makkelijker om elkaar er 
op aan te spreken. Kinderen zijn natuurlijk nog snel afgeleid en weten dan niet 
meer naar ze moeten luisteren: ouder of trainer.  
 
Ook in de zaal 
Afgelopen zaterdag, als mooi voorafje aan het kerstdiner, deel 1 van het 
zaalvoetbal toernooi in Heteren. Super georganiseerd en lekker snel 
doorwisselen. Daardoor voor iedereen leuk. Het is een snelle manier van spelen, 
dus veel balcontact en veel dynamiek. Je ziet weer andere kanten van de spelers 
naar boven komen, zoals sprintjes trekken en baltechniek. We hadden 1x 
geoefend in de zaal in de Oldenburg, dat heeft zeker zijn profijt gehad. Na de 
kerst de tweede helft. Winnen van het toernooi zal wel moeilijk worden (1 
verloren, 2 gelijk en 1 gewonnen), maar de spirit is goed.  
 
Voetbal zoals voetbal moet zijn.  

Conclusie van het verhaal : het team J09-3 speelt zoals het 
volgens mij moet zijn. Met veel plezier, met gezonde ambitie 
maar niet ten koste van alles, met trainers die er lol in hebben 
en ouders die het geheel ondersteunen.  
We zien dan ook met veel plezier uit naar de tweede helft van 
dit seizoen en durven heel voorzichtig toch weer een beetje te 
dromen van een kans op het kampioenschap…. 
 

------------------------------------------------------- 
Attentie 
Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol geschonken. 
Jongeren dienen zich te kunnen legitimeren. Bij twijfel 
wordt er naar het identiteitsbewijs gevraagd.  
Geen identiteitsbewijs bij twijfel leeftijd; geen alcohol. 
Geen 18, geen alcohol!  
Het boetegeld, € 1.360,- kunnen we als club wel beter 
besteden! Dus graag jullie medewerking wat betreft het overleggen van het 
identiteitsbewijs.  
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Wat ons ter ore kwam..  
 

De jo9-1  zijn najaar kampioen geworden. Van harte gefeliciteerd! Lees 
elders in deze Rood-Witten het verslag ervan. Erg leuk voor de spelers 
was dat de zwarte pieten in het dorp waren en deze halverwege de rit 
met de “platte kar” ook op de kar kwamen. 
 
De jo9-2 en jo9-3  zijn net geen kampioen geworden. Zij hebben erg 
goed gevoetbald maar het zat er net niet in. Jammer maar ook dat 
hoort bij het voetbal. 

 
Op 25 november heeft de jo-9 het sinterklaasfeest  gevierd op de club. 
Loes van de activiteitencommissie heeft wel bijna 200 foto’s geschoten en deze 
doorgespeeld aan de ouders (via de trainers) zodat men thuis nog eens na kon 
genieten van deze gezellige avond. 
 
Tijdens de training kregen alle jeugdspelers en 
trainers/leiders namens de club (via de 
activiteitencommissie) een lekkere chocoladeletter . 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
Dit jaar was er ook voor alle vaste scheidsrechters  
een chocoladeletter met gedicht. Deze mannen en 
dame staan iedere week toch maar weer klaar voor de 
teams om te fluiten om vervolgens daarna nog zelf een wedstrijd te gaan 
voetballen of te gaan werken… Bedankt allemaal! Zie hieronder het gedicht… 
 

Beste…….   

R.K.S.V. Driel vind jou een held.  

Want jij staat als scheidsrechter op het veld. 

Je bent als scheidsrechter veel gaan betekenen, 
altijd kunnen we op je rekenen. 

Geen voetbal zonder scheids, dat is een feit.  
Daarom als blijk van waardering een aardigheid. 
 

 
Op de club zijn er 3 pechvogels … 
Rosa (mo17-1) en Simon en Joep (beide jo19-1) Wij hopen dat 
jullie weer snel op de been zijn. 
Van harte beterschap! 
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Denken jullie er nog aan de fietsverlichting  aan te zetten? 
Er fietsen nog steeds kinderen van en naar de voetbalclub 
zonder licht! 
Ouders parkeer a.u.b. uw auto op het parkeerterrein en 
begeleidt uw kinderen naar het voetbalveld. Er zijn ouders die 
hun auto stoppen pal voor de ingang en hun kind daar uit laten 
stappen. Hierdoor ontstaan onwenselijke gevaarlijke situaties 

voor andere kinderen en hun ouders. 
 
Een groot applaus voor de mannen van de cap  die 
veelal achter de schermen voor ons aan het werk zijn, in 
weer en wind. Zo ook afgelopen zaterdag, net winterstop 
en zij zijn alweer bezig om het parkeerterrein voor de 
fietsen te vergroten en te verbeteren.  
 

 
Kerstdiner/feestavond voor alle jeugdleden. 
Ook een applaus voor de activiteitencommissie 
(Daan, Danielle, Kristel, Loes en Mariska) en hun 
hulpen Patricia, Wennie, Marcel, Harald, Kees, 
Kelsey, Liz, Tim, Ties, Teun en Anouk voor de 
organisatie hiervan.  
 
 
Tim v.d. Heuvel  heeft de 

activiteitencommissie geholpen in het kader van zijn 
maatschappelijke stage. Wij wensen Tim veel succes en 
plezier met het vervolg hiervan! Bedankt voor je hulp 
tijdens het kerstdiner. 
 
 
Zoek jij nog vrijwilligerswerk voor jouw maatschappelijke stage ? 
Bijv. als kantinemedewerker, assistent trainer, scheidsrechter, hulp van een 
commissie. Neem dan eens vrijblijvend contact op met Danielle Knuiman, 
jeugdpr@rksvdriel.nl Zij is binnen de vereniging de contactpersoon hiertoe. 
 
 
2e jaars B spelers , denken jullie er ook nog aan om jullie digitale spelersbewijs 
KNVB te halen voor 1 januari? 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De medewerkers van de Rood-Witten wensen alle spele rs en 
speelsters, alle vrijwilligers en lezers hele fijne  kerstdagen en 
een gezond en gelukkig 2017 toe!  
 
Geniet ervan! 
 
 
 
 


