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Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten. Als 
voorzitter wil ik de vrijwilligers dank zeggen voor de goede zorgen 
die telkens weer aan deze uitgave gedaan wordt.  Van drukker tot 
bezorger, zij zijn er elke maand mee bezig. Mijn complimenten. 
Die wil ik ook graag geven aan de vrijwilligers, die de kantine m.b.t. 
de bar onder handen hebben genomen. Het ziet er gelikt uit. Dank 
daarvoor.  
 
Afgelopen zondag tegen OSC, hebben de medewerkers achter de 
bar hun vuurdoop gehad. Hopelijk is alles naar wens verlopen. Er 
zullen zeker nog kinderziektes zijn, maar hopelijk hebt u daar begrip 
voor. En voor verbeteringen hebben wij altijd een luisterend oor. 
 
Maar er zijn ook niet zulke fijne mededelingen. Zo hebben wij 
helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van Evert van de 
Spreng, die na een vervelende ziekte is gestorven.  
Hij was vanaf de oprichting voorzitter van de Businessclub SV Driel 
en heeft voor de RKSV Driel veel betekend.  
Wij wensen de familie van de Spreng heel veel sterkte bij dit verlies. 
 
Verder doet het mij pijn dat, nadat er al veel aandacht is besteed via 
gesprekken en brieven, na de trainingen nog steeds doelen op de 
velden blijven staan en de kleedruimten niet op slot worden gedaan. 
Ook het ballenhok staat regelmatig open. Trainers, leiders, graag 
uw aandacht hiervoor. U bent daar tenslotte verantwoordelijk voor. 
Via de CAB zult u verdere richtlijnen aangereikt krijgen. 
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Ook het plaatsen van de fietsen is nog altijd een probleem. Graag 
deze op de daarvoor bestemde plaats stallen en niet op het pad of 
tegen de kantine. 
Dit moest ik als voorzitter even kwijt. 
  
Verder wil ik onder uw aandacht brengen de voorjaars of 
begrotingsvergadering, die gehouden zal worden op maandag 15 
mei om 20.00 uur in onze kantine. 

 
Natuurlijk ook het vrijwilligersfeest wat 
gepland staat voor 12 mei as. Wij vinden 
het fijn, dat wij op die manier wat terug 
kunnen doen aan onze vele vrijwilligers. 
 
 
Zoals u hebt kunnen zien, is er ook een 

start gemaakt met het opschonen van ons sportpark. Ook daar zijn 
vele vrijwilligers mee bezig. 
 
Frans Essers , voorzitter RKSV Driel. 
 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Algemene Ledenvergadering 
(Begrotingsvergadering) 2017- 2018: 

 
MAANDAG 15 mei 2017, aanvang 20:00 uur 
 
 
Geachte lid van RKSV Driel, 
Op maandag 15  mei  a.s. vindt onze jaarlijkse 
begrotingsvergadering plaats.  
Leden van 16 jaar en ouder en ouders  en/of wettelijk 
vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd. 
Onderstaand treft u de agenda aan welke we deze avond zullen 
behandelen. 
  
De notulen van de begrotingsvergadering van mei 2016 liggen 
vanaf 1 mei ter inzage in de bestuurskamer of zijn op te vragen bij 
een van onze bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van R.K.S.V. Driel 
Frans Essers, voorzitter 
 
Agenda: 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen begrotingsvergadering 23 mei 2016 
4. Verslag penningmeester lopende seizoen 
5. Begroting 2016-2017 
6. Rondvraag 
7. Sluiting 
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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 Sponsor Commissie: 
 
Vanuit de sponsorcommissie: 
 
Beste leden, 
Wellicht hebben jullie al een aanplakbiljet zien hangen waarop de nieuwe 
‘Sponsorklik’ actie op vermeld staat. Dat is een eenvoudige manier van geld 
generen voor onze club. Mocht je namelijk iets via internet willen bestellen, ga 
dan eerst naar onze website www.rksvdriel.nl en kijk of het bedrijf waar je wilt 
bestellen meedoet aan deze actie. Als je namelijk via onze website de bestelling 
doet, dan krijgt de club een bijdrage! Ook kun je op de website volgen hoeveel we 
met zijn allen al verdiend hebben.  
 
Daarnaast wil ik jullie attenderen op de RaboClubkas campagne. Deze zorgt ook 
altijd voor een leuk bedrag voor de club. Ben jij lid van de Rabobank, wil je dan je 
stem ook op onze club uitbrengen? Stemmen kan vanaf 17 mei tot en met 29 
mei. Ben je nog geen lid van de Rabobank? Tot 1 april heb je de tijd om lid te 
worden. Bezoek onze website voor meer informatie. 
Bedankt alvast! 
 
Tenslotte wil ik Jeroen Peters bedanken voor zijn oplettendheid. Hij kwam op 
twitter een actie tegen welke ons toch maar mooi 50 gratis trainingshesjes 
opleveren. Jeroen bedankt! 
Met vriendelijke groet,  
 
Jos Geenacker 
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Sponsorkliks; bestel nu online via rksvdriel.nl 
 

Vanaf nu is het voor iedereen die RKSV Driel een 
warm hart toedraagt mogelijk om RKSV Driel 
GRATIS te sponsoren. 

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst 
naar de website van RKSV Driel.  

Op de website staat een banner van SponsorKliks 
(http://www.rksvdriel.nl/676/sponsorkliks-zoeken/).  

Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van 
honderden webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue, Wehkamp, 
Booking.com en Thuisbezorgd. Elke aankoop bij één van deze 
bedrijven levert RKSV Driel een commissie op terwijl je zelf dezelfde 
prijs betaalt als wanneer je direct via deze partijen je aankoop doet. 
Het kost je dus NIETS extra! 

Hoe kan je nu iets ‘gratis’ sponsoren? De aangesloten webwinkels 
betalen een commissie aan andere websites die klanten 
aanbrengen die daadwerkelijk tot een aankoop zijn overgegaan. 
SponsorKliks ontvangt deze commissie dus en 75% daarvan wordt 
uitgekeerd aan RKSV Driel. 

Vandaar dat we het ook Gratis Sponsoren noemen. Wij vragen je 
niet om méér te kopen, maar om er de volgende keer dat je online 
iets gaat bestellen dit via de SponsorKlikspagina van RKSV Driel te 
doen. Een kleine moeite toch? 

Namens het complete Bestuur van RKSV Driel alvast bedankt voor 
het (gratis) sponsoren! 

 
Met vriendelijke groet, 

Willy Ederveen 
Penningmeester RKSV Driel
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Barre Bar en Flitsende kassa. 

 
Het zal de bezoekers aan onze kantine niet ontgaan zijn dat de 
verbouwing van de bar al behoorlijk ver is afgerond. 
Nog wat deurtjes aan de onderkant en we zijn klaar. Nou ja klaar, 
bijna dan.  
En dat bijna duurt dan tot de zomerstop. 
We hebben helaas wat onvoorziene complicaties met het lakken 
van de bar gehad. Door niet accorderend oud en nieuw hebben we 
pas op de plaats moeten maken. 
Aangezien de bar weer bijna dagelijks gebruikt wordt, kunnen we 
daar nu niet aan werken. 
Dus nog even wachten tot de zomerstop en dan is daar de echte 
finishing touche .En dan komt ook dat weer helemaal goed. 
Maar wat nu is gerealiseerd krijgt van zowel voor als achter de bar 
alleen maar positieve kritieken.  
De gecreëerde ruimte en de gekozen kleuren vallen boven 
verwachting goed uit.  
Natuurlijk danken we dit aan heel wat vrijwillige handjes, 
urenspendeerders, inzetters en meedenkers. Ieder weet dat 
wanneer je namen gaat noemen je nooit compleet zult zijn en 
misschien anderen daardoor wel tegen de schenen schopt. Maar ja, 
dat schenenschoppen gebeurt bij het echte voetbal ook weleens. 
Trek het je niet aan.  
Bewust van de onvolledigheid vind Ik dat wij als vereniging bovenal 
trots mogen zijn op de inzet van Gijs, Louis, Wim, Vincent , Andre 
en Tom, Henk en Hans. Gebroeders Boerboom en het geluid van 
Henk Langen. En chapeau aan alle andere helpende handen. 
We kunnen er weer even tegen. 
Net als met onze nieuwe kassa. Deze is vanaf het weekend van 11 
en 12 maart in gebruik. Wat de meeste gebruikers opvalt is de 
gebruiksvriendelijkheid. De handige bediening en makkelijke 
schermen. En ja, het is soms weleens zoeken ja. Maar niemand die 
daar tot nu toe een punt van heeft gemaakt.  
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Geduld is dus toch een “schone zaak”. Al is het bestellen van de 
snacks en de verkoop van snoep vanachter de bar nog wel wennen. 
Het kan soms wat ophouden als even nagedacht moet worden wat 
we willen eten vandaag. Eerst maar een tijdje ervaring opdoen. 
Ook het pinnen gaat bijna als vanzelf. Contactloos of met code, 
alles kan. 
Of zoals een opa senior me deze week toevertrouwde “het moet 
niet gekker worden”.  
Er zijn echter nog wel wat ideetjes maar die zijn voor wat later. 
Aan allen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben geleverd 
aan de Barre Bar en Flitsende kassa.  
Bedankt.  
 
Willy  
 
 
 

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. 
 
Winnaars geven nooit op en mensen die opgeven winnen nooit  
 
De wals “An der schönen blauen Donau” van Johan Straus werd 
pas populair na de wereldtentenstelling in Parijs 
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Wij feliciteren 

April 
01 Wijnand Alink 
01 Tonnie Hoogveld 
01 Bert Willemsen 
01 Stijn Peper 
01 Emile Schonewille 
02 Frank Hendriks 
02 Harry van den Heuvel 
04 Luuk Wester 
05 Arie Derksen 
05 Karos Neerhof 
06 Fien Timmermans 
07 Vincent Kuster 
08 Aaron Geenacker 
08 Frank Boeijen 
09 Louis Cooper 
09 Ruben Overdijkink 
10 Angelo deWild 
10 Xavier Diaby 
10 Joelle Heijnen 
11 Marijn Bakker 
13 Erik van de Klift 
13 Ferdi Essers 
13 Sidney Muller 
13 Stefan Emons 
13 Luuk Wynia 
16 Ramy AlFarhat 
17 Hans Weijman 
17 Sid Valk 
17 Joel Vrehe 
18 V. Borst 

18 Mees Schouten 
19 V. Janssen 
19 Werner Smeenk 
20 Pepijn van den Hoogen 
20 Roel Fierkens 
21 E. Aarns 
22 Frans Elbers 
22 Jelle van Put 
23 Bjorn Straatman 
23 Bianca Koudijs 
24 Coen Laros 
24 Mick Vermeulen 
25 Jamal Hamdaoui 
26 Nieck van Hoorn 
26 Bram Nettekoven 
26 Martijn Willemsen 
26 Bas Abbenhuis 
26 Luciano Bouwman 
26 Stan Pol 
26 Mike Slendebroek 
27 F. Coenders 
27 Jan van Welie 
29 Max TaiTinWoei  

 
Nieuwe leden 
Ivar Evers 
Gijs Hollander 
Sam Hollander 
Isabelle Sanderson  
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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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Wist u dat: 
 

- Bij de mini’s sinds een paar weken versterking hebben 
gekregen van Henk Willems en Ilse Vos. 

- Henk (politieagent)heeft zijn pensioensleeftijd bereikt en vindt 
het leuk om Willy Ederveen (gepensioneerd  en 
penningmeester van RKSV Driel) en Alfons van Rooijen(bijna 
gepensioneerd buschauffeur) te helpen op de 
woensdagmiddag bij de mini’s van RKSV Driel. 

- Ilse Vos loopt bij de mini’s stage om haar studie via school te 
kunnen volgen. 

- Sander(speler Driel6/zat.2)&Sandrine Ijkhout sinds half maart 
een gezinsuitbreiding hebben gekregen. Zoon Kay heeft zich 
gemeld in huize Ijkhout . 

- Margriet, onze gastvrouw op de zaterdag bij de jeugd en 
trouwe supporter van Driel6/zat.2 op 26 februari 65 jaar is 
geworden.  

- Zij door Driel6/zat.2 in de bloementjes is gezet en de 
mededeling kreeg voorlopig gewoon door te gaan. 

- Gerben van Baal(Driel6/zat.2) al een heel tijd niet meer op 
ons sportpark is gezien.  

- Hij vanaf de winterstop al stage loopt in Duitsland, maar wel 
alles volgt op de voetbal app van zijn team. 

- Zaterdag 25 maart om 15.00 uur een auto wel een heel rare 
parkeerplek had uitgezocht bij ons sportpark. In de struiken 
bij het B veld, maar dat wel met geweld gepaard ging. 

- Op de woensdagavond de meest vreemde combinatie 
worden gevormd om te toch maar een fijn potje te kunnen 
voetballen te trainen. Zaterdag 2 tegen 3 of een mix van 
dames/meiden team met het zaterdag 2 team of een 
jeugdteam tegen zaterdag 2. 

- Jan Zadelhof (6e) een nieuwe auto heeft . 
- Andre Muller na een lange tijd weer heeft gekeept. 
- De aankleding van de ruimte achter de bar er mooi uitziet en 

tevens het plafon van de bar er ook gekleurd uitziet. 
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- Daar weer een paar vrijwilligers aardig druk mee zijn 
geweest. Prachtig werk mannen. 

- De bardiensten op de zaterdag zelfs door de trainer en diens 
vrouw van de zondag selectie worden gedraaid.  

- Er wel veel gepeuterd wordt aan de lak van bar. Mag dat? 
- Driel6/zat.2 weer zal deelnemen aan het voetbal toernooi in 

Barneveld in mei. 
- Het weekendje weg van Driel 6 definitief doorgaat naar 

Valkenburg in het weekend van 19,20 en 21 mei en er dan 
20 man door de grotten van Valkenburg/Maastricht scheuren 
op een bike. 

- Wij nog wachten op de gezinsuitbreiding bij Martijn 
Willemsen(het is er al) en Freek Bolte, mannen van Driel6. 
Ze doen dus meer dan alleen voetballen. 

- Wij ook Martijn(6e) en Sabine Willemsen kunnen feliciteren 
met hun op 24 maart geboren dochter Ninthe. 

- De blijde vader maakte de boodschap bekend met de 
woorden: Hier gaat het goed. Was een  snelle zware 
bevalling, maar een heel mooi meisje. 

- De app van Driel 6/zat.2 stond wederom rood  gloeiend met 
de geluk wensen. Het was net afgekoeld van de 
gelukwensen aan Sander. 

- De 2 gelukkige vaders elkaar tegen kwamen in het Rijstate 
en dat de kamers bijna naast elkaar lagen. 

- Het zaterdag team 2 derde op de ranglijst staat, maar dan 
wel  van onderen. 
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TEST JE VOETBALKENNIS 
1: Welke ex-topvoetballer werd ook wel De zwarte pa rel genoemd? 
o Alfredo di Stefano  
o Zico  
o Pelé  
o Eusébio  
  
2: Na zijn carrière als topvoetballer koos de Frans man Eric Cantona een heel andere 
carrière. Welke? 
o Hij werd filmacteur  
o Hij werd priester  
o Hij werd striptekenaar  
o Hij werd tennisser  
 
3: Welke uitspraak deed de toenmalige Nederlandse b onscoach Rinus Michels in 
1974? 
o Elke ploeg zou uit 15 spelers moeten bestaan!  
o Wij worden wereldkampioen in 1978!  
o Voetbal is oorlog!  
o Scheidsrechters zijn compleet overbodig! 
 
4: Welke voetballer kreeg de gouden bal van het WK 2006 (als beste speler)? 
o Ronaldo  
o Kaka  
o Cristiano Ronaldo  
o Zinédine Zidane 
 
5: Welke doelman werd in 2000 door de FIFA uitgeroe pen tot doelman van de eeuw? 
o Olivier Kahn  
o Gordon Banks  
o Jean-Marie Pfaff  
o Lev Yasjin  
 
6: Welke legendarische Hongaarse voetballer maakte doelpunten bij de vleet? 
o Zbigniew Boniek  
o Ferenc Pouskas  
o Pavel Nedved  
o Gheorghe Hagi  
 
7: Welke ploeg boekte de grootste zege in een Champ ions Leaguewedstrijd voor 
2012? 
o Everton FC  
o Liverpool FC  
o HJK Helsinki  
o Girondins de Bordeaux  
o Borussia Dortmund   

Juiste antwoorden staan op pagina 32 
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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: Rita Boerboom, 
telefoon 06 – 16019377 
info@bcdriel.nl           www.bcdriel.nl              - maart  2017 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 16 

 

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 
3 april          SGOB loterij 
9/10 juni          voetbalkamp jo9 
10/11 juni                    voetbalkamp jo11 

 
 
Trainers/leiders krijgen  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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Driel is 9 pupillenscheidsrechters rijker. 
 
 
 
RKSV Driel is sinds 8 maart maar liefst 9 
pupillenscheidsrechters rijker. Zij hebben met succes de 
KNVB-cursus gevolgd en zijn geslaagd voor het diploma. 
Op zaterdag 4 februari hadden zij al een theorie dag gehad 
van een KNVB docent, door de slechte 
weersomstandigheden moest de praktijk uitgesteld worden. 
 
 
Tijdens de theorie dag werden alle belangrijke regels voor het pupillenvoetbal 
behandeld, gingen de cursisten het veld op en moesten zij een spelregeltoets 
maken. Hiervoor slaagden zij allemaal. Op 8 maart mochten zij dan ook het 
praktijkexamen maken, hiervoor waren er 2 wedstrijden geregeld tussen de JO11 
elftallen, waarvoor heel veel dank! De cursisten gingen om de beurt het veld in 
om te laten zien dat zij de theorie om konden zetten in de praktijk. Iedere cursist 
werd na het fluiten even apart genomen om te bespreken hoe het ging. Nadat 
iedereen had gefloten was het tijd voor de uitslag… 
 
 
IEDEREEN IS GESLAAGD , van harte gefeliciteerd. 
 
 
De volgende cursisten mogen zich voortaan pupillenscheidsrechter noemen: 
Boris Hafkamp, Sten Vos, Luuk Wynia, Nord Prinse, Lars Kroes, Job Jansen, 
Owen Kleinbussink, Stijn Abbenhuis en Dyon Herlaar. 
 
Een foto van hen staat op de site. 
 
 
Jongens heel veel plezier en succes bij het 
fluiten van jullie wedstrijd! 
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Pupil van de week 
 

Wat is je naam? Jelle Kooderings  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? jo11-2 (e2) 

Op welke positie speel je? spits/links voor 

Wie is je favoriete speler (idool)? Cristiano Ronaldo 

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Wil je graag profvoetballer worden? ja 

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

Wat is je lievelingseten? pizza 

Wat is je favoriete tv programma? ik kijk bijna nooit tv 

Wat wil je later worden? profvoetballer 

 
 
 
 

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP  
 

VAN MO19-1 NAAR DAMESELFTAL 

 

WE ZIJN OP ZOEK NAAR DAMES VAN 18 JAAR EN OUDER DIE  MET ONS in 
EEN DAMESTEAM op de zondag willen voetballen. 
 
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)  Karin Smeenk (leidster) 
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RKSV Driel JO11-1   -    Blauw Geel’55 JO11-1 
 
 

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Blauw Geel 
stonden twee dingen vast: Het zou een zonnige dag 
worden en sinds lange tijd werd er weer een 
thuiswedstrijd op kunstgras afgewerkt. 
 
De jongens oogden ontspannen tijdens de warming 
up, iets wat absoluut niet vanzelfsprekend is. Af en 
toe hoorde je wat gefluister en gelach bij de jongens 
onderling. Normaal gesproken zou je dat 
verontrustend noemen maar de jongens hadden de 
borst al vooruit en blaakten van het zelfvertrouwen.  
Zo werd ook het veld betreden. Blauw Geel hadden 

we al eerder getroffen in de najaars competitie en toen werd er een 2-6 
overwinning behaald. Dat ging voornamelijk gepaard met "kick and rush" voetbal. 
daar was vandaag niets van terug te zien. met een goede opbouw van achteruit, 
snelle combinaties en goed positiespel werd Blauw Geel teruggedrongen en 
weggespeeld. In de eerste helft werd er 1 tegendoelpunt geïncasseerd: een 
afstandsschot die volgens onze keeper onhoudbaar was. Ouders langs de lijn 
twijfelden daar echter aan (met een grote grijns op hun gezicht). 
 
Met een 6-1 ruststand gingen de jongens in de rust een klein positiespel houden. 
En weer werd er gelachen en gedold. Direct nadat de 2e helft was begonnen 
kwam er weer een tegengoal. Ook deze was houdbaar voor de keeper. Zelfs 
onze laatste man had deze weg kunnen tikken. Daarna werd er gas gegeven en 
liepen de jongens uit naar 9-2.  
Toen kwam er wederom een enorm afstandsschot van Blauw Geel. Deze sloeg 
keihard tegen de touwen. De jongens keken elkaar aan, knikten tegen elkaar en 
wederom ging het gas erop. Bij een stand van 12-3 was het eindresultaat bereikt. 
 
Kenmerkend voor de doelstelling was dat een 1000% 
kans (bal lag al op de goallijn) niet werd binnengetikt 
maar terug het veld werd ingeschoten. Anders was 
het 13-3 geworden en dat is niet de verjaardag van de 
trainer. Die is namelijk 12 maart jarig. 
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RKSV Driel JO17-1  -  Blauw Wit JO17-1 

Blauw Wit (BW) wil direct de toon zetten maar krijgt geen ruimte van Driel. Stijn, 
Roy, Sam, Sid en Joey houden achterin de pot vooralsnog goed dicht. Een 
veelbelovend begin. 

Sidar wordt onderuit gehaald en we krijgen daarvoor een vrije trap. Wes maakt 
het de keeper met zijn schot knap moeilijk, maar die weet de bal toch te weren. 
Julian verdient vervolgens een penalty. Sidar neemt hem maar schiet - onder 
luide aanmoedigingen langs de kant - ver over. BW gaat in de tegenaanval en 
komt vlak voor Joël. Onze keep roept nog "los!" maar Roy zit al met z'n hoofd bij 
de bal. Ongelukkig genoeg kopt hij in eigen doel en het 1e doelpunt staat op de 
teller, maar wel voor de tegenpartij.  

De teleurstelling hakt erin en geeft ruimte voor een nieuwe aanval, Joël komt te 
laat uit en ineens kijken we tegen een 0-2 achterstand aan. Als klap op de vuurpijl 
speelt de mega-lange BW linksvoor Joël en de verdediging nog eens uit en maakt 
makkelijk 0-3. Sidar probeert het tij te keren en schiet voor doel, maar de 
verdediging is sneller. Als BW een corner gevaarlijk goed voorzet laat Roy zien 
dat hij wel degelijk goed kan wegkoppen. 

Langs de kant vermaken wij ons met de sexy grensrechter, die in een knap strak 
pakkie voor ons langs paradeert. Langzaam aan krabbelt Driel weer wat 
overeind. Sam, Julian en weer Sam maken het de keep moeilijk, maar hij heeft 
een engeltje op de lat. Een corner van Driel wordt te zacht (niet) ingekopt. Julian 
en Sidar werken zich naar voren en vinden Wes klaar staan, die flink wil aanhalen 
maar de bal niet goed op de slof krijgt. 

Na de rust gaat, zonder dat we het aan de kant in de gaten hebben, het 4e 
doelpunt erin. Nu is Nicky het zat, hij gaat er fel in, veel sneller dan z'n 
tegenstander. Mika komt 1x weg met een overtreding, de scheids was ons in de 
1e helft al goedgezind. Maar hij wil blijkbaar de balans weer wat gelijktrekken 
want bij de eerstvolgende battle om de bal krijgt Mika geel. Hij kan daarna z'n 
frustratie kwijt als Sidar doorbreekt en voorzet op Mika, die knalt het engeltje van 
de lat en de keep in het doel: 4-1.  

Bij een volgende aanval van BW laat ook Joël zijn tanden zien, als een kamikaze 
vliegt hij op de rechtsvoor af, no guts no glory. Bij een nieuwe uitbraak van Sidar 
wordt hij op de 16m neergehaald, maar de scheids vindt het niet nodig om te 
fluiten. Nicky komt tot vlak voor de keep, maar wordt gestopt.  
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Na een uitgooi schiet Julian vol op de lat. BW raakt de controle kwijt en is te druk 
met kletsen. Julian, Mika, Floris en Wesley breken dwars door het theekransje 
heen maar het schot gaat naast. Sidar werkt zich daarna solo door 4 man heen, 
de verdediging kopt op het laatste moment weg. Sidar probeert het nog n keer, hij 
houdt ze goed bezig. In de 2e helft zijn de teams behoorlijk aan elkaar gewaagd 
en gaat t heen en weer. Sidar op rechts zet voor op Floris, een verdediger van 
BW maakt hands. De bal wordt voor de 2e keer vandaag op de stip gelegd. Sidar 
wil graag revanche nemen, maar het zit hem niet mee en de bal gaat nu naast.  

Ook Julian vecht zich, geholpen door Mika, door de verdediging heen en zet voor 
maar de bal wordt weggewerkt. Nicky staat echter klaar en maakt knap 2-4. Mika 
neemt nog een vrije trap van dichtbij de 16m. De bal lijkt in de kruising te 
belanden, maar helaas aan de verkeerde kant van het 
net. En dan is de tijd om.  

Gelukkig zijn daar dan altijd in onze kantine de 
vrijwilligers die klaar staan met een bakkie troost, een 
vlamtosti of een patatje met! 

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

 
Pupillenscheidsrechters 
 
 
       Wist u dat………. 

 
• Stefan Emons de coördinatie van de 

pupillenscheidsrechters heeft overgenomen van 
Mick Weijman? 

• Er maar liefst 5 jongens uit 1 team zijn geslaagd 
voor de cursus? 

• Het daardoor af en toe puzzelen is hoe het in te plannen? 

• Wanneer iemand wilt fluiten men zich kan aanmelden? 

• Dit kan door Stefan aan te spreken of een mail te sturen naar 
stefanemons@hotmail.com  
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Wat ons ter ore kwam..  
 

Een groot applaus voor onze vrijwilligers!  Jullie hebben al eerder 
kunnen lezen en zien dat de bar in de kantine aangepakt is en een 
pinautomaat en nieuwe kassa zijn geïnstalleerd, deze week zijn er 
weer een groepje vrijwilligers actief geweest om al het snoei afval 
op te ruimen. Hartelijk dank allemaal. 
 
Op 3 april gaat de verkoop van de SGOB 

loterij  weer van start. Jeugdleden zullen dan per team in 
Driel, huis aan huis, loten gaan verkopen.  
Trainers/leiders hebben via de Activiteitencommissie 
nadere informatie aangereikt gekregen. 
 

Gezocht: redacteuren voor dit clubblad. 
Na 5 jaar  gaat Daniëlle Knuiman (na dit seizoen) stoppen met 
het maken van de totale  jeugdrubriek. Zij zal nog wel 
interviews aanleveren en vrijwilliger zijn bij de 
activiteitencommissie en sponsorcommissie. Vind jij het leuk 
om zelf stukjes te schrijven, en anderen hiertoe te 
enthousiasmeren? Heb jij interesse? Neem voor meer 

informatie contact op met Daniëlle of stuur een mail naar jeugdpr@rksvdriel.nl  

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

 
Wellicht hebben jullie al een aanplakbiljet zien hangen 
waarop de nieuwe ‘Sponsorklik’  actie op vermeld staat. 
Dat is een eenvoudige manier van geld generen voor onze 
club. Mocht je namelijk iets via internet willen bestellen, ga 
dan eerst naar onze website www.rksvdriel.nl en kijk of het 
bedrijf waar je wilt bestellen meedoet aan deze actie. Als je 
namelijk via onze website de bestelling doet, dan krijgt de 

club een bijdrage! Ook kun je op de website volgen hoeveel we met zijn allen al 
verdiend hebben.  
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De RaboClubkas campagne . Deze zorgt ook 
altijd voor een leuk bedrag voor de club. Ben jij 
lid van de Rabobank, wil je dan je stem ook op 
onze club uitbrengen? Stemmen kan vanaf 17 
mei tot en met 29 mei. Ben je nog geen lid van 
de Rabobank? Tot 1 april heb je de tijd om lid te 
worden. Bezoek onze website voor meer informatie. 
Bedankt alvast! 
 

Donderdagavond  22 maart was de BOB campagne  op 
de voetbalclub. 
Men kon aan een quiz meedoen, binnen anderhalve 
minuut zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Een spel 
met 2 brillen, de een alsof je stoned was, de ander als 
dronken, slalommend door een aantal pionnen heen en 
sleutel van de grond af rapen en in een autodeur stoppen. 
Tevens was er een blaastest op het einde van de avond. 
Kelvin (1e) kwam als winnaar uit de bus bij de quiz en 
mocht met een prijsje naar huis. In de volgende Rood-
Witten meer informatie. 

 
----------------------------------------------- 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Ilse Vos en ik ben 14 jaar. Ik voetbal bij MO15-2.  
Ik loop stage bij de mini’s. Het is daar altijd gezellig.  
Samen met Henk, Willy en Alfons houden wij kinderen 
bezig, dat doen we op woensdag van 16:15 tot 17:00. 
We vinden het erg leuk om te zien dat jonge kinderen 
plezier hebben met elkaar en de bal. 
Als je zelf nog een stage plek nodig hebt en je vindt voetbal leuk dan zou ik zeker 
even bij de voetbalclub langs gaan. 
 
Groetjes, 
Ilse Vos 
 
 
Noot redactie: Wil jij meer informatie over maatschappelijke stage? Stuur dan een 
mail naar jeugdpr@rksvdriel.nl 
 
 
 



De Rood-Witten 

 
Pagina 24 

Pass de pen         door……   Jasper Aalbers  
 
 
 
Hallo, ik ben Jasper Aalbers, ik ben 15 jaar oud en voetbal in de C1 van RKSV 
Driel. Mijn broertje Niels voetbalt ook bij Driel in de E3, mijn vader Tonny is trainer 
bij de E3, net zoals hij bij mij was in de F2 en de F1, toen waren we ook 
kampioen geworden. In de E1 en D1 ben ik ook nog kampioen geworden. Ik 
voetbal al heel lang op rechtsbuiten, maar sinds dit jaar speel ik aan de linker 
kant van het veld. Mijn trainers zijn Mats Weijnen, Tim Knijf en Luc Joosten. Ik 
leer veel van hun, maar Sjors Dulos en Twan de Beijer hebben mij vorig jaar ook 
heel veel geleerd in de C1. Vorig jaar was een top jaar, we zijn toen ook met het 
hele team een weekend weg geweest naar Limburg. Toen hadden we 2 huisjes 
en in elk huisje zaten 8 bedden en 1 sauna, we hadden ook de playstation 
meegenomen. Het mooiste moment was dat ik 20 eieren had gekocht en mijn 
medespelers mochten die toen tegen mij aan gooien terwijl ik in mijn onderbroek 
stond. In de nacht gingen we ook altijd rondjes lopen over het park, en jongens 
die Mats Weijnen hè, die kan zulke goede verhalen vertellen, maar om weer even 
terug te gaan naar dit seizoen.. Ik heb 23 goals gemaakt en 14 assisten gegeven 
van de 49 goals. Wij staan 5de met ons team en doen het de laatste tijd erg goed. 
Voor de winterstop hadden we een dip en deden we het niet zo denderend, we 
vochten niet hard genoeg voor elkaar en dat is nu veranderd. We vechten hard 
voor elkaar en dat is mooi om te zien en het levert natuurlijk ook het mooiste 
voetbal op. Ik ben blij om dat nu weer te zien in ons team. Daardoor worden er 
natuurlijk ook mooie goals gemaakt. Mijn mooiste goal vind ik die ik heb gemaakt 
is tegen VDZ toen scoorde ik gelijk vanaf de aftrap, toen werd de bal terug 
gespeeld en schoot ik hem meteen over de keeper heen. Die goal tegen RKHVV 
was ook een mooie toen draaide ik om en schoot vanaf 40 meter van de linker 
kant van het veld zo in de rechter bovenhoek. Voor de rest heb ik nog wel wat 
mooie goals gemaakt, maar er zaten ook rare goals en intikkertjes tussen, maar 
ja dat zijn ook goals en die tellen ook mee zoals tegen Elistha vorige week, ik 
probeerde de bal voor te geven en kwam toen in de linker bovenhoek terecht, 
maar daar heb ik er al een paar van gemaakt hoor. Vorig jaar toen Sjors trainer 
was heb ik er zelfs 3 van zulke gemaakt, maar dat vind ik juist zo leuk aan 
voetbal. Ik ben geboren met een bal aan de voet en als ik ergens een bal zie 
liggen moet ik er gewoon een trap tegen aan geven. Verder hoop ik dat ik nog 
vele jaren door mag voetballen bij Driel en hoop dat ik in het 1ste van Driel terecht 
kom. 
 
Ik pass de pen door aan……                                                            Nick Verplak 
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 Het 1e elftal….      Richard Willems 
 

 
Richard, 35 jaar jong, geregistreerd partnerschap met Wendy Jansen (34), trotse 
vader van dochters Guusje (6) en de op 23 februari geboren Lexie die ten tijd van 
dit interview 3 weken oud is. 
Richard en zijn gezin wonen sinds 20 december op de Paardenbloem 13, 
hetzelfde nr als het adres van de voetbalclub en tevens zijn rugnummer. Lachend 
verteld hij dan ook dat nr 13 toch wel zijn geluksnr is. 
 
Zijn vader is Frans. Hij heeft vroeger gevolleybald en gefietst bij WTC de Betuwe. 
Vader heeft zelfs een keer “De ronde van Driel” gewonnen. Nu is Frans iedere 
week een trouwe supporter van het 1e. Hij staat altijd op zijn vaste stekkie, achter 
het goal. Afhankelijk of het een uit- of thuiswedstrijd is, met zijn fiets. Van hieruit 
kan hij het allemaal goed overzien, rustig kijken. Moeder Dits is actief bij de 
plaatselijke toneelvereniging en als vrijwilligster bij De Zonnebloem. Zij komt 
liever niet naar Richard kijken. Kan er niet tegen als Richard bijvoorbeeld neer 
geschopt zou worden, zou boos worden.  
Richards schoonouders zijn Joop en Toos Jansen, binnen de club geen 
onbekenden. Joop is jarenlang voorzitter geweest en nog steeds binnen de club 
actief, Toos heeft jarenlang bardiensten gedraaid. Ook zij zijn trouwe supporters 
en bij iedere uit- en thuiswedstrijd van de partij. 
 
Sedert 2006 werkt Richard op de salaris- en personeelsadministratie. Hij heeft bij 
verschillende bedrijven gewerkt, ook in detachering. Sinds september 2016 bij 
COG Christelijk Onderwijs Groep Vallei en Midden Gld. Hier valt bijv. ROC A12 
onder.  
 
Als hobby heeft Richard naast het voetbal lekker uit eten gaan met Wendy of met 
vrienden. Naar cabaret gaan, series kijken als Homeland. 
Ook leuke dingen doen met het gezin als wandelen als het mooi weer is of naar 
de bioscoop gaan. 
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Op het moment speelt Richard in de spits. Hiervoor heeft hij op andere posities 
gespeeld. Ooit in het 1e begonnen als spits, toen links buiten, later links achter en 
vervolgens weer naar voren.  
Seizoen 2005/2006 is Richard naar RKHVV gegaan (links buiten)omdat zij in de 
1e klasse speelde. Het jaar daarop naar WAVV (links half) wat ook 1e klasse 
speelde. Hij bedacht toen dat het toch het gezelligst was om in Driel te voetballen 
met zijn vrienden en keerde weer terug naar het oude vertrouwde Driel. 
 
Vanaf zijn 17e speelt Richard in het 1e. Iemand was halverwege het seizoen uit de 
selectie gezet en dit werd zijn kans. Hij heeft nog een paar wedstrijden met  
de A meegespeeld maar werd toen voor vast overgeheveld. 
 
Richard speelt het liefst in de spits, hij geeft aan ook links achter te hebben 
gespeeld maar voorin heb je meer de bal, ben je meer bij de goals betrokken. 
Tijdens het juichen met z’n allen ben je er als eerste bij zegt hij lachend. 
Vader leerde Richard als kind zijnde in de tuin om niet alleen met rechts te 
schieten maar ook met links te schieten, juist je slechte been te gebruiken om er 
sterker van te worden, niet meer na te hoeven denken welk been je gebruikt. 
 
Richard vindt dat we een hele gezellige club hebben. Fijn dat er zoveel 
vrijwilligers zijn met hart voor de club. Als voorbeeld geeft hij de mensen aan die 
op het moment druk bezig zijn met de verbouwing achter de bar. Dat er binnen 
deze relatief kleine club grote dingen gebeuren als wedstrijden tegen profclubs en 
er altijd weer vrijwilligers opstaan. 
Na terugkomst van WAVV is hijzelf trainer bij de A/E geweest, en heeft met 
Jacqueline Opperman “het Opa van Leeuwen” toernooien georganiseerd.  
Het 1e elftal draait eens per maand een bardienst en verzorgt al een aantal jaar 
tijdens het voetbalkamp van de E en F de voetbalclinics. Hier helpt Richard altijd 
aan mee. 
 
Richard heeft zijn trainersdiploma’s behaald op het CIOS. In principe mag hij het 
1e elftal trainen. Dit is dan ook een ambitie voor in de toekomst, in 1e instantie bij 
Driel. Eerst eventueel de A of het 2e om mee te beginnen. 
 
Vaak gaat hij op zondagochtend bij het 2e kijken. Vroeger ging hij nog wel eens bij 
de jeugd kijken maar sinds de geboorte van Guusje niet meer. Hij komt er zo nu 
en dan eens langsfietsen. Guusje heeft wel eens met een warming up 
meegedaan tijdens een inloopdag maar voetbal heeft toch niet haar interesse. 
Wel is ze er zondags altijd bij, speelt dan met andere kinderen. 
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Vroeger was Marc Overmars zijn idool, linksbuiten en erg snel. Dit was hij toen 
zelf ook. Favoriete club was Ajax. Daar is hij van klein af aan mee opgegroeid,  
Had er een dekbed, shirt, trainingspak, schoenen, beker en broodtrommel van.  
Rond 1990 speelde Ajax mooi voetbal en dat sprak hem wel al. 
Richard weet niet of er in zijn tijd een “pupil van de week” was. Hij ging wel altijd 
bij het 1e kijken. Eerst voetballend met vriendjes het veld ernaast, later vanaf zijn 
14e/15e ging hij kijken bij iedere wedstrijd. 
Richard zat net onder de lichting van Jeroen Peters en Pim de Boer. Het waren 
niet echt zijn idolen maar hij keek wel tegen hen op en vond het wel leuk om 
samen met hen te voetballen in een team. 
 
Wat Richard leuk vindt aan RKSV Driel is het gezellig samenzijn. Dat er veel 
supporters komen kijken, de contacten met hen na afloop van de wedstrijd , dat 
doet hem en de spelers wel wat verteld hij. Wat hij minder leuk vindt is de 
kwaliteit van het veld. Dat het bijzonder is dat het veld er tegen profclubs goed bij 
ligt en de rest van het seizoen een hobbelveld is. 
Een tip is nog een speeltuintje voor de kleintjes. 
 
Aan de jeugd wil hij als tip meegeven om vooral te genieten van het spelletje. 
Veel te oefenen met het “verkeerde” been. Mochten zij als droom hebben om ooit 
te voetballen in het 1e of als profvoetballer het dan niet op te geven voor hun 20e. 
Maar vooral te genieten van het spelletje en het spelen met je vrienden. 
 
 

Richard gaat snel verder, er staat een training van 
het 1e te wachten.. 

 
Succes de komende wedstrijden en wie weet…. 
 
Nu eerst ook maar genieten van de kraamtijd ☺want dat is 
toch ook een bijzondere mijlpaal. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Achter de schermen… 
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Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers 
werkzaam. Daar zijn we uiteraard erg blij mee!  
 
Je hebt van die vrijwilligers, altijd maar druk, veelal op 
de achtergrond. Berny Knuiman  (50), Technische 
Commissie (TC) is er zo een. Alhoewel, niet alleen op 
de achtergrond maar zeker ook op de voorgrond. Wie 
kent hem niet, hij heeft zijn sporen inmiddels wel 
verdiend bij de club. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
gehuldigd voor zijn 40 jaar lidmaatschap. Gehuwd met 

Erna en vader van Tessa (21) en Dennis (18) die in het 1e voetbalt. 
 
Veertig jaar geleden begonnen, eerder kon toentertijd nog niet. Hij heeft in 
wisselende groepen alle jeugd elftallen doorlopen. Uiteindelijk vanuit de A naar 
het 3e elftal gegaan wat toen op redelijk niveau speelde. Na 1 week over gegaan 
naar het 2e elftal waarin hij vervolgens 10 jaar heeft gespeeld. Berny heeft wel 
een paar keer met selectietrainingen voor het 1e meegedaan en 1x een plaats 
gewonnen onder Jan de Bijl maar vanwege zijn werk heeft hij nooit in het 1e 
kunnen voetballen. Berny was verzorgende in een verpleeghuis maar had 1x in 
de 2 weken op zondag een late dienst zodat hij niet alle wedstrijden aanwezig 
kon zijn, vandaar dat hij altijd in het 2e heeft gevoetbald. 
Hij vond dat een mooie tijd, had leuke trainers als Tonny Hoogveld, Jan Peters, 
Edwin Aarns en Gijs de Bijl. Het 2e speelde best professioneel; spelers werden 
geëvalueerd en er werden wedstrijdverslagen gemaakt. Vooral Gijs was hier heel 
actief in. Na 10 jaar vond Berny het wel mooi geweest en is in het 6e gaan 
voetballen, het team van Arie Derksen. Dat ging goed, zij waren op weg naar het 
kampioenschap maar helaas… tijdens een wedstrijd uit werd Berny vanaf de 
zijkant finaal onderuit geschoffeld; knie finaal kapot.  
Is hierdoor lang naar de fysiotherapie geweest om zijn spieren aan te sterken. 
Aansluitend alleen nog getraind bij het 3e/4e, een vriendenclub waar ook een 
aantal spelers uit zijn jeugd speelde.  
Toen kwam de mogelijkheid om in het nieuwe 45+ elftal te voetballen. Hierin heeft 
hij 2 seizoen gekeept. Het laatste seizoen zijn zij zelfs kampioen geworden. Voor 
sommige mannen was dit het allereerste kampioenschap. Bij het 2e is Berny nooit 
kampioen geworden, wel zaten zij er vaak dicht tegen aan. 
Jammer genoeg waren er inmiddels te weinig 45+ teams op de zondag waardoor 
de competitie is gestopt.  Af en toe traint Berny nog met het 4e elftal mee maar is 
als voetballer niet meer actief. 
 
Na zijn actieve loopbaan is Berny vrijwilligerswerk gaan doen. Hij stoorde zich 
destijds aan een aantal dingen binnen de vereniging; klasse justitie binnen het 
veteranenteam. Hij heeft er even over nagedacht en besloot daarom zelf lid te 
worden van de seniorencommissie. Vanuit deze commissie ± 10jaar in bestuur 
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gezeten als voorzitter seniorencommissie. In de tussentijd heeft hij nog 
bardiensten gedraaid en deed allerlei hand- en spandiensten. 
Berny is trainer geweest van de f/e/d van Dennis’ teams en zij werden regelmatig 
kampioen. Tevens was hij trainer van het Drieluik (nu de Kameleon genaamd) 
schoolvoetbaltoernooi dat uiteindelijk Nederlands Schoolkampioen werd. Het was 
erg zuur voor hem dat hij er net op de laatste finale dag niet bij kon zijn. Hij kreeg 
geen verlof van zijn werk. Werner Smeenk nam de honneurs waar, Gerald 
Knuiman was assistent scheidsrechter, Arie Derksen verzorger en Meester Ewald 
Hermsen liep met een grote vlag op stok heel enthousiast langs de lijn te rennen 
om de jongens aan te moedigen. Een grote bus met aanhang ging mee naar de 
KNVB in Zeist. Een onvergetelijke dag. Een herinneringstegel hangt aan de 
buitenkant muur van De Kameleon. 
 
Vanwege te drukke werkzaamheden op zijn werk is Berny een tijdje gestopt met 
het Bestuur. Hij vond het ook goed dat iemand anders een bepaalde functie 
overnam, een frisse wind ook al is er weinig animo voor. 
Later heeft hij het 3e en 4e een aantal jaar getraind. Een leuk team, was altijd erg 
gezellig, stonden/staan altijd klaar voor de club zoals bijvoorbeeld bij de grote 
profwedstrijden. Nog steeds gaan deze mannen ieder jaar een weekendje weg. 
 
Later was er een bestuurscrisis, waarbij uiteindelijk nog 1 persoon vanuit het 
bestuur overbleef. Samen met Jos Geenacker en broer Gerald heeft Berny 
(tijdens het weekendje weg met het 3e/4e) een nachtje door geboomd over wat er 
zou moeten veranderen en hoe zij vonden dat het zou moeten zijn. 
Er was op dat moment veel onrust binnen de vereniging. Zij wilden rust en 
stabiliteit en de organisatie structuur aanpassen. Daartoe hebben zij toen een 
voorstel gemaakt met nieuwe commissies en bestuurlijke functies en voorzichtig 
gekeken naar schikte invulling hiervan. 
Uiteindelijk hebben zij een aantal mensen benaderd van wie ze dachten geschikt 
te zijn voor bepaalde functies binnen het bestuur en er ook zelf in te stappen. Er 
is met diverse partijen overleg geweest wat het beste zou zijn voor onze 
vereniging en in overleg met de achterban voor te leggen aan de 
ledenvergadering. 
Vanwege de bestuurscrisis was er dat jaar een zeer grote opkomst van de leden 
tijdens de ledenvergadering. De leden zijn met het voorstel akkoord gegaan. 
Het bestuur zit er nog steeds en het doel is bereikt wat betreft rust en stabiliteit. 
 
 
 
Alle commissies draaien naar tevredenheid. Er mist alleen nog een bestuurslid 
vrijwilligerszaken. (Heeft u interesse, chroom niet, benader een van de 
bestuursleden op de middenpagina van deze Rood-Witten) 
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Vanaf dat moment werden de jeugdcommissie en seniorencommissie 
samengevoegd tot 1 commissie; de Technische Commissie (TC). 
Voorheen was er vaak onenigheid binnen bepaalde commissies, nu wordt er 
gewerkt met coördinatoren per leeftijdsgroep. De TC is het hele jaar druk. Zij is nu 
bezig met trainers/leiders/assistent scheidsrechters te vinden  voor het nieuwe 
seizoen. Ieder jaar maakt de TC nieuwe team indelingen waar spelers in komen 
te voetballen.  
Tussentijds is er een volledig Technisch Beleidsplan geschreven wat te vinden is 
op de site. Van daaruit probeert men vorm te geven aan de jeugdopleiding en 
senioren voetbal. Op dit moment is het lastig; weinig seniorenteams op zondag, 
er is een lichte verschuiving van de oudere jeugd naar de zaterdag wat ten koste 
gaat van kwaliteit/selectie. De TC is nu plannen aan het bedenken om het 
zondagvoetbal aantrekkelijk te maken zodat RKSV Driel een zondagclub kan 
blijven.  
 
Naast bovengenoemde taken voert Berny functioneringsgesprekken met trainers 
en verzorgers. De TC is gestart met de voetbalapp wat gevorderde en 
beginnende trainers helpt lijn te brengen in het trainingsniveau van de training. 
Hier zal het komende seizoen ook mee doorgegaan worden. 
Ook hebben de TC en het Bestuur besloten om de functie van Trainer/Coach in 
het leven te roepen. Deze persoon zal de selectie trainers van de jeugd 
ondersteunen en op verzoek overige jeugd trainers.  
 
Berny zit ook in het organisatiecomité van de profwedstrijden. 
Hij is verantwoordelijk voor verkeer en veiligheid. Jarenlang 
heeft hij verkeersregelaars binnen Driel georganiseerd maar 
dat is nu (gelukkig) overgenomen door Wilfred van den Berg. 
Er zit veel werk en tijd in het organiseren van voldoende 
vrijwilligers en ook om het evenement mogelijk te maken. 
Driel mag dan ook trots zijn op al deze vrijwilligers die allerlei 
evenementen mogelijk maken. 
Zelf heeft hij nog een veiligheidsplan gemaakt voor de gemeente dat gebruikt 
wordt bij grote profwedstrijden. 
Binnen de vereniging is Berny er trots op dat er zoveel vrijwilligers (helaas ook 
vaak dezelfde) zijn die altijd bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. 
Het blijft jammer dat er binnen de commissies weinig mensen zijn om te helpen, 
te weinig binding hebben met de club. 
 
 
 
Verder heeft hij vaak vergaderingen. TC overleg, 1 a 2x per maand, bestuur 1 a 
2x per maand. Daarnaast constant gesprekken /overleg. Zoals bijvoorbeeld 
vandaag, zaterdagmiddag half 1. Berny heeft 3 gesprekken met 
spelers/ouders/kaderleden gehad. Dit kost veel tijd. Als het dan maar baat heeft 
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dan doet hij het met plezier. Berny geeft aan dat hij het wel fijn zou vinden om dit 
over meer mensen te verspreiden. 
Thuis houdt hij nog een overzicht bij van nieuwe leden. Hij overlegt met de 
coördinatoren van de TC of er plaats is in een team of dat de speler op een 
wachtlijst komt. Hij houdt bij wie waar speelt en wat het kader is van het team, 
een tijdrovende klus. 
Vorig jaar is de TC gestart met de mini’s. Een groep van 30 kinderen. De TC 
heeft er ook voor gezorgd dat er per team 2 trainers/leiders een rode jas kregen 
van de vereniging, een mooie uitstraling voor de club, evenals de tenues die om 
de 3 jaar middels het kledingfonds verstrekt worden. De rode RKSV Driel 
trainingspakken (verkrijgbaar bij Snelders Sport) zijn ook een fraaie blikvanger. 
Links en rechts zie je steeds meer verbeteringen binnen de vereniging. 
 
In het dagelijks leven is Berny sinds 2 jaar teamleider in een verpleeg- en 
verzorghuis in Apeldoorn, locatie De Loohof, wat hem erg goed bevalt. 
Ten tijde van het interview heeft hij “achterwacht” dienst en is dit weekend al 2x 
gebeld. 
 
Als hobby, buiten het voetbal om, heeft Berny muziek maken. Dit doet hij bij de 
plaatselijke Kapel 3-L waarin hij de bas speelt. 
Ook is hij al 40 jaar lid van muziekvereniging Concordia maar is daarin niet meer 
actief spelend. 
Daarnaast houd hij van films kijken en spelen van World of Warcraft op de PC. 
En alsof hij nog niet genoeg te doen heeft, hij gaat nu ook de Herenzitting in Driel 
mede organiseren. 
 
 
 
 
Berny Knuiman, een vrijwilliger waar RKSV 
Driel trots op is! 
Een vrijwilliger waar men altijd van op aan 
kan en waar men een voorbeeld aan kan 
nemen! 
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OPLOSSING 
 
 
 

1. Welke ex-topvoetballer werd ook wel De zwarte parel 
genoemd? 
Eusébio 

2. Na zijn carrière als topvoetballer koos de Fransman Eric 
Cantona een heel andere carrière. Welke? 
Hij werd filmacteur 

3. Welke uitspraak deed de toenmalige Nederlandse bonscoach 
Rinus Michels in 1974? 
Voetbal is oorlog! 

4. Welke voetballer kreeg de gouden bal van het WK 2006 (als 
beste speler)? 
Zinédine Zidane  

5. Welke doelman werd in 2000 door de FIFA uitgeroepen tot 
doelman van de eeuw? 
Lev Yasjin 

6. Welke legendarische Hongaarse voetballer maakte 
doelpunten bij de vleet? 
Ferenc Pouskas 

7. Welke ploeg boekte de grootste zege in een Champions 
Leaguewedstrijd voor 2012? 
HJK Helsinki 

8. Welke Belgische voetballer speelde de meeste wedstrijden 
voor de nationale ploeg? 
Jan Ceulemans 

 
 
 
 


