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Leden en bezoekers van onze mooie vereniging, Omdat wij de 
kantine gaan verbouwen, i.v.m. het plaatsen van een nieuwe kassa, 
zult u daar enig overlast van hebben. Wij hebben het Jeugdhonk 
gereed gemaakt, zodat u daar uw kopje koffie of een ander drankje 
kunt bestellen. Wij hopen op uw begrip. 
Verder is ook het gesprek weer opgelaaid over de korrels van het 
kunstgrasveld. Ik kan u vertellen, dat dit ook zeker onze aandacht 
heeft.  
Ook de gemeente kijkt ernaar. Zodra wat meer bekend is, zullen wij 
u z.s.m. informeren. 
De hondenclub heeft gebruik gemaakt van ons sportpark. Natuurlijk 
komen dan de vragen van hoe gaat het met de ontlasting van die 
honden. ik kan u verzekeren dat het veld schoon is achtergelaten. 
Wij willen ons namelijk meer openstellen voor de verenigingen in 
ons dorp.  
Zo zal op 28 april ook weer de koningspelen op ons sportpark 
plaatsvinden. 
Verder wil ik de leden die zijn opgestaan om een 
jeugdvoetbaltoernooi bij onze vereniging te organiseren, veel 
succes wensen. 
 
Frans Essers voorzitter. 
De vereniging ben jij samen met mij. 
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Aanpassingen in de kantine. 
Via de sociale media en onze 
website hebt u al kennis kunnen 
nemen van de verbouwing van 
onze bar in de kantine. 
Door deze verbouwing komt er 
voor onze vrijwilligers die 
bardienst draaien meer ruimte 
achter de bar. 
Tevens wordt de muziekinstallatie 
herschikt en krijgen we een 
kassasysteem en pinautomaat. 
Ook voor contactloos pinnen als 
u over de juiste pas beschikt. 
Dit alles realiseren we met hulp 
van vrijwilligers en ondersteuning 
door onze businessclub. 
De verfraaiing van deze ruimte en 
herinrichting hopen we in het eerste weekend van maart voor het 
grootste deel afgerond te hebben. 
Ook is het dan de bedoeling dat we met het nieuwe kassasysteem 
en de pinfaciliteit starten. 
Het kassasysteem, dat door Le Credit Sportif wordt geleverd, wordt 
in Nederland al door meer dan 1200 verenigingen gebruikt. 
Het gebruiksvriendelijke systeem met overzichtelijke schermen en 
indelingen zal naar verwachting ook meer inzicht geven vanuit een 
backoffice beheeromgeving nu alles via één centraal verkooppunt 
zal gaan verlopen.  
Tevens zullen we voor de verkoop in de kantine enige 
veranderingen gaan doorvoeren waarvan wij de verwachting 
hebben dat dit ook verbeteringen zullen zijn. De praktijk zal uit gaan 
wijzen of we hier gelijk in krijgen of dat we naar aanleiding van 
opgedane ervaringen nog aanpassingen moeten aanbrengen. 
Hoe het ook wordt, wij hopen dat u allen wat geduld kunt opbrengen 
als de nieuwe werkwijze soms iets wat vertraging geeft. 
Graag dan wat begrip voor onze vrijwilligers.  
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Alle vrijwilligers die bardienst draaien hebben via de 
kantinecommissie een uitnodiging gehad om een van de zes 
instructiebijeenkomsten bij te wonen.  
Dus de kennis zal er zijn, maar die moet nog wel omgezet worden in 
ervaring. 
Dus nogmaals graag begrip hiervoor. 
 
Wat gaat er veranderen. 
De belangrijkste verandering is dat er op één locatie besteld en 
afgerekend kan worden. 
Dat is aan de bar. 
De friet, het broodje, de kroket, de tosti, het worstje etc etc wordt 
aan de bar besteld en daar afgerekend. 
De keuken krijgt via een aparte lijn bericht van wat er besteld is en 
zal zorgen voor de verdere afhandeling. Afhalen van deze bestelling 
blijft als vanouds op de huidige locatie. 
 
Het snoep en de chips gaat uit de keuken en komt achter de bar te 
staan om van daaruit te worden verkocht.  
 
De pinautomaat krijgt een vaste plek aan de bar. Het apparaat komt 
dus niet naar u toe maar u moet richting 
pinautomaat. Even wennen misschien.  
Alles went, zeggen we zo vaak, en wij 
verwachten dat het met deze veranderingen 
niet anders zal zijn. 
De ervaring zal het ons gaan leren.  
 
 

Naschrift.  
In verband met voortschrijdend inzicht en onvoorziene, 
maar wenselijke aanpassingen, kan het zijn dat de 
ingebruikname een weekend moet worden opgeschoven.  
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Wij feliciteren 

Maart 
01 Anne-Jet Brugmans 
01 Nick van Rijsewijk 
02 John Blokland 
02 Len Geurtsen 
02 Noa ten Westeneind 
02 Milo van Regteren 
04 Stijn Wester 
06 B. Polman 
06 Sandy Wels 
10 Mark Meijer 
11 Roy van Guilik 
11 Rens Smeenk 
12 Timo Dinnissen 
12 Ilse Vos 
17 A.A. Peters 
17 Marius van Regteren 
18 Gertjan Hooijer 
19 Pim de Boer 
19 Maurits Jansen 
19 Yanick Wijnen 
20 Alfons Hendriks 
20 Daniel Albers 
21 Jermo Wijnen 
21 Maico Muller 
21 Björn van Draanen 
21 Floor Bakker 

22 Arie Vermaas 
22 Ruben Neuhaus 
22 Bas van Maanen 
23 Stefan Opperman 
23 Floris Bergacker 
23 Levi Dijkstra 
24 Liz de Ruiter 
24 Arno Schuiling 
25 Luuk Meijer 
26 Stijn Abbenhuis 
26 Pine Peters 
26 Enrico Geenacker 
27 Sam Rensen 
28 Boyd van der Heiden 
28 Milan Roelofs 
29 R. Kosman 
30 Simon Peek 
30 Niels Futselaar 
31 Berny Knuiman 
31 Robert van Rooijen 
31 Mark Weijman 

 
Nieuwe leden  
Niek van der Spek 
Sylvia Wieskamp 



De Rood-Witten 

 
Pagina 6 

RKSV Driel - HAVO 
Profile 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. 
 
Als u dit leest kunnen de feestneuzen weer af en het serieuze leven 
kan weer zijn normale loop krijgen. 
Wie regelmatig naar de televisie kijkt, en zeker de Duitse televisie, 
zag met de regelmaat van de klok carnavaleske programma's en 
dito figuren over het scherm gaan. Leuk of niet leuk de zalen zitten 
altijd stampvol. Of dat algemeen zo is weet ik niet en durf ik zelfs te 
betwijfelen. Een kennis van me uit midden Duitsland liet 
desgevraagd weten in zijn stad nog nooit een carnavalsoptocht 
gezien te hebben. Dus niet overal even fanatiek zoals we dat hier 
ook kennen. 
Maar wat maakt het uit. De mensen die geen carnaval vieren wonen 
voor hen ook in het goeie deel van het land. De feestneuzen wonen 
meer bezuiden de grote rivieren. Ik woon in het voor mij goeie deel 
van Nederland, boven de rivieren dus. Niet dat ik niet van een 
feestje hou, zo is het niet, maar de maskerade, verkleedpartijen en 
sterke verhalen spreken me niet zo aan. Ik weet wel dat de 
carnavalstijd de tijd is om mensen, instellingen, gebeurtenissen of 
de overheid op de hak te nemen. In de carnavalstijd wordt je 
immers niet serieus geloofd of op je woorden afgerekend. 
Men probeert je een spiegel voor te houden. De tonproaters raken 
met hun scherpe opmerkingen vaak wel de kern van de zaak maar 
ze weten ook dat geen enkele aangesprokene zich er ook maar iets 
van aan zal trekken. In de kranten staan na de optochten foto’s van 
onderwerpen of situaties die aan de kaak gesteld werden. Ook 
personen zijn soms slachtoffer van de spot. De lezer ziet het en 
denkt “het is toch maar carnaval”. Neem het met een lach. De 
maker van de carnavalswagen denkt “dat hebben we toch maar 
mooi aan de kaak gesteld”. En het slachtoffer denkt “morgen is het 
allemaal weer voorbij dus maak je niet druk”. Zo telt iedereen zijn of 
haar zegeningen. Maar één ding hebben ze allemaal gemeen, ze 
zijn er mee bezig en genieten, ieder op zijn of haar manier, van het 
jaarlijkse gebeuren dat carnaval heet. 
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Heel anders gaat het bij de grote publiektrekkende optochten. 
Pracht en praal viert hier de boventoon en het onderwerp is van 
mindere betekenis. Mensen komen massaal kijken naar deze 
optochten en vergapen zich aan de pracht en praal en waarderen 
de inzet van de makers van de wagens met luid applaus. 
Wagens waaraan vaak maanden is gewerkt. Met opbouw en 
aanbouw en dansende meiden voor en achter. Een tractor of 
vrachtwagen beweegt het geheel in traag tempo door de straten en 
langs de mensen in een stoet waaraan geen einde lijkt te komen. 
En dan is daar opeens de meest aansprekende, eenvoudige en 
misschien wel meest carnavaleske wagen die er te bedenken is. 
Een oude tractor die een platte wagen voorttrekt. Op de platte 
wagen staat jong en oud in uiteenlopend uitdossingen van de meest 
eenvoudige tot de meest extravagante. 
De platte wagen is geheel omzoomd door spiegels in zodanige 
opstelling dat het publiek 
zichzelf er in kan zien. Soms 
stopt de wagen en spelen de 
figuren op de wagen het 
tafereel na dat zich aan de 
straatkant voltrekt. Als de 
toeschouwers soms krom 
liggen van het lachen of 
verbijsterd of geïrriteerd naar 
de mensen op de platte kar 
wijzen i.v.m. het opgevoerde, 
wijst een kolderiek uitgedoste 
nar de toeschouwers op de 
spiegels die aan de kar 
hangen.  
Wie lacht wie nu uit? 
Misschien ben ik daarom wel 
geen fan van carnaval? 
 
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 

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 secretaris: Rita Boerboom, 
telefoon 06 – 16019377 
info@bcdriel.nl           www.bcdriel.nl              - maart  2017 
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Weetjes,  of onzin?Weetjes,  of onzin?Weetjes,  of onzin?Weetjes,  of onzin?    
 

• Afwassen is het verdunnen van vervuiling tot een acceptabel, 
onzichtbaar niveau. 

• Er zijn twee pieken in het aantal verkeersongelukken.  
s ´Nachts om twee uur en s ´middags om twee uur. Een 
goeie reden om na de lunch een siësta te houden. 

• De huid bestaat uit 300.000.000 cellen. 
• In Nederland is elke generatie 4,5 centimeter langer dan de 

voorgaande. 
• In een flinke golf zeewater zit voldoende energie om 

Scheveningen 24 uur van energie te voorzien. 
 
 

+ + + O P R O E P + ++ + + O P R O E P + ++ + + O P R O E P + ++ + + O P R O E P + +    +.+.+.+.    
 
Sinds het nieuwjaarsfeest is de sleutel van de oude bestuurskamer 
zoek. 
Wie weet waar deze is gebleven of heeft de sleutel per ongeluk 
meegenomen? 
Graag terug bezorgen in de kantine of in de brievenbus bij de 
hoofdpoort. 
 
Alvast bedankt. 
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Weetje hier, feitje daar! 
 
Snelste doelpunt  
Met een video opname als bewijs maakte Ricardo Olivera uit Uruguay na 2,8 
seconden op 26 december 1998 de snelste treffer. Olivera maakte het doelpunt 
toen hij zag dat de doelman niet op zijn doellijn stond. 
 
De kortste tijd waarin een hattrick is gemaakt 
In 2 minuten en 13 seconden maakte de Ier Jimmy O‘Conner de snelste hattrick 
uit de geschiedenis. O‘Conner speelde destijds voor Shelbourne in de Ierse 
competitie. 
 
Langste voetbaltoernooi 
In Bangkok (Thailand) wordt een voetbaltoernooi gehouden waar teams van 
zeven man tegen elkaar voetballen. Dit toernooi/competitie werd gehouden van 9 
januari t/m 25 april 1999. Er namen 5098 teams deel aan dit toernooi, en er 
speelden in totaal 35.686 spelers mee. 
 
Meest waardevolle voetbalshirt 
Het rode shirt dat Geoff Hurst droeg in de finale om de wereldtitel in 1966 tussen 
Engeland en West-duitsland werd op 28 september 2000 voor een bedrag van 
ruim 136.000 Euro verkocht tijdens een veiling van Christie‘s in Groot-Brittannië. 
 
De allersnelste rode kaart 
Die kreeg Walter Boyd op 12 maart 2000 tijdens een wedstrijd in de Engelse 
premier leage. Vijf minuten voor het eind van de wedstrijd werd Boyd in het veld 
gebracht. Nauwelijks was hij op het veld en nog voordat de scheidsrechter de 
wedstrijd verder liet spelen, duwde hij een tegenstander. Deze actie werd door de 
scheidsrechter met een rode kaart bestraft. Gevolg: Walter Boyd werd precies na 
nul seconden van het veld gestuurd! 
 
Langste naam van een vereniging ter wereld 
Die is afkomstig uit Nederland: ‘Bredase Sportvereniging Nooit Ophouden Altijd 
Doorzetten Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning Combinatie’. 
Dát is écht een lange naam! 
 
De allergrappigste rode kaart 
Die werd in de Peruaanse eredivisie gegeven in augustus 1995. Toen gaf de 
scheidsrechter zijn eigen grensrechter een rode kaart, omdat hij zich ergerde aan 
de foute beslissingen van deze man. De wedstrijd was op dat moment 14 minuten 
bezig. 
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Trainingsschema 
Vanaf 1 maart weer het "oude" trainingsschema 
In overleg met het bestuur is besloten om vanaf 1 maart weer het 
trainingsschema te volgen zoals deze in het begin van het seizoen 
was vastgesteld. 

 
….. Meer voetbalnieuws 
 

Wedstrijdzaken-app. 
Vanaf volgend seizoen zullen alle wedstrijdformulieren in het 
amateurvoetbal worden ingevuld met een smartphone of tablet. 
Maar waarom nou eigenlijk?  
In dit artikel staan vijf voordelen van de Wedstrijdzaken-app.  
 
Meer tijd voor de derde helft 
Als je net een belangrijke overwinning uit het vuur hebt gesleept, wil 
je maar één ding: dat vieren tijdens de derde helft. En zeker niet bij 
het wedstrijdsecretariaat gaan zitten wachten tot je eindelijk even 
achter de computer mag zitten om het formulier te ondertekenen. 
Met de Wedstrijdzaken-app wordt het formulier eenvoudiger en 
hoeft het achteraf niet meer bevestigd te worden door de 
aanvoerders. Alleen als je het achteraf niet eens bent met het 
formulier kan je bezwaar aan tekenen. 
 
Geen gedoe meer met de spelerspasjes 
Iedereen die wel eens voor de spelerspasjes heeft gezorgd kent 
het; ben je onderweg naar een belangrijke uitwedstrijd, schiet 
ineens door je hoofd: “Heb ik de spelerspasjes wel bij?” Vaak wel, 
maar soms ook niet. Dan kan je weer terug om de spelerspasjes op 
te halen. Of zijn ze in het ergste geval zelfs helemaal kwijt. 
Met de Wedstrijdzaken-app is dat verleden tijd; alle pasjes zitten 
namelijk digitaal in de app. En mocht je zó verstrooid zijn dat je zelfs 
je telefoon vergeet, kan je ook gewoon inloggen op het toestel van 
iemand anders om de pasjes te laten zien en het formulier in te 
vullen. 
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Makkelijker aanvragen spelerspas 
Het proces met spelerspassen gaat voortaan volledig digitaal. Ook 
het aanvragen ervan. Je club hoeft bijvoorbeeld niet langer moeilijk 
te gaan lopen doen met pasfoto’s opsturen; een goede, herkenbare 
digitale foto uploaden is genoeg. En nee, een foto waar je 
onherkenbaar in je carnavalskostuum opstaat is dat niet. Alle reeds 
bestaande foto’s worden trouwens automatisch gedigitaliseerd door 
de KNVB. 
Mocht je tussentijds een transfer maken óf als nieuw lid bij een club 
aan de slag gaan, gaat dat nu ook nog eens sneller omdat er geen 
spelerspas meer per post verstuurd hoeft te worden. 
 
Scheidsrechters hebben hun programma altijd op zak 
In de Wedstrijdzaken-app kan je als scheidsrechter (zowel bond- als 
clubscheidsrechter) direct zien op welke wedstrijden je bent 
aangesteld. Daar staat ook nog eens bij, mits die informatie bekenr 
is, wie bijvoorbeeld de assistent-scheidsrechters zijn. Je kan je ook, 
net als in het Official Portal, afmelden voor een wedstrijd. Ook voor 
teams staat het programma en de uitslagen in de app, net als in de 
vertrouwde Voetbal-app. 
 
Zowel club- als bondscheidsrechters kunnen in de Wedstrijdzaken-
app zien op welke wedstrijden ze zijn aangesteld. 
 
Minder tijdrovend voor vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn steeds moeilijker te vinden in het amateurvoetbal. 
Je moet als club maar net het geluk hebben dat je iemand vindt die 
voor zijn lol iedere zaterdag en zondag de tientallen leiders helpt 
met het invullen van de wedstrijdformulieren. Met het mobiel digitaal 
wedstrijdformulier wordt dat straks een stuk minder tijdrovende klus, 
omdat iedereen het in principe zelfstandig kan invullen. Zo houdt 
een wedstrijdsecretaris tijd over om zelf ook eens te genieten van 
de wedstrijden en kan hij nog meer als gastheer van je club actief 
zijn. 
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Nieuwe wedstrijdvorm pupillen.  
 
Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/'18 met nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers.  
Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op 
kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal 
komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit 
draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op 
elk niveau.  
Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de 
verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. De KNVB gaat 
de komende periode verenigingen actief ondersteunen om de 
nieuwe opzet succesvol in de praktijk te brengen. 
 
Kinderen meer aan de bal 
Vanaf het seizoen 2017/'18 voetballen pupillen Onder 8 en Onder 9 
in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld partijtjes van 6-
tegen-6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 
7-tegen-7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter 
aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. Ingooien 
wordt indribbelen en scheidsrechters spelbegeleiders, die het spel 
voor kinderen in goede banen leiden. 
Het seizoen daarop starten de teams van Onder 10, Onder 11 en 
Onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar 
krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de nieuwe opzet te 
leren kennen en in te voeren. 
Zaterdag heeft de Ledenraad van de KNVB - het hoogste 
besluitorgaan in het amateurvoetbal - aangegeven voorstander van 
de vernieuwingen te zijn. Na de positieve geluiden van verenigingen 
en het groene licht van de Ledenraad, heeft de KNVB vandaag dit 
besluit genomen.  
Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, 
Spanje en België, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere 
teams wordt gevoetbald. Ook een ruime meerderheid van de  
betaald voetbalclubs in Nederland speelt dit seizoen al met 
jeugdteams in de nieuwe voetbalvormen. 
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Behouden van vrijwilligers  
Amateurclubs worstelen in toenemende mate met het aantrekken 
en behouden van vrijwilligers, terwijl ze juist in deze tijd belangrijker 
zijn dan ooit om de unieke verenigingsstructuur van Nederland 
overeind te houden.  
Directeur amateurvoetbal bij de KNVB, Jan Dirk van der Zee, gaf 
onlangs in zijn column op KNVB.nl al aan dat het probleem zeer 
actueel is.  
“Ik weet dat mensen bij de clubs hard moeten werken om ze gezond 
te houden en aantrekkelijk te maken voor de jongere generaties. 
Daarin probeert de bond ze zoveel mogelijk te ondersteunen", 
schreef Van der Zee. 
Die steun is nodig, want vooral het vinden van vrijwilligers, de 
onmisbare kurk waarop veel clubs drijven, zijn steeds moeilijker te 
vinden én te behouden.  
Dat blijkt bijvoorbeeld bij BVV Barendrecht. Deze club overweegt 
zelfs om het aantal leden te verminderen, vanwege het gebrek aan 
mensen die de handen uit de mouwen willen steken. 
 
Gouden Spatel 
RKSV Driel heeft, nadat er diverse mystery guests in onze kantine 
zijn geweest, de Gouden Spatel gekregen. Het gaat hier er om, dat 
medewerkers van Heineken de sportkantines van sportverenigingen 
bezoeken en kijken; hoe is de bediening, hoe staan de 
medewerkers de gasten te woord, hoe wordt het glaasje bier getapt 
en hoe is de uitstraling. 
 Onze kantine medewerkers zijn daar heel goed in. Vandaar deze 
gouden spatel. Het is niet alleen de gouden spatel, maar wij 
kregen als vereniging ook nog een fust  bier en een cadeaubon. 
Vanaf deze plaats, wil ik als voorzitter, maar natuurlijk ook het 
volledige bestuur, de kantine medewerkers van harte feliciteren met 
het goeden resultaat. Patricia was met diverse medewerkers 
aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.  
Het betreft een groot gebied, nl Arnhem, Nijmegen , Den Bosch, 
Tiel. Dus gezien de omvang niet niks.  
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Oproep aan allen die nog geen lid zijn van de Rabobank Oost 

Betuwe. 

Ook dit jaar organiseert Rabobank Oost Betuwe de Rabobank Clubkas Campagne 

en uiteraard nemen wij daar als vereniging weer aan deel. 

Gebleken is dat nog niet iedereen die bankiert bij de Rabobank, ook lid is  van de 

Rabobank. 

Maar het kan nu nog, lid worden van de Rabobank. En als je lid bent kun je straks 

ook stemmen uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne . 

Natuurlijk hopen wij dat dat ook op onze vereniging zal zijn. U hebt meerdere 

mogelijkheden. 

Nog lid worden?   

Als u op de site van de Rabobank bent kiest u helemaal onder aan de pagina bij 

Rabobank voor leden. 

    

Klik op leden en ga in het vervolgescherm een eindje 

naar beneden en klik daar op  

Vul in het vervolgscherm uw gegevens in en verzend uw aanvraag. 

Bij de volgende clubkas campagne in mei 2017 kunt u dan uw stem uitbrengen 

en verenigingen blij maken met een financiële bijdrage van de RABObank.  

Alle leden mogen stemmen, U toch ook.  

 

Dus nog geen lid van de Rabobank?  Dat kan nog. Wordt lid en stem mee. 

 

LET OP: Je stem telt alleen als je voor 1 april lid bent geworden. Meteen doen 

dus! 

 

Alvast bedankt namens alle leden van onze vereniging. 
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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 juni          voetbalkamp jo9 
10/11 juni                    voetbalkamp jo11 

 
 
Trainers/leiders krijgen t.z.t. nadere informatie via de activiteitencommissie. 
 
 
 
 
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 Daniëlle 
Knuiman, jeugdpr@rksvdriel.nl Zij is binnen de 
vereniging de contactpersoon hiertoe. 
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Pupil van de week 
 
 

Wat is je naam? Milo van Regteren  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? jo11-2 

Op welke positie speel je? laatste man 

Wie is je favoriete speler (idool)? Paul Pogba 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? niet echt 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Jeroen Peters 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? The Voice Of Holland 

Wat wil je later worden? uitvinder 

 
 
 

Wat is je naam? Jona Michiels  

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? In de E4 (JO11-4) 

Op welke positie speel je? Middenveld of verdediging 

Wie is je favoriete speler (idool)? Toni Kroos 

Wat is je favoriete club? Real Madrid 

Wil je graag profvoetballer worden? Nee, dat hoeft niet 

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

Wat is je lievelingseten? Gamba's 

Wat is je favoriete tv programma? Brugklas 

Wat wil je later worden? Freek in het wild 
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Een nieuw team; JO7-1 
 
Zaterdag 18/2 heeft ons nieuwste team de JO7-1 zijn eerste wedstrijd in de 
competitie gespeeld. 
 
Op het Wilhelmina sportpark troffen zij Redichem JO7-1. De spanning was van de 
jonge gezichten af te lezen. Vandaag gaat het gebeuren. 
Eindelijk een "echte " wedstrijd. 
De eerste helft was Redichem de betere ploeg en scoorde 5 keer in het Drielse 
doel. 
Het mocht de pret niet drukken. Driel blijf zijn best doen en genoot desondanks 
van hun debuut. 
Na de rust begonnen ze met frisse moed en merkte al snel dat het beter ging 
lopen. Een aantal keer kwamen ze vrij voor de goal maar het eerste doelpunt 
bleef uit.  

Na wederom een tegen goal wisten we dan 
toch te scoren! Wat een feest. Het eerste 
doelpunt was gemaakt. 
 
 De wedstrijd eindigde in 7-1 maar dat ene 
doelpunt smaakt duidelijk naar meer! We 
gaan er zeker nog meer zien van dit 
enthousiaste jonge team! 
 

------------------------------------------------------- 

 

Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd onder de douche met een 
paraplu. "Waarom doe je dat?" vraagt een teamgenoot. Dan antwoordt deze: ik 
ben mijn handdoek vergeten!" 
 
Jan gaat op penalty’s oefenen. Hij schiet, mist en schiet een lantarenpaal kapot.  
Hij zegt: ik kan me zelf wel voor mijn kop slaan! Zegt Piet: Dat zal ik wel doen 
want jij slaat toch wel mis! 
 
Er zit een man met een hond bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Na een half uur 
spelen maakt Feyenoord een doelpunt. Dan begint de hond opeens te janken. 
Een andere toeschouwer vraagt aan de eigenaar van de hond waarom de hond 
opeens begint te janken. Tja, zegt de man, dat doet hij altijd als Ajax een 
tegendoelpunt krijgt. 
En als Ajax scoort, wat doet hij dan? Vraagt die toeschouwer. 
Dat weet ik niet, antwoord de baas, ik heb hem pas 3 jaar. 
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Wat ons ter ore kwam..  
 

Geboortenieuws…. 
Kevin Janssen  (4e) en Richard Willems  (1e) zijn beiden voor de 2e 
keer vader geworden van een dochter. Kevin van Pylar Pippa en 
Richard van Lexie. Van harte gefeliciteerd en wij wensen hen en hun 
dierbaren heel veel geluk samen. 

 

Carnaval 
Leuk om te zien dat er zoveel leden van de vereniging ook 
actief zijn met de carnaval. Bij beide carnavals 
verenigingen, de Raad van elf, prins Gijs en prinses Truus, 
leden die optredens verzorgt hebben, muziek maken bij 
Kapel 3L, gezongen hebben tijdens de mis, 
de jeugdprins Jurek, Stefan en Jordi die nu ook bij de raad 
van elf zitten, leden die deelnamen aan de carnavalsoptocht.. Erg leuk dat zij op 
diverse terreinen actief zijn. 

 
Het gebeurt nog steeds…  
(Jeugd) leden die wegfietsen zonder de verlichting aan te zetten, 
ook richting Schuijtgraaf. 
Zet a.u.b. de verlichting aan! 
 

Ilse Vos is onlangs voor haar maatschappelijke stage 
gestart als hulptrainer bij de mini’s. Ilse heel veel succes en 

plezier gewenst! 

 
Binnenkort, (ongeveer half april, exacte datum is nog niet bekend, 
wij zijn afhankelijk van wanneer we de loten krijgen) 
starten wij weer met de verkoop van de SGOB loterij. Jeugdleden 
zullen dan per team in Driel, huis aan huis, loten gaan verkopen.  
Trainers/leiders krijgen t.z.t. via de Activiteitencommissie nadere 
informatie aangereikt. 

 
Onze gastvrouw op zaterdag, Margriet Groeneveld , is 
onlangs 65 jaar geworden. 
Margriet alsnog van harte gefeliciteerd en we hopen dat je een 
gezellige verjaardag hebt gehad. 
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    Het 1e elftal….      Jeroen Peters 

 
 
Jeroen (37), wie kent hem niet? Veelvuldig op de club te vinden, is het niet om te 
trainen en te voetballen dan wel voor vrijwilligerswerk. Hij is getrouwd met 
Daniëlle en trotse vader van Sven (8) die keept in de jo9-1 en Lynn (5). Zoon van 
Henny die actief is als scheidsrechter, leider 1e en bardiensten draait, en van Mia 
die de Rood-Witten bundelt. 
In het dagelijks leven is Jeroen sedert 2001 werkzaam bij zorgverzekeraar VGZ, 
thans als medewerker kennismanagement. 
Sinds kort is hij weer woonachtig in Driel na een aantal jaar in Elst te hebben 
gewoond. Jeroen is van kleins af aan in de jeugdteams begonnen en heeft alle 
elftallen doorlopen. Vanaf de d/c elftallen voetbalde hij ook bij de KNVB elftallen 
van onder 10 tot onder 16 jaar. Hierin speelde hij samen met Kevin Janssen 
(thans 4e elftal) Andy vd Meijde (toen Ajax) en Wisgerhof van Twente toentertijd. 
In de B1 zijn zij onder leiding van Hemmie Weijman kampioen geworden in de 
overgangsklasse. Het jaar daarop werden zij automatisch hoofdklasse. Iedereen 
dacht dat dit te hoog gegrepen zou zijn maar aan het einde van het seizoen 
verloren zij de beslissingswedstrijd tegen DTS Ede met 7-2.  
In de A1 (kampioen geworden met o.a. Erik vd Klift) ging hij al redelijk vroeg 
richting 1e elftal. Hij trainde eerst met het 1e mee en werd er steeds meer bij 
betrokken. Vanaf 1996 voetbalt hij eigenlijk bij het 1e. Seizoen ’97-’98 werden zijn 
gelijk kampioen. Daarna heeft hij weer degradatie meegemaakt. 
In seizoen eind ’99 is Jeroen naar de Treffers in Groesbeek gegaan. Hij wilde 
kijken waar zijn plafond als voetballer lag, wilde graag hogerop spelen. 
Uiteindelijk werd dit geen succes en keerde Jeroen na 1 jaar terug naar Driel. 
Hij speelde te weinig naar zijn zin en wilde graag terug naar zijn eigen cluppie. 
Aansluitend heeft Jeroen nog een aantal jaar in het 1e gevoetbald.  
Seizoen 2005/2006 is hij naar Bemmel vertrokken; wilde nog graag 1x op niveau 
spelen. Daar heeft hij 5 jaar gespeeld in de 2e klasse. Het laatste jaar kreeg 
Jeroen veel last van een achillespeesontsteking die chronisch werd, waarschijnlijk 
door veel trainen en voetballen op kunstgras. 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 22 

In november 2008 werd Sven geboren. Jeroen vond dat een mooi moment om  
einde seizoen te stoppen bij Bemmel en besloot weer naar Driel te gaan.  
In deze periode was hij ook nog druk met zaalvoetbal; Snelders Sport, ZVV’t Fort 
(laatste jaar kampioen hoofdklasse) en Vogue (1e divisie) 
Vanaf 2009 speelt Jeroen dus weer in het 1e. Puur omdat hij de laatste jaren van 
zijn actieve jaren weer graag in Driel door wilde brengen, samen met vrienden. 
Vroeger speelde Jeroen op het middenveld achter de spitsen, vanaf terugkomst 
seizoen 2009/2010 altijd laatste man en sinds dit jaar en een deel van het 
seizoen ervoor speelt hij in de spits. 
Het 1e staat er momenteel goed voor en zij proberen nu kampioen te worden. 
Jeroen vindt het ontzettend fijn dat zijn ouders van kinds af aan bijna bij al zijn 
wedstrijden aanwezig zijn om hem te supporteren.  
 

Samen met Vincent van Welie beheert Jeroen de website, 
facebook en twitter, beheert digitale info schermen achter de 
bar in de kantine. 
Bij het team van Sven is hij scheidsrechter. Draait met de 
mannen van het 1e bardienst, lid sponsorcommissie, doet 
interviews Presentatiegids, en is betrokken bij organisatie van 

grotere wedstrijden. (Vitesse, Feyenoord en PSV wat gemeente helaas heeft 
afgelast) 
Vroeger tenniste Jeroen nog veel maar tegenwoordig is hij dus druk op de club. 
Hij mag graag met Sven voetbal kijken en zwemmen. Tevens organiseert hij 
trainingskampen voor voetbalclubs in Marbella. 
 
Jeroen vindt RKSV Driel vooral een leuke, gezellige, kleine vereniging. Er is een 
sfeer van verbondenheid. Echt een vereniging waar je ziet wat er onderling 
gebeurt. Het levert veel contacten op. Bij de wedstrijd van het 1e tegen Feyenoord 
vond hij het mooi dat mensen ingezet wilde en konden worden. 
Hij geniet van de verbondenheid, van het met elkaar doen. 
 
Wat Jeroen wel eens jammer vind is de wijze van communiceren, het kan 
allemaal wat sneller door de digitale wereld, men hinkt nog een beetje op 
papierwerk. Dingen kunnen heel snel op de site worden gezet, facebook, twitter, 
heel breed. Bijvoorbeeld het aflassen van een training, bijv. verbouwing kantine, 
foto’s op de site zetten. Men kan een verzoek hiertoe indienen door een berichtje 
te sturen naar web@rksvdriel.nl  
Ook vind hij het jammer dat er maar weinig mensen een bardienst willen draaien 
en input aanleveren aan het clubblad. Er mag wel wat meer respons komen, 
meer mensen om input aan te leveren. De Rood-Witten (advertenties) en de 
kantine opbrengsten zijn wel hele belangrijke inkomstenbronnen en qua 
vrijwilligers zit daar wel het grootste probleem. 
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In zijn jeugdjaren is Jeroen ook pupil van de week geweest, zelfs ooit een keer bij 
FC Wageningen. 
Hij kan zich geen idool/held van vroeger herinneren. Jeroen ging wel altijd bij het 
1e kijken en hoopte alleen maar dat hij zelf ooit ook in het 1e mocht voetballen. 
Zijn favoriete club is Ajax en binnen Europa is dat Barcelona. Iniësta en Xavi vindt 
hij goed spelers. De rust en gemak waarmee ze voetballen, het lijkt heel simpel 
maar zij zijn heel belangrijk voor het team, laten het elftal voetballen. 
 
Inmiddels is Sven uitgetraind en schuift hij heel even aan bij het gesprek. 
Hij geeft aan dat hij het heel leuk vindt dat papa scheidsrechter is bij zijn team. 
Ook dat ze samen naar het voetbalveld gaan. Ze blijven zaterdags na zijn 
wedstrijd meestal wel even hangen, kijken bij andere teams en Sven voetbalt ook 
met vriendjes. Als we Jeroen naar tips voor de jeugd vragen laat hij Sven het 
antwoord geven; wat zegt papa altijd? “Je moet altijd met heel veel plezier spelen 
want dat is het belangrijkste”. Zelf voegt Jeroen er nog aan toe dat de spelertjes 
altijd positief benadert moeten worden. 
Als we Jeroen vragen naar zijn toekomstplannen in relatie tot RKSV Driel geeft hij 
aan dat hij altijd wel betrokken wil blijven; met de website, eventueel een andere 
bestuurlijke rol of als trainer (jeugd of senioren maakt niet uit) of als begeleider bij 
een elftal. 
 
Jeroen, een bezig bij die geniet van het spelletje en alles erom heen. 
Veel succes de komende wedstrijden en wie weet kunnen we binnenkort samen 
een feestje vieren.. ☺ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Pass de pen         door……   Romy Martens  
 
 
 
Nou Liz bedankt voor het doorpassen van de pen. 
 
Mijn naam is Romy Martens en ik ben 15 jaar. Woon in Driel samen met mijn 
ouders en zusje Tess die bij de MO5-1 speelt. 
Ik ben begonnen met voetballen in de E samen met mijn zusje en onze vader 
Ronald als trainer. Momenteel voetbal ik in de MO17-1. 
Zit in de 3e klas van het Citadel in Lent, volgend jaar examen, maar hoop dat ik 
nog lekker kan blijven voetballen. 
 
Ik pas de pen door aan ....                                 Jasper Aalbers van de JO15-1  
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 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) T E 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 (leidster) 

 

================================================================ 

 

 
 
 
Waar o waar blijven jullie bijdragen ????? 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

 


