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Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten. Wat 
gaat de tijd toch snel. Nog maar enkele wedstrijden en het seizoen 
is alweer voorbij. Toch wil ik  als voorzitter nog wat dingen aan u 
kwijt. 
Het lijkt soms of ik, of het bestuur tegen een muur staan te praten. 
Ik weet het klinkt hard, maar het is nu eenmaal zo. Er wordt aan u 
als leden gevraagd mee te helpen ons terrein mooi goed en schoon 
te houden. Toch heb ik het gevoel dat enkel van u dat niet 
doorhebben.. Telkens wordt er gevraagd of tijdens wedstrijden of 
trainingen de fietsen naast de kantine kunnen worden geplaatst. 
Helaas wordt dat niet gedaan  
Dat na de trainingen, de doelen van het veld worden gehaald, nog 
steeds wordt dat niet gedaan. Daardoor kunnen de mensen van het 
CAB, hun werk niet naar behoren doen. En dan krijgen wij de 
klachten. De kleedruimten blijven ook nog  steeds  geopend en 
worden niet op slot gedaan. En ook het ballenhok staat regelmatig 
open. Trainers, leiders, graag uw aandacht hiervoor. U bent 
tenslotte verantwoordelijk daarvoor. Dit hebben we toch met elkaar 
afgesproken.? Ook onze jeugdleden moeten wij regelmatig van het 
kunstgrasveld verwijderen. Ondanks dat de poorten op slot zitten 
verschaffen zij zich door de afzettingen toegang tot ons sportpark. 
Ook graag van die kant uw medewerking.  
Onlangs is er voor de tweede keer weer ingebroken in ons 
clubgebouw. Gelukkig alleen materiele schade, maar het kost de 
vereniging weer geld om e.e.a. te laten repareren. Wij willen dan 
ook daartegen andere maatregelen gaan nemen. 
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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. 
 
Seniorenteams 
Het bestuur buigt zich op dit moment over het probleem rondom de 
heren seniorenteams op de zondag. Op dit moment hebben we 2 
selectieteams en maar 1 lager (recreatief) team op de zondag. We 
zien dat veel van de A spelers die volgende seizoen over moeten 
gaan stoppen om redenen die buiten de club liggen. En een aantal 
jeugdleden kiezen ervoor om op de zaterdag te voetballen. 
Daarnaast gaan er enkele oudere spelers bij de selectie teams 
stoppen. Dit maakt het moeilijk om een 2e selectieteam te behouden 
voor volgend seizoen. Daarnaast willen we graag een 3e elftal op de 
zondag erbij met daarin de jeugd die overgaat van de A naar de 
senioren. Op die manier hoeft de jongere jeugd niet bij een 
(veteranen)team aan te sluiten en kunnen zij bij en met elkaar 
blijven voetballen. Het bestuur werkt op dit moment een aantal 
opties uit waaruit een keuze gemaakt gaat worden om te realiseren 
dat we kwalitatief en kwantitatief goede selectie teams houden en 
de jeugd die overkomt naar de senioren op de zondag kan gaan 
voetballen. Zodra het bestuur een besluit hierover heeft genomen 
zullen we u tijdig hierover informeren. 
We zijn tenslotte een zondagvereniging en dat willen we ook graag 
zo houden. 
 
Frans Essers,  voorzitter RKSV Driel. 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Spelbegeleider 
Wat is de rol van de spelbegeleider? 
Scheidsrechter bij de 6 tegen 6 vorm (O.8 en O.9 vanaf seizoen 
2017/’18 en O8 t/m O.10 vanaf seizoen 2018/’19) wordt het spel 
geleid door een spelbegeleider. 
De rol van spelbegeleider is nieuw in het voetbal. De spelbegeleider 
staat niet in, maar langs het veld en grijpt alleen in wanneer de 
spelregels door de kinderen worden overtreden. De spelbegeleider 
loopt langs het veld (op de lijn) mee het met spel en kan zo nodig 
het veld inlopen, bijvoorbeeld als het zicht op de situatie 
onvoldoende is. De spelbegeleider geeft de kinderen de ruimte om 
zo veel mogelijk te voetballen. Bij de pupillen staat kennismaken 
met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten voorop. Wat die 
spelers nu leren op het gebied van sportiviteit en spelregels, bepaalt 
hun verdere sportloopbaan. Daarom is het belangrijk dat pupillen 
een goede spelbegeleider hebben. Het gaat er vooral om dat 
kinderen lekker kunnen voetballen, leren wat de spelregels zijn en 
zich daarbinnen kunnen ontwikkelen. 
We adviseren de spelbegeleider aan de zijde van het veld te staan 
waar geen publiek staat. Zodoende wordt hij niet afgeleid en belet 
de spelbegeleider het zicht van het publiek niet. 
 
Wie kunnen spelbegeleider zijn? 
 • Ouders van jonge jeugdleden zijn prima geschikt dit op een 
goede, sportieve wijze te doen. Een laagdrempelige manier om iets 
te doen voor/rondom het team 
 • Bestaande pupillenscheidsrechters, al is het natuurlijk wel een 
andere rol en taak. 
 • Jeugdspelers die hun competenties willen vergroten en in de 
nabije toekomst misschien pupillen- of verenigingsscheidsrechter 
willen worden. 
 
Wat zijn de taken van de spelbegeleider? 
 Voor de wedstrijd: 
 • Maakt kennis met de trainers/coaches van betrokken teams. 
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 • Maakt samen afspraken over een ieders rol, positie langs het 
veld, positief coachen en de time out. • Stimuleert de spelers om 
voorafgaand aan de wedstrijd handen te schudden en na afloop een 
high five te geven als dank voor een leuke wedstrijd. 
 Tijdens de wedstrijd:  
• Corrigeert door middel van een fluitsignaal indien de spelregels 
worden overtreden en wanneer de spelers deze niet goed 
toepassen (bijv. spelers voetballen door na een overtreding, of het 
verkeerde team neemt de ingooi). 
• Legt het spel kort stil om uitleg te geven wanneer er 
onduidelijkheid/ onwetendheid is rondom bepaalde spelregels of 
spelsituaties. 
 • Houdt de stand bij. 
 Na de wedstrijd: 
 • Laat beide teams strafschoppen nemen. 
 • Vult de uitslag in. 
 

Hoe word je spelbegeleider? 
 Om spelbegeleider te worden, hoef je niet per se zelf te voetballen. 
Je kunt je aanmelden bij je vereniging, bij de 
scheidsrechterscoördinator of verantwoordelijke vanuit het 
(jeugd)bestuur . De KNVB Academie is bezig leermiddelen te 
ontwikkelen, om vanaf komend seizoen spelbegeleiders op te 
kunnen leiden. De nieuwe opleiding biedt de mogelijkheid om met 
één pakket spelbegeleiders én pupillenscheidsrechters op te leiden. 
De leermiddelen zijn voor aanvang van het seizoen 2017/’18 
gereed. Alle verenigingen worden tijdig over de inhoud en 
mogelijkheden geïnformeerd. Verenigingen die al een opleiding 
pupillenscheidsrechter hebben aangevraagd, worden geïnformeerd 
over de wijzigingen en mogelijkheden. Reeds opgeleide 
pupillenscheidsrechters zijn met een extra instructie ten aanzien van 
hun rol en de spelregels, uitstekend inzetbaar als spelbegeleider in 
deze wedstrijdvorm. 
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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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Vrijwilligersfeest vrijdag 12 mei 2017 
 
Al enkele jaren organiseren wij voor al onze vrijwilligers een 
gezellige avond met een hapje, een drankje en een stukje muziek 
voor de dansliefhebbers.  
 
Alle vrijwilligers (inclusief partner) zijn daarom vanaf 20.00 uur van 
harte welkom. Dit is ook een avond om met andere vrijwilligers van 
onze vereniging kennis te maken. Al onze vrijwilligers zorgen er 
voor dat wij als vereniging kunnen bestaan.  
 
Wij hopen op 12 mei veel vrijwilligers te zien in ons clubhuis. Samen 
maken we er een gezellige avond van. 
 
Onze vereniging ben jij, samen met mij! 

 

Weetjes of… onzin? 
Ook deze tijd zal ooit “de goeie ouwe tijd” worden. 
 
Op 12 april 1961 werd Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte.  
Gelanceerd werd hij met de Vostok 1 
 
Op 25 april 1719 was de eerste publicatie van het boek Robinson 
Crusoe. 
 
Dit jaar bestaat Disneyland Parijs 25 jaar. 
 
25 jaar geleden, op 13 april 1992, hadden we met 5,8 op de schaal 
Richter de zwaarste aardbeving ooit in Nederland. 
 
Om ooit als fossiel in een museum terecht te komen, moet je veel 
kalkrijk voedsel eten. 
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Rabobank Clubkas Campagne 

RKSV Driel doet ook dit jaar weer mee met de Rabobank Clubkas 
Campagne Oost Betuwe. Stem in de periode van 17 tot en met 29 
mei 2017 op onze vereniging om zo onze clubkas te spekken. 
 
Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Oost 
Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard en Overbetuwe. 
Hiervoor stelt Rabobank een deel van de winst beschikbaar, in 2017 
is dit een bedrag van € 75.000,-. De leden van Rabobank bepalen 
hoe dit geld verdeeld wordt. 
 

Wie kunnen er stemmen? 
Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een 
unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 17 mei 
tot en met maandag 29 mei brengen zij via een stemsite hun stem 
uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe 
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee 
stemmen op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht.  

Gekozen is voor meer stemmen (vorig jaar konden leden 3 
stemmen uitbrengen) zodat meer clubs een stem krijgen. 

Let op: alleen leden van Rabobank Oost Betuwe mogen stemmen. 
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Sponsorkliks 
 

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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Wij feliciteren 

Mei 
01 Sidar Özcelik 
01 Silven Geitenbeek 
02 Sam van Binsbergen 
03 John Wels 
03 Job Kaihatu 
04 Yan-An Verwoert 
04 Ivan Olivier 
04 Wesley Verstegen 
05 Henk Dekkers 
06 Kevin Dekkers 
07 Bert Weijman 
07 Kasper Montfrooy 
08 Twan Beijer 
09 Willy Peters 
09 Julian Rutges 
10 Vincent van Welie 
10 Almanzo Malvarosa 
11 Ivo Leijser 
11 Jimmy Boerboom 
11 Stijn Bouman 
13 Thijn de Jong 
14 Tristan Jansen 
14 Luca Wels 
14 Meike van Rooijen 
14 Sam Jansen 
15 G.G.M. van Rijsewijk 
15 Jacqueline Opperman 
15 Lars van der Putten 
15 Siem Notten 

16 Gerie Kosman 
16 Joep Witjes 
17 Alex Scheerder 
21 Th. van Rijsewijk 
21 Hasan Eroglu 
22 D. van Baal 
23 Remco Muller 
23 Fay van Baarle 
23 Yunes Berends 
24 Wim Jacobi 
25 Tim van den Heuvel 
27 Fred de Wild 
27 Rick Pruim 
27 Mounir Boulahyane 
29 Tonnie Aalbers 
29 Stefan Ederveen 
29 André Mulder 
30 Mick Bijl 
30 Florijn Hamer 
31 Frank Jansen 
31 Jona Michiels  

 
Nieuwe leden 
Samuel Roest 
Sam de Ruiter 
Senna Vos 
Faya Opperman 
Patricia Louter 
May Linh Le  



De Rood-Witten 

 
Pagina 11 

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 

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 
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Pupillen toernooi. 
Geachte sportvrienden, 
Namens een ad-hoc commissie wat informatie over het ontstaan van het 1e SMB 
Jacobi/Business club J-09/J-011 pupillen toernooi. 
Wellicht opgevangen uit de wandelgangen of via wat barproat, maar sinds 
oktober zijn we bezig met het opzetten van een J-O9/J-O11 pupillentoernooi. Dit 
willen we gaan doen op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag).  
Doordat de inschrijvingen in eerste instantie tegen vielen hebben we de 
inschrijftermijn tot eind maart verlengd. Tevens zijn we trainers/leiders/clubs 
persoonlijk gaan benaderen en via de sociale media. Ik kan u allen melden dat dit 
geresulteerd heeft tot voldoende inschrijvingen.  
Het gaat dus definitief door! 
 
Voorheen was dit het “Opa van Leeuwen” toernooi en toen een sportief en 
sfeervol succes. We proberen om met veel elan dit succes te continueren. We 
hopen dan ook dat vooral de spelers/kinderen van de diversen verenigingen deze 
dag niet zullen vergeten. Uiteraard in sportief opzicht, maar vooral in het met 
plezier samen tegen elkaar voetballen! 
 
De J-O9 start In de ochtend vanaf 9.00 uur en J-011 in de middag rond 13.00 uur. 
Het streven is om zoveel mogelijk verschillende wedstrijden op niveau te spelen. 
Iedere speler zal getrakteerd worden op: een broodje, ranja en een prijsje.  
Tevens is er per leeftijdscategorie per team een grote Fair-Play cup te winnen. 
Ook is er een luchtkussen aanwezig. 
 
Aanmeldingen: 
J-O9 
Driel 5, Driel 4, Driel 3, Driel 2, Driel 1, Eldenia 6, Eldenia 4, SDOO 1, Jonge 
Kracht 1, SC Bemmel, SVHA 2,  OSC 2,  SDOO 4,  OVC’85 1,  Driel 7,  WSC 1 
en Westervoort 1 
 
J-O11 
Driel 5, Driel 3, Driel 2, Driel 1, Dodewaard 3, Driel 4, Westervoort 1, Spero 2, 
RKHVV 13, Eldenia 3 en  Eldenia 2 
 
Vanaf 13 april weten we zeker of dit het definitieve aantal teams zijn of meer! 
 
We willen al namens de ah-commissie:  
RKSV Driel, schoonmaakbedrijf W. Jacobi en de Businessclub S.V. Driel 
bedanken voor het vertrouwen in ons.  
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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 
3 april          SGOB loterij 
9/10 juni    voetbalkamp jo9 
10/11 juni                    voetbalkamp jo11 

 
Trainers/leiders krijgen nadere informatie via de activiteitencommissie. 
 
 
12 mei  Feestavond voor alle vrijwilligers van RKSV  Driel en hun partner 
 
25 mei  1 e SMB Jacobi/BC Driel Pupillentoernooi 
   JO-9  JO-11  toernooi 
 
 
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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Pass de pen         door……          Nick Verplak  
 
 
 

Hallo, ik ben Nick Verplak, ik ben 15 jaar oud en voetbal in de B1 van RKSV Driel. 
Ik voetbal al sinds mijn 6e bij Driel, ik vind het superleuk bij Driel. Ik zit op school 
op het Hendrik Pierson College in Zetten daar doe ik sportklas en voetbal ik ook 
heel veel. 
Mijn broertje Jordi voetbalt ook bij Driel in de C1. 
Ik en mijn broertje voetballen thuis ook heel veel voor het huis, want we hebben 
daar 2 goals staan met kunstgras. 
Mijn positie in het veld is linksbuiten, maar soms word ik ook wel eens op de 
rechterkant van het veld gezet. Mijn trainers in de B1 zijn Sjors Dulos, Twan 
Beijer en onze vlagger is Roy van Guilik. Ik leer super veel van hun, maar Sjors 
Dulos heeft mij vorig jaar ook al veel geleerd in de C1. 
Er is zelfs een dvd van ons gemaakt van mij hadden ze een filmpje gemaakt 
omdat ik heel snel ben, dat was een heel grappig filmpje. 
We zijn toen ook nog een weekendje weg geweest naar Limburg. We hadden 
daar 2 huisjes en in elk huisje zaten 8 bedden en 1 sauna, we hadden zelfs een 
playstation meegenomen. Elke dag gingen we daar voetballen want daar dichtbij 
in het park was een voetbalveldje, er was daar ook een zwembad waar we elke 
dag met het hele team heen geweest zijn. 
In de nacht gingen we rondjes lopen over het park en als we dan weer bij het 
huisje terug kwamen gingen we lekker relax in de sauna zitten en lekker FIFA 
spelen. Maar om terug te komen naar dit seizoen begonnen we heel goed dit jaar 
de eerste wedstrijd wonnen we en ik scoorde die wedstrijd, op een punt in het 
seizoen stonden we eerste vanaf dat moment zakten we een beetje in we 
verloren een paar keer achter elkaar. 
Uiteindelijk bij de winterstop stonden we onderaan, het verliep niet meer zo goed 
dan als het begin van het seizoen, maar na de winterstop begonnen we weer met 
een frisse start en we speelde weer zoals het begin van het seizoen, dus 
daardoor zijn we weer uit de degradatiezone gegaan, op dit moment staan we op 
een 9e plek en daar zijn we tevreden over als we maar uit die degradatiezone 
blijven want daar zijn we veel te goed voor. 
Ik hoop dat ik nog heel veel jaar mag voetballen bij RKSV Driel en ik hoop dat ik 
ooit nog in het 1e terecht  zou kunnen komen want dat is mijn droom. 
 
Ik pass de pen door aan………..                                              Jorrun Frederiks   
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Wie hebben we daar?  
 
Een dame en 2 heren van de JO-7, Voorheen de mini’s , na de winterstop is 
het de JO-7. Het is een woensdagavond, zij hebben e r net een wedstrijd 
opzitten.  Gelukkig hebben ze nog even tijd voor di t interview en het 
clubblad kennen ze ook, dat hebben ze thuis ook wel  eens gezien. Hoe leuk 
is het dan om daar je interview in te kunnen lezen?  
 
 
 

 
 
 
 
 

  Yanou v. Schaik  Lenn Koen Thijn de Jong 
Team: JO7-1 JO7-1 JO7-1 

Positie: Voorin aanvaller Beetje achterin spelen 

Wat kun je goed: 
Voetballen, naar 
voren trappen 

Voetballen en 
trainen,  
ik sta overal Voetballen en scoren 

Trainers: Stefan Hoogsteder Stefan Hoogsteder Stefan Hoogsteder 

Geleerd van 
trainers: 

Soms heel hard 
schieten, soms 
dribbelen De bal afpakken 

Goed scoren. Eerst hadden 
 we kleine 
goaltjes, nu grotere  goals. 

Wat vind je van 
hen: Ze doen het goed Trainen goed Doen goed voetballen 

Favoriete club: Weet ik niet Ajax Real Madrid 

Favoriete speler: Weet ik niet Weet ik niet meer Christiano Ronaldo 
Favoriete speler 
1e: Gino Ken ik niet Ken ik niet 

Leeftijd: 7 Bijna 6 13 mei word ik 7 

School: De Kameieon De Kameleon Confetti 

Hobby: Turnen en Rox keepen niks 
Lievelings-
programma: 

K3 en voetballen 
kijken Tika Taka Touzani Voetbal kijken en Rox 

Lievelingseten: Bloemkool Vlees pannenkoeken 

Leukste op club: Leuke training 
Zomers kijken bij  
voetbal Goals maken 

Tip: - - - 
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De JO9-4 

Driel,14 april 2017. Vandaag mochten de spelers van JO9-4, thuis, aantreden 
tegen Arnhemia,JO-02.  
In de eerste helft was het de eer aan Aaron om het doel te verdedigen. 
Al in de eerste minuut scoorde Wesley het eerste doelpunt. Dit was zijn eerste 
doelpunt van dit seizoen.   
Er werd voornamelijk gevoetbald op de helft van de tegenstander. De aanvallen 
van de tegenstander werden al op de middenlijn geblokt door Pep en Pepijn. Zij 
stonden als een kei te verdedigen.  
Pepijn (Pep) Faber was behoorlijk op dreef. Hij wist de 2-0, de 3-0 en de 4-0 
binnen te tikken. Een loepzuivere hattrick. 
De spelers bleven vol voor de aanval te gaan.  
Aimane zorgde met een harde pegel voor de 5-0. Daarna was het de buurt voor 
zijn broertje Mounir. Deze ‘goaltjes dief’ zorgde dat de 7-0 en de 8-0 op het 
scorebord kwam te staan.  
De tegenstander wist een aanval op te zetten. Echter het schot op doel werd 
gekeerd door de katachtige reflexen van Aaron. 
Koos wist indruk te maken met zijn truukjes. De toeschouwers omschreven het 
als samba. Daan liet weer zien dat geen tegenstander voor hem te groot is. Na de 
rust was het weer eenrichtingsverkeer.  
Wesley mocht in de tweede helft het doel verdedigen.  
Max zorgde al vrij snel voor de 9-0. 
In de tweede helft wist hij drie maal het net te vinden. Hij maakte namelijk ook 11-
0 en de 12-0.  
De 10-0 kwam op naam te staan van Mounir. 
En wederom werd er voornamelijk gevoetbald op de helft van de tegenstander. 
Aimane maakt de 13-0 met een mooie solo actie.  
Ook Bart wist te scoren, met een geweldig schot zorgde hij voor de 14-0. 
Pepijn wist de eindstand te brengen op 15-0. 
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Wist u dat van de JO9-4….. 
 

 
 

Wesley zijn eerste doelpunt van het 
seizoen heeft gescoord? En hij later 
net zo goed wil gaan keepen als 
Room? 
 
Ook Bart het net weet te vinden? En 
zijn glimlach hiervan nog groter wordt? 
 
Pepijn Faber niet alleen als een blok staat te verdedigen, maar ook een 
hattrick heeft gemaakt tegen Arnhemia? 
 
En dat Max ook een loepzuivere hattrick heeft gemaakt tegen Arnhemia?  
 
Koos van Elk thuis truukjes met de bal oefent en dit ook laat zien in de 
wedstrijden? 
 
Pepijn van den Hoogen als een blok staat te verdedigen en hij hiermee de 
aanvallen van de tegenstanders te niet doet? 
 
Mounir een echte 'goaltjes dief' is?  
 
Aimane snoei harde pegels kan afgeven en deze pegels niet te houden 
zijn voor de keeper? 
 
Geen tegenstander TE groot is voor Daan? 
 
Aaron regelmatig op doel staat en hij hierbij zijn katachtige reflexen 
showt?   
 
Rob, de vader van Pepijn en Max, goeie wedstrijden fluit. En dat Hans, de 
vader van Aaron, dit ook kan? 
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 Het 1e elftal….      Gino de Wild 
 

 
 
De altijd vriendelijke balvirtuoos Gino is 27 jaar en woont op dit moment nog thuis 
bij vader Fons en moeder Erna. Hij is broer(tje) van Daisy (28). Op 1 mei krijgt hij 
de sleutel van zijn eigen stulpje; een appartement boven de plaatselijke AH. 
Vader Fons heeft zo’n 15 jaar in het 1e elftal gevoetbald, later in het 
veteranenelftal en draait af en toe een bardienst. De appel valt dus niet ver van 
de boom. Gino heeft op het Westeraam gezeten en is aansluitend naar het CIOS 
gegaan. Op het ROC A12 een juridische opleiding gevolgd waarmee hij is gestopt 
en vervolgens een administratieve opleiding gevolgd bij het RijnIJsselcollege. Het 
was lastig om in deze branche een baan te krijgen en daardoor heeft Gino 
langere tijd bij de AH gewerkt.  
Totdat Theo Vos hem aansprak en vroeg of hij niet bij Z Profiel in Heteren zou 
willen werken. Zij maken plaatwerk voor hallen, daken voor loodsen en schuren. 
Dat leek Gino wel wat en hij werkt daar nu nog steeds naar volle tevredenheid.  
Hobby’s van Gino zijn uiteraard het voetbal, zaalvoetballen bij het futsalteam, 
gamen en stappen. Met het zaalvoetbalteam staan zij er goed voor, op 
vrijdagavond 28 april kunnen zijn kampioen worden. 
Het voetbal is Gino met de paplepel ingeschoven. Van kinds af aan was hij met 
pa achterin de tuin aan het voetballen; oefenen, oefenen, oefenen. Uiteindelijk 
kon hij niet meer zonder bal. Met de bal aan de voet ging hij van en naar huis. 
Hij heeft bij tennis gezeten en ook andere sporten beoefend. Met vriendjes 
Danny, Mark en Tom Weijman en neef Robin de Wild speelden zij andere 
sporters na, bijv. een ijshockeyteam, zij trokken dan de skeelers aan en speelden 
zo hun eigen ijshockey wedstrijd. 
Gino heeft alle jeugdelftallen doorlopen. Fons was en is altijd van de partij als 
Gino moet voetballen. In de A trainde Gino al 1x per week mee met de selectie. 
Er was toen een standaardgroepje dat mee mocht doen om de overstap naar het 
1e kleiner te maken. Volgens hem een goede zet; hoe vroeger een speler 
meetraint hoe beter het gaat. Gino vindt het juist leuk dat de jeugd meetraint. Hij 
vindt dit dan ook een prettig seizoen; het is een leuk team, het is gezellig 
onderling en dat zorgt volgens hem ook voor de goede resultaten. Ook gaan zij 
regelmatig gezellig samen stappen. 
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Het scheelde niet veel of we hadden dit jaar niet kunnen genieten van alle mooie 
acties van Gino in het 1e. Hij is lang geblesseerd geweest en als het nog iets 
langer had geduurd had hij al gedacht om lager te gaan voetballen of zelfs te 
stoppen. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. 
Ongeveer 3 jaar geleden speelde Driel uit tegen de Groesbeekse Boys; het 1e 
jaar dat zij nog 3e klas speelden. Gino dacht iets gebroken te hebben; zijn 
enkelbanden beschadigd. Hij kreeg een spuit om het vocht eruit te halen; een 
injectie tussen gewrichten en kraakbeen. Kreeg bloedvergiftiging; wondroos. 
Het kraakbeen was beschadigd. Kon lange tijd niet voetballen maar heeft er nu 
gelukkig geen last meer van. 

In de jeugd speelde Gino centraal op het middenveld, af 
en toe als rechts buiten. Thans speelt hij als links buiten, 
dit gaat hem goed af. Zijn voorkeur is echter centraal op 
het middenveld. Maar met het team en hem persoonlijk 
gaat het nu goed, hij vindt het nu wel leuk om op die 
positie te voetballen. Het 1e heeft 12x op rij gewonnen, 
waarom zou je het dan veranderen vindt hij. De binding 
met de club is groot. Hij komt er al van kinds af aan. Door 
RKHVV (hoofdklasse) is hij 3 jaar op rij gevraagd om daar 
te komen voetballen. Hij heeft 1x toegezegd, de overstap 
stond al in de krant, een week van te voren besloot Gino 
toch niet te gaan. Hij wilde toch niet weg, voelt zich als 
een vis in het water bij RKSV Driel, heeft hier veel plezier 
en hij vindt het “als thuis komen”, iedere keer als hij op het 
sportpark komt. 

Hij heeft er nog niet echt over nagedacht wat hij zou willen doen in de toekomst 
bij de club. Gino wil in ieder geval wel betrokken blijven. Eventueel leider worden 
bij een A- of B elftal of een seniorenelftal lijkt hem dan wel wat of iets in het 
bestuur.  Nu heeft hij nog andere prioriteiten. Op vrijdag lekker stappen na het 
zaalvoetbal en op zaterdag gaat hij regelmatig bij de JO17-1 kijken waar Twan, 
Job en Sjors de scepter zwaaien. Hij heeft ook te horen gekregen dat er ook 
leuke spelertjes rond lopen bij de jongste jeugd en gaat binnenkort eens kijken. 
Ook bij de MO15-1. Wat Gino wel jammer vindt is dat vader Fons vroeger in het 
1e speelde en hij hem nooit echt bewust heeft zien spelen. Hij was toen nog te 
druk bezig om op het veld ernaast te voetballen met zijn vriendjes. Hij weet zich 
nog wel te herinneren dat als Jeroen Peters een vrije trap moest nemen in het 1e 
zij snel stopte met voetbal en gingen kijken. 
Zijn helden waren toen Jeroen, Maico Muller en Bart Wouters. Hoe bijzonder is 
het dan om later samen met hen in 1 team te spelen. Als pupil van de week koos 
hij Jeroen Peters als favoriete speler. Inmiddels speelt Gino weer samen met 
jongens die hem weer als  favoriete speler kozen en is dit voor hen weer een 
bijzondere ervaring ☺ 
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Zijn favoriete team is Barcelona en favoriete speler Messi. Gino kan echt van het 
spel van Barcelona genieten. Messi spreekt voor zich. 
Als we vragen of er dingen zijn die hij wat minder vind binnen de club geeft Gino 
aan het niet te weten. Hij geniet juist op de club; het dorpsclubje, van de 
gezelligheid, de sfeer, de contacten, vindt het fantastisch dat er zo veel 
vrijwilligers zijn. 
Als tip geeft hij aan om lijsten van barbezetting aan het begin van het seizoen te 
maken en te verspreiden. Het 1e draait nu en dan bardienst op de zaterdag 
middag en het is moeilijk om de bezetting rond te krijgen. Gino stelt voor om er 
een soort verplichting voor alle seniorenteams van te maken, dan is ieder team 
een keer of 2 per jaar aan de beurt en is de bezetting rond. Het is nu nog te 
vrijblijvend. 
Als tip aan de jeugd wil hij meegeven dat ze moeten zorgen dat ze plezier vinden 
in het spel.  
 
Gino, wij wensen jou ook nog vele jaren voetbalplezier, op- en rondom het veld 
en in de zaal. Veel succes met klussen en woonplezier in je eigen paleisje. 
 
 
 
Pupil van de week 
 
 

Wat is je naam? Emiel van Muiswinkel 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? Jo11-1 (E1) 

Op welke positie speel je? Centraal achter 

Wie is je favoriete speler (idool)? Jérôme Boateng 

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Weet ik niet 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Spangaz 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 
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Achter de schermen… 
 
 

Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers 
werkzaam. Daar zijn we uiteraard erg blij mee!  
 
Je hebt van die vrijwilligers, altijd maar druk, veelal op 
de achtergrond. Gerald Knuiman  (49), Bestuurslid 
Wedstrijdzaken, 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 

Daniëlle (activiteitencommissie en sponsorcommissie) en trotse vader van Kelvin 
(18; speler 1e en scheidsrechter) en Kelsey (16; speelster MO17-1 en 
scheidsrechter). 
Ooit begonnen als 7 jarige in de E2, op dat moment het laagste elftal van RKSV 
Driel. Vroeger mocht je pas vanaf je 8e lid worden maar hij had geluk dat hij met 
zijn “grote” broer Berny mee mocht. Vervolgens heeft hij alle jeugdelftallen 
doorlopen. In zijn leeftijdscategorie waren er niet veel spelers, er was maximaal 1 
team. Ze zijn nooit kampioen geworden maar ook nooit gedegradeerd. Na de 
laatste competitiewedstrijd van de A hadden zij aansluitend 6 toernooien waar 
ook hoofdklassers aan deelnamen. Met een “bij elkaar geraapt zootje” wonnen zij 
5 van de 6 toernooien. Elk toernooiwinst werd gevierd met een kratje bier bij een 
van de spelers achter het huis. In dit team zaten o.a. Ronald Kosman, Juan van 
Rooijen, Robert en Vincent van Rijsewijk, Richard Sulter, Werner Smeenk, en 
Harry Peters. Trainer was Dennis Kitaman, het was een geweldige tijd.  
Na de A volgde het 2e elftal met af en toe een uitstapje na het derde. Dat kwam in 
verband met studie.  
Met het derde elftal, onder trainer Tonny Hoogveld, is hij een keer kampioen 
geworden. Een leuk team, was altijd erg gezellig, Deze jongens stonden/staan 
altijd klaar voor de club zoals bijvoorbeeld bij de grote profwedstrijden. Nog 
steeds gaan deze mannen ieder jaar een weekendje weg. 
Kees Heijmans, toentertijd trainer van het 1e, 2e klas op zondag, zocht een echter 
mandekker en haalde Gerald naar het eerste. Dit duurde voor hem helaas maar 6 
weken want toen brak hij zijn enkel op het werk. Aansluitend moest Gerald 
militaire dienst in terwijl zijn enkel nog niet genazen was en zelfs 6 weken ermee 
op oefening. In de tussentijd “hing” hij tussen het 1e en 2e elftal in. Tijdens een 
wedstrijd tegen Jonge Kracht (sept. ’95) liep hij een zware knie blessure op en dat 
was tevens einde voetbalcarrière. 
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Gerald baalde als een stekker maar besloot de knop om te zetten en zette zich 
vanaf dat moment in als vrijwilliger voor de club. De binding met de club en 
jongens is groot. Hij werd leider van het 3e,  lid seniorencommissie en draaide  
lang bardiensten op de vrijdagavond. Dit waren uiteraard gezellige avonden die 
tot in de vroege uurtjes duurden…  
Gelijktijdig zat Gerald in de CAP (Commissie Accommodatie en Privatisering), 
seniorencommissie en draaide dus ook bardiensten. 
Toen Jo Martens stopte als bestuurslid CAP nam hij de taken van hem over. 
Een van deze taken was het zorgdragen voor een nieuw kleedkamercomplex. 
Vele gesprekken met de gemeente gevoerd, zelfs een aantal keer in een 
bouwkeet ’s morgens om 07.00 uur, ook over het verplaatsen van velden. 
Met hulp van bouwbedrijf Boerboom, installatiebedrijf Quick en de vele 
vrijwilligers van RKSV Driel staat er nu dan ook een prachtig kleedkamercomplex. 
Foto’s van de totstandkoming hangen in de hal van de kleedkamers. Gerald vond 
het erg leuk dat onverwacht dochter Kelsey samen met Nick ten Westeneind de 
sleutel aan de voorzitter aan mocht reiken om het gebouw officieel te openen. 
In het verleden is hij ook nog trainer geweest bij beide kinderen. Bij Kelvin met 
John Wels samen en bij Kelsey in haar begintijd toen ze nog bij de jongens 
voetbalde. Toen het schoolvoetbal bij de meiden in groep 7 zoveel enthousiasme 
teweeg bracht en ze ook graag in teamverband wilden voetballen besloten Gerald 
en Werner Smeenk om hen een kans te geven en hen te trainen. Momenteel zijn 
er 3 meidenteams en 1 damesteam.  
Ook is hij vaak assistent scheidsrechter bij 
jeugd- en seniorenteams. Hij verrichte 
diverse taken bij de “grote profwedstrijden”.  
Te denken valt aan het ontvangstcomité, 
verkeersregelaar, beveiliging en in de 
tijden van het CAP verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het veld. Cor Willemsen 
legde zijn ziel en zaligheid in het veld.  
Sinds een aantal jaren is Gerald 
bestuurslid Wedstrijdzaken. Hieronder valt 
het wedstrijdsecretariaat, wedstrijd- 
coördinatoren, scheidsrechters, 
gastheer/gastvrouw, en niet als 
onbelangrijkste commissie de Commissie Sportiviteit en Respect (CSR). Deze 
commissie Wedstrijdzaken zorgt ervoor dat alles rondom het voetbal geregeld 
word. Er vinden meerdere malen overleggen en vergaderingen per maand plaats. 
De scheidsrechters, pupillenscheidsrechters, wedstrijdcoördinatoren en 
scheidsrechterbegeleiders zijn voorzien van clubkleding. Op het moment is  
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Stefan Emons, scheidsrechter coördinator pupillen, druk bezig met het ARAG 
Fairplay Certificaat voor scheidsrechters. 
 
Gerald is ook nog verantwoordelijk bij ontwikkeling rondom beleid van strafzaken 
en plaatsvervangend bestuurslid Activiteitencommissie. 
En of dat allemaal nog niet genoeg is, is hij ook nog wedstrijd coördinator op 
zaterdag en zondag. Je bent dan contactpersoon tussen scheidsrechter en club 
en bent dan samen met de scheidsrechter verantwoordelijk dat de wedstrijd veilig 
verloopt en bent bij deze wedstrijden aanwezig langs de lijn. 
 
Gerald is enorm blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Zowel de 
mensen voor als achter de schermen. Samen zorgen zij er voor dat de club 
draaiend gehouden wordt zodat alle anderen veel plezier kunnen beleven aan 
hun sport. 
Toch zou hij graag zien dat er nog meer vrijwilligers (ouders) opstonden omdat er 
binnen de commissies dubbele/meerdere taken op de schouders van een en 
dezelfde vrijwilliger rust. Al zou iemand maar 1 seizoen vrijwilligerstaken op zich 
nemen, het kost wat tijd maar je krijgt er ook veel voor terug. 
 
In het dagelijks leven is Gerald landelijk adviseur banenafspraak bij het UWV. 
Naast al zijn vrijwilligerswerk heeft hij zowaar ook nog tijd voor hobby’s. 
Hij is al 40 jaar lid van muziekvereniging Concordia waarbij hij bariton speelt. 
Bij de plaatselijke Kapel-3L speelt hij eveneens bariton, volgens Gerald het 
mooiste instrument dat er is. Hij mag ook graag een computerspelletje spelen 
maar het mooiste vindt hij toch wel om te gaan kijken bij de wedstrijden die zijn 
kinderen fluiten en uiteraard de wedstrijden die ze zelf spelen. 
Hier geniet hij toch het meeste van en volgens hem is dat ook waar je het 
allemaal voor doet. 
 
 
 
 
 
Gerald 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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De JO9-1 
 
Vandaag, zaterdag 8 april 2017 stond 
onze 6e competitiewedstrijd op het 
programma,  ditmaal een thuiswedstrijd 
tegen Union J09-1. 
De eerste 3 wedstrijden werden winnend 
afgesloten,  gevolgd door een nederlaag 
en een gelijkspel.  
Na een goede warming-up begonnen we 
vol goede moed aan de wedstrijd,  maar 
die moed zakte ons al snel in de schoenen want we werden op alle fronten 
afgetroefd door onze Nijmeegse tegenstander.  
Ze combineerden er lustig op los en scoorden de ene na de andere goal zodat wij 
met de rust tegen een 0-4 achterstand aankeken. 
In de rust hebben we een oppeppend gesprek met elkaar gevoerd en zo 
begonnen we, aan wat voorafgaand een kansloze missie leek, namelijk zelf ook 
4x scoren. 
Maar zeg nooit nooit want ineens kregen we wel een kans om te scoren en die 
benutte Toine ook gretig:1-4. 
Nog geen paar minuten later kreeg Mohammed de bal goed voor zijn voeten en 
daar was zelfs de 2-4. 
Er was weer hoop en dat doet leven, zo beseften we ook in het veld. Waar het in 
de eerste helft erop leek dat we kansloos waren roken we ineens onze kans. We 
zetten op de juiste manier druk door niet te snel te happen en onze kans af te 
wachten en de duels werden weer gewonnen! De bal snel naar voren richting 
Toine en daar was zelfs de 3-4! Langs de kant werd het drukker en onrustiger 
want iedereen wilde dit wel eens zien, zou het dan toch? 
Met een sterke verdediging en middenveld aan onze kant kwam Union er bijna 
niet meer aan te pas en bleven we aanvallen om de gelijkmaker proberen te 
maken. Er werd goed aangemoedigd langs de lijn door de supporters en wellicht 
was dat het laatste zetje wat we nodig hadden want het lukte; Toine kon met een 
hattrick de 4-4 aantekenen!  
Het wonder was geschied na deze spannende 2e helft en zodoende eindigde de 
wedstrijd in een 4-4 gelijkspel.  
 
Een fantastische prestatie en zo zie je maar weer: geef nooit op voor het laatste 
fluitsignaal heeft geklonken!  
De technische staf en de (vaste) supporters hebben van jullie inzet en positieve 
spelbeleving genoten! 
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Wat ons ter ore kwam..  
 

 
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  
 

 
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.  
 
 
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! 
 

Op 12 april was het feest voor de mini’s op woensdagmiddag 
onder trainingstijd. Paashazen  Willy, Alfons en Ilse hadden 
140 eitjes verstopt. 
Dat was nog eens een leuke verrassing voor hen. 
Er waren zelfs nog eitjes en schuimpjes over die de moeders 
snel in boterhamzakjes hadden gedaan. 
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Sidar Ozcelik, B1, 15 jaar, heeft op 9 april zijn debuut gemaakt in het 1e elftal dat 
thuis speelde tegen de Paasberg. Goed gespeeld en een assist gegeven. Dat 
beloofd nog wat voor de toekomst… 
 

 

Op 9 juni start het voetbalkamp voor de JO-9 en JO-7. 
Wie wil de dames van de 
activiteitencommissie helpen met het opbouwen 
van de stapelbedden en de grote partytent? 
Zij helpen zelf ook mee en zorgen voor de koffie en 
wat lekkers. De bedden komen rond 10.00 ’s 
morgens. Het is geen zwaar werk maar vele 
handen maken licht werk en het is natuurlijk 
ook gewoon gezellig… Ook scholieren die bijv. hun eindexamen erop hebben 
zitten en die dag vrij zijn, zijn meer dan welkom ☺. Voor meer informatie zie de 
namen van de activiteitencommissie op de middenpagina of stuur een mail aan 
activiteiten@rksvdriel.nl 
 
Op vrijdag 12 mei vanaf 20.00 is er het vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers van 

RKSV Driel en hun partner, onder het genot van 
een hapje en drankje en een stukje muziek. Dit is 
een ook een avond om met andere vrijwilligers 
van onze vereniging kennis te maken. U/jij en al 
de andere vrijwilligers maken dat wij als 
vereniging kunnen bestaan. Wij hopen u/jullie op 

12 mei te zien in ons clubhuis om er een gezellige avond van te maken. 
 

 
Voor een paar jeugdteams is het nog spannend.. 
Er kunnen er een aantal kampioen worden. 
Zij zullen dan door de club gehuldigd worden en er 
wordt een feestje georganiseerd. 
Binnenkort zal er contact op worden genomen met de 
trainers/leiders van de betreffende teams. 
Zij krijgen dan een uitnodiging voor “De Kampioenen  
dag” . De exacte datum wordt z.s.m. bekend gemaakt 
maar is afhankelijk van wanneer het laatste team 
kampioen kan worden zodat het feest voor alle teams 

op 1 dag gehouden kan worden. Wij wensen hen de laatste wedstrijden veel 
succes maar uiteraard ook heel veel plezier, want dat is toch wel het 
allerbelangrijkste. Ook de andere teams veel succes en plezier gewenst. 
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