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Het seizoen is bijna ten einde. 
We kunnen denk ik terug kijken op een goed seizoen, al is bij het schrijven 
van mijn verhaal, nog niet bekend of Driel 1 promoveert en of Driel 2 in 
zijn klasse mag blijven spelen. Beide moeten nog aan de bak. Laten we 
hopen op een goed resultaat. 
Verder zijn er weer diverse jeugdteams en damesteams kampioen 
geworden. Misschien hebt u ze op de kar door ons dorp zien rijden. Op 
zaterdag 20 mei jl. zijn zij in het zonnetje gezet. Vanaf deze plaats nog 
van harte gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap.  
Ik kan u vertellen dat wij vanaf nu  cameratoezicht  op ons sportpark 
hebben. De inbraken hebben ons dit besluit doen nemen. Dus dan bent u 
er nu van op de hoogte.  
Verder is het mij opgevallen, dat zowel de  thuis alsook uitteams drank 
mee nemen in de kleedkamer. Wij willen er u op wijzen dat, dat niet mag. 
Dus graag hier aandacht aan besteden. 
De diverse commissies zijn weer bezig met het invullen van de elftallen en 
zoals het er nu naar uitziet, hebben wij aankomend seizoen weer een leuk 
aantal teams. Dat betekend dus, dat wij ook weer op zoek zijn naar 
trainers en leiders. Ik hoop dat u de gelegenheid neemt om ons daarin te 
steunen. De TC zal u hierover verder informeren. 
De CAB heeft aangegeven, dat zij in de rustige periode hun handen gaan 
uitsteken om ons sportpark mooier te maken. Geef hun de gelegenheid 
dat te doen. Handjes kunnen zij nog altijd gebruiken. 
Ik wil u allen, die op welke wijze dan ook haar of zijn medewerking hebben 
verleend op ons sportpark hartelijk dank zeggen voor de bewezen 
diensten. 
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
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Vacatures/beschikbare functies  
   
 
 
 
 
1e elftal    Leider  
2e elftal    Trainer en leider  
3e elftal    Trainer en leider  
Dames     Leider  
   
Coördinator TC voor de teams onder 8 en 9  
Coördinator TC voor de teams onder 11  
Coördinator TC voor de meiden- en damesteams  
   
Onder 19-1   Leider  
Onder 17-2   Trainer en leider  
Onder 17-1   Leider  
Onder 17-1 (meiden) Trainer  
Onder 15-2   Trainer en leider  
Onder 15-2 (meiden) Trainer en leider  
Onder 13-2   Leider  
Onder 11-6   Trainer en leider  
Onder 11-5   Trainer en leider  
Onder 11-3   Trainer en leider  
Onder 11-2   Trainer  
Onder 9-3    Trainer  
Onder 9-1    Trainer en leider  
Onder 8-3    Trainer en leider  
Onder 8-2    Leider  
Onder 8-1    Leider  
   

Interesse en opgeven: 
Technische Commissie RKSV Driel  
technischecommissie@rksvdriel.nl  
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Begroting 2017-2018 goedgekeurd 
Op 15 mei werd de algemene begrotingsvergadering gehouden. In 
deze matig bezochte vergadering stond de verenigingsbegroting 
2017-2018 als hoofdpunt op de agenda. 
Na toelichting en nadere uitleg werd de voorliggende begroting 
zonder verdere stemming aangenomen waarmee deze begroting 
werd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Dit was het tweede jaar dat we de begrotingsvergadering vóór de 
start van het nieuwe seizoen hebben gehouden. 
Vanuit de vergadering werd de opmerking gemaakt of deze 
vergadering niet op een te vroeg tijdstip werd gehouden. 
Waarschijnlijk is deze vraag mede ingegeven door de geringe 
belangstelling. 
 
Mijn persoonlijk voorkeur is om voor de start van het nieuwe 
seizoen een door de leden goedgekeurde begroting te hebben. 
Een mogelijkheid is om nog dichter tegen de start van het nieuwe 
seizoen deze vergadering te houden. 
We blijven in beweging met dank aan de leden die wel aanwezig 
waren en met ons meedenken. 
 
Willy Ederveen, penningmeester 
 
 

Wandelvoetbal voor senioren 
Wellicht springt uw hart nog niet over van enthousiasme als u de 
titel leest maar ik hoop dat het anders is als u onderstaande 
informatie hebt gelezen. 
Onze vereniging RKSV Driel wil starten met wandelvoetbal. Is dit 
helemaal nieuw? Nee zeker niet. Het bestaat al een aantal jaren en 
mag zich verheugen in een toenemende populariteit. Er wordt zelfs 
al in competitieverband gespeeld. 
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Voor wie is dit bedoeld? Eigenlijk voor iedereen van 50-plus die het 
spelletje dat voetbal heet, leuk vindt maar om fysieke redenen of 
leeftijd niet meer actief kunnen voetballen. 
Het wandelvoetbal, de naam zegt het al, is niet gebaseerd op veel 
lopen en hardlopen maar op spelvreugde en recreatieviteit. 
Het wandelvoetbal kent zijn eigen spelregels. 
De spelregels zijn o.a.: 

1 er wordt zes tegen zes gespeeld zonder keepers 
2 het veld is 40 bij 25 meter  
3 de bal mag niet boven de heup worden gespeeld 
4 slidings zijn verboden en buitenspel bestaat niet 
5 er worden kleine goaltjes gebruikt 
6 rennen mag niet 
7 geen strafschoppen 

etc etc., 

Het gaat dus bovenal om het spel en het spelplezier en recreatief 
bezig zijn. Voor deze nieuwe activiteit binnen onze vereniging 
zoeken we (oud)spelers en andere geïnteresseerden die willen 
voetballen en bij voorkeur overdag de tijd voor vrij kunnen maken. 

Samen spelen en actief bezig zijn op een ochtend in week. 
Bijvoorbeeld een dinsdagochtend. 
Dus wil je gezellig een balletje trappen, laat het ons weten.  
Om serieus te kunnen starten zoeken we een groep van minimaal 
12 geïnteresseerden. Begin juli kijken we dan hoeveel interesse er 
is en of en zo ja hoe we verder kunnen. 
Wil je alvast wat meer weten: 
Kijk eens bij www.wandelvoeltbal.nl  dan kun je daar al informatie 
vinden.  
 
Is je belangstelling gewekt of wil je meer weten? 
Stuur een e-mail naar info@rksvdriel.nl , vraag er naar op het 
sportpark, of spreek een berichtje in. 
 
Centraal contactpersoon: 
Willy Ederveen 06-39026998 
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En toen was er ijs. 
 
Eh, eh,  hoe laat is de pauze? Jullie hebben toch altijd een pauze? 
Jazeker, we hebben altijd een pauze. En hoe laat wordt dan, was 
de aanvullende vraag? 
Nou, ik denk dat dat nu maar moet gebeuren dan. De handen in 
lucht, even klappen voor de aandacht en de pauze werd 
aangekondigd. En niet voor een slok water deze keer. 
 
Het was de hele dag al geweldig mooi weer. Volop zon. Was er niet 
teveel zon? 
Zou het niet te warm zijn vanmiddag als we gaan trainen? Moeten 
we de training niet afmelden of zo? Het dak dichtdoen lukt bij ons 
niet. 
Ach waarom zou we. Met slecht weer wordt er gevoetbald en 
getraind.  
En daar stonden ze met 15 in totaal lekker in zon. 
De mama´s en de papa´s en de oma´s en de opa´s hadden hun 
stekkie aan de zijkant en als je een kleedje en een mandje bij dacht 
zaten ze heerlijk te picknicken.  
Wat er op het sportpark allemaal niet kan zo op een zonnige 
woensdagmiddag.  
Voor de pauze robbedoese met de bal om dat ronde kreng in het 
gareel te houden en normaal gesproken na de pauze een partijspel 
waarbij zo ongeveer een voor allen en allen voor een (bal) de 
spelregel is. En met vallen en opstaan natuurlijk. Dat opstaan ging 
vandaag iets minder snel maar dat zal wel het zonnetje gelegen 
hebben.  
En wat smaakt er dan beter dan een frisse slok water. Aan de kant 
stond een heel rek met bidons vol met water. Nou daar kon je de 
dorst wel mee wegspoelen. Dat wisten wij wel zeker. 
Mama had daar zo haar eigen gedachten over. Wel met water maar 
toch effe anders.  
Daar stond ze met de waterijsjes. En ja, dan wil je wel een pauze 
inlassen natuurlijk. En daar stonden de goed bedoelde bidons te 
wachten. En ze stonden nog lang te wachten.  
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Dus op de vraag hoe laat het pauze was, was het antwoord super 
kort. NU. 
Zo werd onze pauze iets langer dan normaal. Want zo´n gekleurd 
waterijsje slik je niet zo maar even door net als een slok water. Nee, 
nee, daar moet je wel even van genieten. En dat deden ze. Onze 
mini´s.  
Maar ja, het voetbalspelletje moest ook nog gespeeld worden. En 
met de laatste restanten ijs nog aan het stokje stonden ze alweer 
klaar om verder te gaan.  
Enthousiast als altijd werd de overwinningsstrijd aangegaan. Vier 
tegen vier. Met allemaal winnaars. 
Met dank aan de waterijsjes van mama. 
 
De minimotor 
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Nieuwe wedstrijdvormen pupillen 
 

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van zeven tot twaalf jaar 
gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, 
waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, 
samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de 
ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.  
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee seizoenen, stapsgewijs 
ingevoerd. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg 
met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op 
zaterdag 21 januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het 
hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangeven 
voorstander van de vernieuwingen rondom de nieuwe 
wedstrijdvormen voor pupillen te zijn. 
 
Seizoen 2017/’18  
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 
jaar in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 
6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 
7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter 
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aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. De 
kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en onder 7- 
blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes 
spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten 
spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het 
spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal. 
  
Seizoen 2018/’19  
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de teams van onder 10, onder 
11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen. Met dit 
overgangsjaar krijgen verenigingen en voetballers de ruimte de 
nieuwe opzet te leren kennen en in te voeren. In totaal krijgen zo’n 
300.000 voetballertjes met de nieuwe wedstrijdvormen te maken. 
 
 

Weetjes of onzin. 
Nederland heeft 28 vijfsterrenhotels. 
Nederland telt nog 156 openbare bibliotheken met ruim 3,5 miljoen 
leden. 
Nederland heeft 388 gemeenten 
In 1861 stond op de eerste kleurenfoto ooit, een tros druiven. 
Tot 1687 had een uurwerk slechts één wijzer. 
In de negentiende eeuw kende Engeland een hoedenbelasting 
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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 

Juni 
01 Maarten van Rooijen 
01 Niels Scheers 
02 R.van den Dam 
03 Noa van Baarle 
04 A. Ageling 
04 A. Weijman 
05 Jan Toebes 
05 Marijn Tubbing 
06 Tonny Smeenk 
07 Theo Lamers 
07 Jaco Huiskamp 
07 Maarten van Baal 
08 Nord Prinse 
09 Henry Scheerder 
09 Dinand van Mullem 
10 Jesse Veenboer 
11 Tim Knijf 
12 A. Fischer-van Meel 
12 J. Qaderdan 
13 Jeroen Peters 
14 Hennie Scheerder 
14 Thomas Vleeming 
15 Femke van Baal 
15 Gijs Regelink 
15 Mees Regelink 
16 Jente Hoogsteder 

17 Benjamin Horsman 
17 Wim van Rijsewijk 
19 Bastiaan de Jong 
20 Jordy van den Dam 
20 Sam van Rijsewijk 
21 Jennifer van der Plaats 
22 Niek Wester 
23 Eddy Hagen 
24 Marlyn Laumen 
27 Teun Commandeur 
28 Melle Prenen 
28 Bas Noordhoek 
29 Jan Hoksbergen 
29 Mats Schuiling 
29 Ties Tusschenbroek 
30 Danny Weijman 

 
Nieuwe leden 
Marijn de Kler 
Luke van Eldik 
Dani van der Ende 
Lindsey van den Berg 
Boris Hafkamp 
Pim Hafkamp 
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RKSV Driel - HAVO 
Profi le Car & Tyreservice Koos van Elk 
 
RKSV Driel - MASV 
Albert Heijn Ger Koopman 
 
RKSV Driel - Angeren 
Taxi Linsen Driel B.V. 
 
RKSV Driel -Eendracht Arnhem 
Carrozzeria Volpe 
 
RKSV Driel - DVOL 
De Geldersche Poort 
 
RKSV Driel - SDOO 
Timmer- & onderhoudswerken Vermeij 
 
RKSV Driel - GVA 
Snelders Sport 
 
RKSV Driel - Jonge Kracht 
Henk Langen Beeld & Geluid 
 
RKSV Driel - Arnhemse Boys 
BusinessClub SVDriel 
 
RKSV Driel - OSC 
Herlaar Landmeten B.V. 
 
RKSV Driel - De Paasberg 
Beijer Mengvoeders B.V. 
 
RKSV Driel - Elistha 
Hesseling Bouwservice 
 
RKSV Driel - OVC ‘85 
Bloemenhandel Janssen IJkhout 
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L Aannemingsbedrijf Gebr. Boerboom 

AB Cleaning 

Albert Heijn Ger Koopman 

Arnhems Autohuis 

Baltussen Konservenfabriek BV 

Beijer Mengvoeders BV 

Ben4Business 

Bloemenhandel Janssen-IJkhout 

Car- & Tyrecenter Koos van Elk 

Cargolus Dagbladverspreiding 

Carrosseria Volpe 

Constructiebedrijf C. Hermeling 

De Geldersche Poort Catering en Partyservice 

De Oldenburg 

Exploitatiemaatschappij Welderen B.V. 

Garage Schuiling 

Herlaar Landmeten BV 

Henk Langen TV Service 

Jaco Wien Totaalservice 

Jansen Makelaars/Hypotheekhuys 

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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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 
20 mei    Kampioenendag 
9/10 juni    voetbalkamp jo9 

                                 10/11 juni                    voetbalkamp jo11 
 
Trainers/leiders hebben nadere informatie via de activiteitencommissie 
ontvangen. 
 
 
 
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……       Jorrun Frederiks  
 
                                          
 
 
Ik ben Jorrun Frederiks, 15 jaar oud en woon in Driel. Sinds mijn zesde voetbal ik 
bij RKSV Driel. Op dit moment zit ik in de B2 of zoals je het nu noemt jo17-2. Ik zit 
in een leuk en gezellig team, we trainen elke maandag en donderdag. Mijn positie 
is in principe rechtsachter maar omdat onze keeper geblesseerd is ben ik nu 
keeper. Helaas doen we het dit seizoen niet zo goed en staan we 8e. Vorig 
seizoen ging het een stuk beter en konden we zelfs kampioen worden. Jammer 
genoeg hebben we het kampioenschap in de laatste wedstrijd van de competitie 
verspeeld tegen RVW. 

 

Ik zit op het Olympus College. Mijn favoriete vak op school is aardrijkskunde. 
School vind ik niet echt bepaald leuk maar ik heb gelukkig wel een gezellige klas. 
Mijn hobby’s zijn voetballen, gamen en optrekken met vrienden. Op mijn 
Playstation speel ik altijd Fifa 17 of Farcry. Naast het voetbal bij RKSV Driel ben 
ik een grote fan van Vitesse. De bekerfinale tegen AZ was voor mij de mooiste 
voetbalbelevenis tot nu toe. Het was niet bepaald het beste voetbal dat er 
gespeeld werd, maar het was geweldig om dit in de Kuip mee te maken… 

 

In de vakanties of weekenden ga ik vaak met jongens van mijn team en andere 
vrienden voetballen in het dorp of bij de Arnhemse Boys. Ik heb het heel erg naar 
mijn zin bij RKSV Driel en ben van plan nog jaren bij de club te blijven. 

 

Ik pass de pen door aan…..                                     Stan van Hoorn.  
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 Het 1e elftal….      Anton Meeuwsen 
 
 

 
 
Anton is de sportmasseur van het 1e elftal. Hij is 51 jaar, getrouwd met Connie en 
vader van Tom (18) en Eva (14).  
18 jaar geleden is hij bij het 1e begonnen als sportmasseur. Toen was Bart 
Wouters nog keeper, Richard Willems kwam net vanuit de A-jeugd over en een 
jaar later kwam Jeroen Peters terug naar Driel na een kort avontuur bij de 
Treffers. Neef Marcel Meeuwsen was destijds de verzorger van het 1e. Hij was 
fysiotherapeut in Duitsland en kon niet alle trainingstijden op tijd aanwezig zijn en 
wilde ter ontspanning ook wel eens wielrennen op de zondagmiddag. Hij zocht er 
iemand bij om de taken te verdelen. Anton was net geslaagd als sportmasseur en 
werd erbij gevraagd. Hij besloot eens bij RKSV Driel te gaan kijken hoe het er op 
de club aan toe ging. Er werden afspraken gemaakt om trainingen en wedstrijden 
te verdelen en zij hebben vervolgens samen één seizoen het 1e verzorgt. Marcel 
stopte omdat hij sporttherapie wilde gaan studeren. 
Inmiddels was zoon Tom geboren. Anton wilde wel graag als sportmasseur bij de 
club blijven en besloot om er ook iemand bij te zoeken om de taken te verdelen. 
Hij heeft een jaar samengewerkt met een vriend en daarna met een collega. Deze 
collega vond het zo leuk dat hij besloot een opleiding te volgen en ging bij een 
andere club aan de gang. Aansluitend heeft hij zo’n 5, 6 jaar lang (waarschijnlijk 
nog langer) met Hans Jansen (vader van Kevin) samengewerkt totdat deze om 
gezondheidsredenen moest stoppen. Daarna kwam Eveline vd Pijpekamp. Zij 
was een vriendin van een van de spelers en net afgestudeerd. Vervolgens kwam 
Remco Muller en zij werken nu al geruime tijd samen. 
Tussendoor heeft Jeroen Koenders altijd klaargestaan als back up en 
assistentie/ondersteuning verleend op manueel-fysiotherapie gebied. 
In de afgelopen 18 jaar heeft Anton met 5 trainers van doen gehad; Harry 
Hendriks, Peter Jacobs, Henk Sanders (nog geen seizoen), Hemmy Weijman en 
nu met Ed Hagen. 
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De dinsdag- en donderdagavond staan in het teken van het behandelen van 
blessures en de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Bijvoorbeeld tapen, 
bandgeren, masseren EHBO handelingen en bekijken/adviseren aan de trainer of 
geblesseerde spelers inzetbaar zijn voor de volgende wedstrijd. Een half uur 
voordat de selectie start met trainen is Anton aanwezig zodat de spelers op tijd 
met de training kunnen beginnen. Aansluitend kunnen andere spelers behandeld 
worden en zijn zij beschikbaar voor de rest van de club. Soms gaan ze met een 
speler het veld op voor een (test) hersteltraining maar meestal sluit een speler 
aan bij de groep en doet het wat rustiger aan. 
 
Zelf heeft Anton 25 jaar bij Eldenia gevoetbald. Hij liep indertijd ook veel hard bij 
het sportcentrum van Defensie (werkgever) en had een goede conditie, wat ook 
handig was op het veld.  Helaas moest hij hier door een knieblessure, kapotte 
meniscus, mee stoppen. Hij wilde wel graag bij het voetbal betrokken blijven. 
Trainer worden leek hem niets en voor jeugdtrainer voelde hij zich te ongeduldig. 
Hij is wel een paar jaar elftalleider geweest van het jeugdteam van zoon. Hij 
besloot op 33-jarige leeftijd de opleiding sportmassage te gaan volgen. Deze 
opleiding duurde een jaar. Vroeger wilde hij fysiotherapeut worden maar nu deed 
deze mogelijkheid zich voor en bleef hij toch richting dat vakgebied en het voetbal 
betrokken.  
Het leuke aan sportmasseur zijn vindt Anton het contact met de spelers. 
Fysiotherapie heeft hem altijd al getrokken. Het verzorgen, helpen met tape en 
pleister, een tikje op de schouder van een speler, er is altijd wel een manier om 
een speler op te peppen, ze aan het voetbal te krijgen. Hij heeft ook een goed 
contact met Jeroen Koenders, motiveren en er voor zorgen dat de spelers lekker 
het veld in kunnen. 
Ook bij het zaalvoetbalteam van het 1e ondersteunt hij. Kevin Dekkers was lang 
geblesseerd en heeft hij vaak getapet. Hij geniet van het zaalvoetbal en staat er 
versteld van hoe ongelooflijk veel supporters er telkens waren. 
In Antons jeugdjaren was er nog geen pupil van de week. Zelf ging hij altijd wel bij 
het 1e van Eldenia kijken. Tegenwoordig fietst hij vaak met deze nu inmiddels  
60+ mannen. Het valt hem op dat er tegenwoordig nog maar zo weinig jeugd naar 
het 1e komt kijken. Een tip aan trainers, ouders, is om eens met een team te 
komen kijken, eventueel een wedstrijdbespreking mee te maken. In samenspraak 
met de trainer van het 1e  kan hier de betrokkenheid vergroot worden. 
Als we aan hem vragen wat hij leuk of minder leuk vindt aan RKSV Driel geeft 
Anton aan niet zo snel iets te kunnen bedenken wat minder leuk is.  Hij roemt de 
gemoedelijkheid, gezelligheid, en het alles kunnen. Je wordt opgenomen in de 
groep. Ook als je er niet bij bent (bijv bij kermis, carnaval) wordt er niet negatief 
over je gesproken. Hij vindt de ongedwongenheid, het jezelf kunnen zijn erg fijn. 
In het verleden draaide Anton wel eens een bardienst met het 1e op  
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de zaterdagmiddag maar dat gaat niet meer omdat hij grensrechter is bij het team 
van zijn zoon. 
In het dagelijks leven is Anton assortimentsmanager bij Defensie. Hij beheert 
assortimenten en doet aan voorraadbeheer/reparaties. Hij zorgt ervoor dat het 
militaire materieel op het juiste moment op tijd aanwezig zijn voor de mannen 
zodat zij hun taak uit kunnen voeren. Zelf is Anton niet op uitzending geweest, hij 
is burgerambtenaar. 
Als hobby heeft hij klussen, grote klussen (hij heeft net een tuinhuis gebouwd) 
tuinieren, veel met hout bezig zijn. Ook mag Anton graag wielrennen en 
mountainbiken. 
 
Ooit heeft Anton eens gekscherend gezegd dat het zijn tijd is om op te stappen 
als de jongens waar hij ooit mee begonnen is er mee stoppen. 
Het leeftijdsverschil is nu inmiddels wel wat groter maar de contacten zijn nog 
steeds ontzettend leuk. Hij wil mede daardoor graag nog heel lang bij RKSV Driel 
blijven. Binnen RKSV Driel zijn wij natuurlijk erg blij om dat te horen en we hopen 
dat het leeftijdsverschil maar heel erg groot mag worden en de contacten net zo 
leuk blijven ☺. 
 
Pupil van de week 
 
 

Wat is je naam? Cas Schuiling  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? E3 

Op welke positie speel je? Meestal in de.voorhoede 

Wie is je favoriete speler (idool)? Messi 

Wat is je favoriete club? Vitesse en Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Nee 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Mijn buurman Richard Willems 

Wat is je lievelingseten? Sla 

Wat is je favoriete tv programma? Spiderman 

Wat wil je later worden? Chefkok 
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JO13-2 Kampioen 
 
 
Geheel onverwacht, maar daarom niet minder 
verdiend, is de JO13-2 afgelopen zaterdag de enige 
echte kampioen van zijn 4e klasse geworden. De 
jongens wisten hun eigen wedstrijd tegen ESA JO13-8 
's ochtends wat stroef maar toch overtuigend met 4-0 
te winnen. 
Daarna begon het wachten op het resultaat van de 

wedstrijd tussen de enige concurrent Valburg en de nummer 3 SML. Die wedstrijd 
werd pas om 13:00 uur gespeeld. Elk puntje dat SML van Valburg kon afsnoepen 
zou van RKSV Driel JO13-2 de kampioen maken en Valburg op de tweede plek 
doen eindigen. 
 
Een van de spelers van RKSV Driel JO13-2 is naar Valburg gegaan om die 
wedstrijd bij te wonen en SML aan te moedigen (een paar klasgenoten van hem 
spelen bij SML, vandaar).  
Hij gaf ook steeds de tussenstanden door in de groepsapp en dat was al net zo 
spannend als de wedstrijd van Lyon-Ajax van donderdagavond.  
SML kwam met 0-1 voor...Valburg kwam terug en ging er gelijk overheen: 2-1. 
Met een 2-2 stand gingen ze de rust in. In de tweede helft werd het na 10 minuten 
spelen 3-2 voor Valburg en zat iedereen gespannen te wachten op een volgend 
bericht. Met nog iets minder dan 10 minuten te gaan maakte SML wederom gelijk 
3-3 en sprongen wij allemaal (virtueel) een gat in de lucht.  
 
"Volhouden SML!"  
"Fluit maar af!"  
 
Dat soort berichten regende het in de groepsapp. Om 14:15 kwam het 
verlossende appje: "We zijn ECHT KAMPIOEN!!!" - "Eindstand 3-3".  
 
Geen discussie mogelijk over de ware kampioenen :-) 
 
En, heel sportief, kreeg Ronald van Put via Facebook een berichtje van de coach 
van Valburg: 'Namens de (...) coach van SC Valburg gefeliciteerd met het 
behalen van het kampioenschap.' 
 
Er zijn wat foto's gemaakt met mobiele telefoons, na afloop van onze eigen 
wedstrijd, waarvan er ook 1 via twitter is gedeeld. 
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De spelers zijn Chico van Bruggen, Arne Fierkens, Tim van den Heuve l, Nick 
van Ingen, Tristan Jansen, Dangelo van Mierle, Bram  van Muiswinkel, Jens 
Noordhoek, Stan Pol, Nord Prinse, Sven van Put, Tie s Ritsma, Sam van 
Rijsewijk, Yan-An Verwoert, Tilo Wijkniet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harry, Ronald en Bas 
Trainer, vlagger en Leider JO13-2 
 
 
 

 

De J09-2  

Zaterdag 22 April was het dan zover, de halve finale van de beker en 
we speelden deze wedstrijd uit bij Millingen SC tegen de J09-1.  
Er heerste een gezonde spanning bij de jongens van de J09-2 en ook waren er 
genoeg supporters aanwezig op deze koude zaterdagmorgen om de mannen aan 
te moedigen!  
De beide teams waren aan elkaar gewaagd en de eerste helft ging gelijk op met 
kansen over en weer.   
Vanuit een corner kopt Millingen de bal achter onze keeper in het net en is het 0-
1. Direct daarna zetten onze jongens van de Driel aan en wordt er mooi en 
strijdlustig voor de gelijkmaker gevoetbald maar de bal wil er helaas niet in bij de 
tegenstander.  
Een harde knal van Merijn op de lat die ook weer snoeihard in het veld terug 
komt, op dat moment counterd de tegenstander en maakt hieruit de 0-2. De 
jongens zitten er gelijk weer bovenop en al snel wordt het 1-2 vanuit een corner 
die met een geweldige omhaal van Lex in het doel van de tergenstander 
verdwijnd verdwijnt. 
Langs de lijn is de spanning om te snijden en Driel gaat vol in de aanval en ook 
de trouwe supporters moedigen onze jongens sportief aan!  
Helaas wordt de inzet niet beloond en wordt de halve finale verloren met 1-2, 
maar de jongens hebben alles gegeven en Millingen was een waardige 
tegenstander.  Het bekeravontuur is helaas over maar we richten ons nu volledig 
op de competitie waar we nu tweede staan en nog als kampioen kunnen eindigen 
in de 2de klasse 04.    

Met sportieve groet de trainers J09-2!  
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J09-2 Kampioen 
 
 
Het was een drukke voetbalweek na de mei 
vakantie ☺. Op dinsdag 9 mei spelen we een 
inhaalwedstrijd uit tegen SKVJ09-2 in 
Wageningen. De wedstrijd begint om 18:30 en 
de mannen kunnen dus lekker wat later het 
bed in deze dag. 
De wedstrijd begint goed en al snel staat het 0-
1, daarna zakt de wedstrijd in vanuit de kant 
van Driel en SKV krijgt een paar goede 
kansen. Mede door hun reus van een keeper die de ballen tot over de middellijn 
het veld in trapt. Gelukkig hebben wij onze reserve keeper Kasper in het doel die 
de inzetten van SKV allemaal weet te stoppen! 
Driel herpakt zich daarna goed en al snel staat het 0-2, de mannen zijn goed 
uitgerust in de vakantie want het doelsaldo loopt snel op met 0-3, 0-4 en 0-5.  
Op dat moment loopt de wedstrijd ten einde maar toch vallen in de laatste 
minuten de 0-6 en 0-7. 
Dit is een mooie eindstand en hiermee worden we koploper met in totaal 18 
punten uit 7 wedstrijden. 
Zaterdag staat er dus een mooie kampioenswedstrijd op het programma tegen de 
nummer 2 DTS Ede J09-2 die 2 punten minder heeft als onze jongens. 
 
Woensdag en vrijdag wordt er hard getraind door de jongens zodat ze zaterdag 
goed en scherp aan de kampioenswedstrijd kunnen beginnen. Ook is onze vaste 
keeper Julian weer van de partij en is het team weer op volle sterkte aanwezig! 
 
 
 
Zaterdag 13 mei is het dan zover, om 08:30 vertrekken we met zijn allen naar 
DTS Ede voor onze kampioenswedstrijd. 
Winst of gelijkspel is voldoende voor onze mannen om kampioen te worden in de 
onder de 9 competitie (voorjaar) 2e klasse 04. 
De mannen zijn een klein beetje gespannen en ze beginnen als team zichzelf 
rustig warm te spelen. Ze zijn er allemaal van overtuigd dat het gaat lukken 
vandaag en dit straalt er ook vanaf. 
Dan gaat het fluitsignaal en Driel zet gelijk de aanval in. De mannen zijn fel en 
spelen goed op de bal en winnen daardoor vaak het duel van hun tegenstander. 
Het team staat goed in het veld en er wordt uitstekend verdedigd door iedereen.  
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In de negende minuut komt Mick vanaf de linkerkant zijn tegenspeler voorbij en 
kan dan richting het doel. Hij haalt uit en de bal wordt vanaf achter de lijn uit het 
doel gehaald en de bal komt terug in het veld.  
Voor de zekerheid haalt Mick nog maar een keer uit en de bal ligt nu achterin het 
net, maar de scheidsrechter heeft in de tussentijd het doelpunt al toegekend voor 
Driel en het staat 0-1!! 
Na dit doelpunt golft het spel tot aan de rust wat op en neer en zijn beide ploegen 
aan elkaar gewaagt. Aan beide kanten ontstaan er wat kleine kansen maar beide 
keepers grijpen steeds goed in. 
 
Het is een spannende wedstrijd en ook bij het meegereisde publiek is de 
spanning te voelen. In de rust krijgen de mannen een compliment van de trainers 
dat ze heel goed spelen.  
Na wat extra aanwijzingen beginnen we aan de tweede helft. 
 
DTS zet op dat moment direct weer druk voor de gelijkmaker en Driel wordt op 
dat moment wat verder terug gedrukt op hun eigen helft. Driel verdedigt echter 
goed en komt er daardoor soms snel en gevaarlijk uit maar helaas blijft de 0-2 uit.  
Op eens komt DTS er gevaarlijk doorheen op het middenveld en daaruit wordt de 
gelijkmaker gescoord en staat het 1-1. Gelukkig is voor Driel deze stand ook nog 
gunstig, maar de spanning aan de lijn is niet mee te houden zo spannend is de 
wedstrijd op dit moment. 
Nog een paar minuten zijn de mannen verwijderd van het kampioenschap en ze 
verdedigen met zijn allen heel sterk en 
keeper Julian heeft een aantal 
fantastische reddingen zodat het doel 
verder leeg gehouden wordt.  
Dan komt Driel er met Stijn vanaf de 
rechterkant er weer gevaarlijk uit en  
 
 
 
 
ondanks verschillende tackles van de tegenstander blijft hij op de been en kan de 
bal voorgeven en wordt het een hoekschop. 
Deze wordt snel genomen en bijna valt daar de 1-2. De mannen van Driel rennen 
weer op volle snelheid terug omdat DTS de bal snel uit schiet maar gelukkig heeft 
Julian de bal klemvast na een schot op doel. 
Dan wordt Mick over de linkerkant aangespeeld en kan hij vanaf de linkerkant 
opkomen en de bal op het doel schieten. De keeper van DTS heeft moeite met 
deze bal en Elijah zorgt ervoor dat deze bal in het doel verdwijnt, 1-2 en nog 
hooguit 1 minuut te spelen en de mannen zijn Kampioen!! 
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Nog 1 keer kan DTS uitkomen en speelt de bal van de middenstip weer richt het 
doel van Driel, op dat moment is Driel nog niet helemaal klaar na het vieren van 
het doelpunt en kan DTS weer gevaarlijk voor het doel van Driel komen.  
Gelukkig wordt de bal onderschept en op dat moment fluit de scheidrechter voor 
het eindsignaal en kan het feest beginnen!!! 
De mannen zijn helemaal door het dolle heen en rennen naar elkaar en de 
supporters toe om het kampioenschap te vieren.  
De J09-2 is KAMPIOEN!!!!!! en ze hebben dit hele seizoen fantastisch gespeelt. 
 
Ook willen we de ouders, opa's en oma's en supporters bedanken voor de 
gezelligheid en hun support dit seizoen tijdens alle wedstrijden en trainingen. 
Applaus!! 
Nu nog een aantal toernooitjes spelen en hopen dat we daar ver kunnen komen 
maar vooral kunnen genieten van het spel van de mannen en het plezier dat 
zij met het spelletje hebben!! 
 
Groeten de trainers van de J09-2 
 
Erwin Koen, Erik Bakker en Jerry Romberg 
 
Elijah Beukhof  – Aanvaller met zijn mooi kapbewegingen. 
Julian Rutges  – Keeper die ons doel met mooi reddingen heeft verdedigd. 
Kasper Montfrooy  - Verdedigende middenvelder die ook hele mooie doelpunten 
kan maken. 
Lex Peters  – Aanvaller met een neusje voor de doelpunten 
Merijn Bakker  – Middenvelder waar de tegenstander niet vanaf komt. 
Mick Koen  – Links en rechtsbuiten/aanvaller en de topscoorder met het harde 
schot 
Raf Romberg  – Middenvelder die bij de hoekschop altijd op de juiste plek voor 
het doel staat van de tegenstander. 
Rik van den Heuvel  – Verdediger waar niemand langskomt. 
Stijn Muller  - Rechtsbuiten/aanvaller wel genoemd onze dribbelkoning. 
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Pupil van de week 
 
 

Wat is je naam? Niels Aalbers  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? o11-3 

Op welke positie speel je? Keeper 

Wie is je favoriete speler (idool)? Dirk Kuyt 

Wat is je favoriete club? Feyenoord 

Wil je graag profvoetballer worden? ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Kevin Dekkers 

Wat is je lievelingseten? Chinees 

Wat is je favoriete tv programma? Nickelodeon 

Wat wil je later worden? ik wil in de techniek 

 
 

Wat is je naam? Lars Jacobi  

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? jo11-5 

Op welke positie speel je? Spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? van Ginkel 

Wat is je favoriete club? PSV 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

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

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? zapp/Sport 

Wat wil je later worden? Weet ik nog niet 
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JO11-5 Kampioen 

Na een lastige najaarscompetitie, waarin we veel aan 
elkaar moesten wennen, begonnen we vol frisse 
moed op 18 februari tegen Beuningse Boys. 

  
Groot was de schrik toen bleek dat Janae (keepster 
van de dag) haar pols had gebroken. Hoe? Een 

stomme val, achterover tijdens het inspelen. Maar we lieten ons niet uit het veld 
slaan, en boekten, voor haar, een mooie 5-0 overwinning. 

 
Op 4 maart hadden we versterking gekregen van Pepijn en begon het spel steeds 
beter te lopen. Met een sterke verdediging en een goed keepende Noah, wonnen 
we zelfs met 0-8 van Dio ‘30. 
 
Om nu alle wedstrijden langs te gaan, is veel, maar opmerkelijk is wel de 
wedstrijd tegen Kesteren; een team met alleen meisjes. O, wat waren onze 
spelers onder de indruk, ze waren ook erg groot en speelden uit een vaste, 
sterke, opstelling. Het bleef spannend tot het einde… De opluchting was groot na 
de winst met 2-3…. Maar Kesteren had niet zelf gescoord…  ;-) 
 
In de loop van de competitie begonnen wij (ja Janae kon gelukkig alweer snel 
mee doen) er zelf ook in te geloven dat er iets moois mogelijk was en speelden 
steeds fanatieker. 

 
Janae, Do, Noah, Bram, Sjoerd, Lars, Duncan, 
Pepijn, Jayden, Nikola, Boyd, invallers, ouders, 
sponsors, trainers… kortom, iedereen bedankt voor 
de steun, het juichen en de inzet! 

Veel succes volgend seizoen! 

( noot red. Op de volgende pagina staan de mooie 
woorden waar mee zij gehuldigd zijn.) 
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Noah In de tweede helft van dit seizoen is zijn keeperstalent ontdekt. Hij gaat  
altijd vol voor de bal, met alles wat hij heeft. 

  

Pepijn 
Onze swingende, linksbenige, linksbuiten. Hij gaat altijd met zijn neus naar 
het doel, blijkt wel uit 25 goals (onze topscoorder!). Veel succes volgens  
jaar in de D! 

  
Lars Balvaste, hardwerkende spits. Hij staat vaak op de goede plek om de bal  

het laatste schot geven. Hierdoor 12 x gescoord. 

  

Jayden Hij gaat nooit opzij, staat stevig in zijn schoenen. Hij schiet hard, daardoor  
3 x gescoord. 

  
Boyd Onze linksbenige corner-specialist van het middenveld. Strooit met slimme 

passjes, scoorde 1 x. 

  

Nikola 
Balvaste spits of aanvallende middenvelder. Het altijd de focus op de bal! ;-) 
Is 1 van de kleinste van het team, maar heeft wel met het hoofd gescoord, 
wel 3x! In totaal 11 x. 

  

Janae 
Begon de tweede seizoenshelft ongelukkig met een gebroken arm op doel.  
Is nu onze ranke rechtsbuiten. Ze passeert menig tegenstander zonder dat 
ze haar maar gezien hebben…. 

  
Duncan  Snelle middenvelder en verdediger, hard werkend, oog op de bal en hij raakt 

hem altijd! Scoorde 1x. 

  

Sjoerd 
Wil eigenlijk in de spits. Staat, door zijn loopvermogen, vaak als  
middenvelder op de juiste plek, speelt zijn tegenstander uit de wedstrijd  
en scoort ook nog. 9x! 

  
Do Rustigste in het veld. Je krijgt haar niet zo maar van de bal! 

  
Bram  
 
 
 

Rots in de verdedigende branding. Hij weet met goede passes altijd een 
teamgenoot te vinden. Heel soms stoomt hij met een mooie solo op naar 
voren voor de fraaiste voorzetten! 
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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, contactpersoon 
maatschappelijke stage. 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 vrijdag 12 mei vanaf 20.00 was 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 
was ook een avond om met andere vrijwilligers van onze 
vereniging kennis te maken. Het was een gezellige avond. 
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SGOB loterij De uitslag staat elders in deze Rood-Witten. Tevens is deze op de 

site te lezen, op het prikbord in de hal en wordt gepubliceerd in het 

Gemeentenieuws. Kopers en verkopers hartelijk dank! 

 

Onlangs speelde het 1e elftal tegen SDOO Heteren. Verschillende taxibusjes 

reden af en aan om de Drielse fans te vervoeren. Het bleef na afloop van de 

wedstrijd nog heel lang gezellig in de kantine. Beide teams en supporters 

maakten er samen een feestje van. 

 

Zelf had het 1e tegen OVC’85 een eregast . Elders in 
deze Rood Witten staat er meer over te lezen. 
 
De MO17-1 zijn op woensdagavond 17 mei kampioen 
geworden, en wat was het spannend. Het was 
ontzettend druk langs de lijn. Wat een ontlading op het 
einde; in de laatste minuut werd de winnende goal gescoord. 4-3. Wat een 
gejuich. We hebben teruggekregen dat men het achter in de Breekenhof en in de 
Pasteurstraat hebben gehoord. 
 
 

6 jeugdteams zijn kampioen  geworden en ook het 
futsall zaalvoetbalteam . 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
Op 20 mei zijn de jeugdteams in het zonnetje gezet 
tijdens de kampioenendag. 
Namens de club kregen zij een rondrit op de “platte 
kar” aangeboden, een oorkonde op naam, medaille, 
friet en een flesje limonade.  
De teams werden door hun trainers/leiders 
toegesproken met mooie woorden. Bij enkele teams 

hadden de ouders voor een Kampioensshirt gezorgd waarmee de spelers zo trots 
als een pauw mee op de kar gingen. 
Organisatie hartelijk dank voor al het werk om er voor de jeugd een bijzondere 
dag van te maken. 
 
Op hemelvaartdag vind het 1e Jacobi/Businessclub toernooi plaats voor de jo9 
en jo11 team. De organisatie is al langere tijd achter de schermen bezig om alles 
hiervoor goed te regelen. Wij wensen hen, en alle 50 deelnemende teams, en 
medewerkers, heel veel succes en plezier toe. 
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MO17-1 Kampioen 
 
De MO17-1 zijn op woensdagavond 17 mei kampioen geworden, en wat was het 
spannend. Het was ontzettend druk langs de lijn. Wat een ontlading op het einde; 
in de laatste minuut werd de winnende goal gescoord. 4-3. Wat een gejuich. 
Tijdens de huldiging was er voor iedereen een persoonlijk woordje: 
 
Rosa de Jong  is een hele goede keepster, een betrouwbare sluitpost die 
prachtige reddingen heeft verricht. Het hele seizoen laat ze zien dat ze een echte 
diehard is, zo is ze s' nachts van vakantie terug gekomen en om 12 uur stond ze 
weer onder de lat. 
 
Rosa Hermsen  onze aanvoerster die als laatste vrouw een echte stofzuiger is, 
maar ze kan ook scoren. Ze is er een poosje tussenuit geweest wegens een 
vervelende blessure, maar toen ze weer mocht voetballen was het net of ze nooit 
weggeweest is.. 
 
Sam van Binsbergen  is begonnen als middenvelder maar dat was niet haar 
plekje, want dan vroeg Sam pphhff is het nog geen tijd? Daarna is ze van positie 
veranderd naar linksachter en dat ging goed, maar na een tijdje is ze verhuisd 
naar rechtsachter en dat is haar plekje. 
 
Britt Tesink  is een hele goede voorstopper ze is snel en is voor niemand bang. 
Dat hebben we wel gemerkt met haar rode kaart, wat was ze boos en ze had 
gelijk hij was niet terecht.  En Britt vindt softbal ook leuk, niet doen en gewoon 
lekker blijven voetballen!!! 
 
Lisa v.d. Berg  heeft op verschillende posities gestaan van spits tot achterin en 
hard gewerkt, maar toch is haar plaats achterin. Lisa moet alleen uit gaan kijken 
op de fiets, want voor je het weet valt ze ermee en moet ze trainingen missen wat 
zonde is... 
 
Bianca Koudijs  heeft eerst ergens anders gespeeld en toen kwam ze bij Driel. 
Ze was eerst een verlegen stil meisje en in de jaren goed gegroeid. Ze kan op 
verschillende posities spelen en werkt altijd hard. 
 
Britt Lamers  was een te lief meisje, maar dat is in de loop van tijd toch wel 
anders geworden.  Ze durft een schouder duw te geven. We vergeten ook nooit 
meer, dat ze in Bemmel haar eerste doelpunt scoorde. 
 
Merel Verstappen  is een rustig meisje en doet wat van haar gevraagd wordt op 
welke positie dan ook.  
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Heeft ze in een wedstijd een botsing, maar gaat toch nog ff door. Wat blijkt? Is 
haar teen gebroken, maar gelukkig weer op tijd fit voor het kampioenschap. 
 
Nuijn Akin  was op een vrijdag de tijd vergeten om te trainen, maar toch kwam ze 
hijgend aan op het veld, zo hard had ze gefietst om toch nog trainen. Dus de 
warming-up had ze onderweg al gedaan, en mocht die overslaan. Nuijn heeft ook 
voor ons nog verschillende keren gekeept, wat was ze zenuwachtig maar ze heeft 
super goed gekeept.. 
 
Laura Boeijen  is al heel snel gaan spelen als mid-mid, eerst was ze er heel 
onzeker over maar toen ze eenmaal de smaak te pakken had, pakte je die plek 
niet meer af. Laura heeft daar wel inzicht en kan hele mooie passes geven, die 
vaak voor kansen zorgt. 
 
Marijn Bakker  is heel sterk op het middenveld, en gaat achter elke bal aan. 
Jammer dat de bal er met de kampioenen wedstrijd er net niet in ging. Al moet 
Marijn nog een derde helft spelen, ze blijft gaan en is niet moe te krijgen.. 
 
Desi Vrehe  die vorig jaar geblesseerd was geraakt tijdens een beker wedstrijd 
aan haar knie, kon meteen het hele seizoen niet meer meedoen en zou eigenlijk 
stoppen. Maar Desi kwam gelukkig terug, en wat was iedereen blij want met haar 
snelheid en schoten is iedere tegenstander bang. 
 
Kelsey Knuiman  is bij ons gekomen waar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Ze kan 
op alle posities staan en als je dan zei: wil je daar staan dan zei Kelsey ja hoor 
geen probleem. Ze werkt altijd keihard en gaat voor geen tegenstander aan de 
kant, het liefste gaat ze erdoorheen. 
 
Jane van Rijsewijk  is een rustig meisje, alhoewel in de wedstrijden gaat ze 
ervoor en gaat elke confrontatie aan. Ze heeft ook een prachtig schot en al heel 
wat mooie doelpunten gemaakt en voorzetten gegeven.  
 
Romy Martens  moet niet te vroeg voetballen anders red ze 
het niet, zelfs als ze om kwart over 12 aanwezig moet zijn, 
krijgt ze het nog voor elkaar om zich te verslapen. Romy 
heeft soms haar dag niet, en heeft dan weinig zin om wat te 
doen. Opeens gaat die knop om en dan scoort ze er zomaar 
een stuk of 5 achter elkaar. 
 
 
 

 
 

 



De Rood-Witten 

 
Pagina 32 

 
JO13-3 Kampioen 
 
Op 13 mei zijn de JO13-3 kampioen geworden. Tijdens de 
huldiging zijn zij door trainer Bart Herlaar persoonlijk 
toegesproken en wat glunderden zij toen zij hun bijnamen 
hoorden: 
 

 
Ramy Al Farhat, Hij is de rots in de branding de grootste van ons allemaal. Hij 
heeft maar 25 keer de bal uit het net hoeven pakken. Hij is onze RamyONANA!! 
 
Jort Bakker, Hij is niet de grootste maar ook niet de kleinste. Hij heeft heel veel 
ballen afgegeven!! De enige echte rechtspoot. Onze  Jort Rachica 
 
Dinand Blom, Hij is een echte verdediger en het liefst op rechts! Maar ook op 
andere plaatsen in het veld kan hij aardig een balletje trappen. De enige echte 
Dinand Leerdam!! 
 
Luke Demon, Hij is technisch een van de beste. De mooiste passes naar links en 
naar rechts!! Hij scoorde denk ik wel het mooiste doelpunt van het seizoen!! Ik 
heb het over Luke Klaasen!!  
 
Jan Derksen , Hij is de knokker van ons team!! Altijd gaat hij voor de bal. Dit jaar 
was het soms moeilijk tegen sommige grote jongens!!  De bikkel Jan Scholes!! 
 
Damian Driessen , Hij staat altijd op de juiste plaats hoe groot of klein, snel of 
heel snel. Zijn voet stond vaak in de weg!! Hij maakt dan wel het minste geluid 
maar op mij heeft hij indruk gemaakt!! We hebben het natuurlijk over Damian 
Veltman!! 
 
Tijn Hagen , Het liefst wat hij doet is scoren en naar voren!!  Ook hij heeft zich 
van zijn goede kant laten zien door ook hard te kunnen werken en ook (soms) zijn 
verdedigende taak uit te voeren! Zijn jaar kan niet meer stuk! In 1 weekend 2 keer 
Kampioen worden!! Dat kan alleen Tijn Kuyt!! 
 
Coen Laros , Hij is de snelste van het stel zowel met zijn mond als met zijn 
benen!! Geef een trap naar voren en hij rent er achteraan!! Hij heeft heel veel 
doelpunten gemaakt dit seizoen!! Onze spits Coen van Wolfswinkel!! 
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Mike van Mullem, Hij heeft de mooiste en beste trap van ons allemaal! Staat de 
meeste uren op het veld! Links of rechts ik zie bijna geen verschil! Vrije trappen 
Corners?? Zeg het maar!! Mike Messi staat klaar!! 
 
Ivan Olivier, Hij is de bijna snelste! Kan overal spelen op het veld zelfs in de 
goal!! Scoren kan hij ook en dat hebben we gezien! Onze kleine grote man Ivan 
Cruijff!! 
 
Ties Welgraven ,Hij is de meestvaardige van ons allemaal! Kijkt altijd om zich 
heen en vraagt de bal! De man met de schone trap en schone kleren! Ik heb het 
dan natuurlijk over??? TIES KLAASEN 
 
Mees Schouten, Hij is de meest vaste speler op links! Er kwamen hem maar 
weinig voorbij dit seizoen! Niks is hem te gek op die plek!! Ik heb het natuurlijk 
over Mees Lewandowski onze enige echte linksback!! 
 
Dyon Herlaar, Hij heeft de meeste kilometers gemaakt en de meest vuile vlekken 
in de kleren!! Voorin of achterin het maakt hem niet uit! 1 van de weinige Links 
poten met een mooi schot en een hart voor het voetbal ! Onze (mijn) Dyon 
Neymar!!!! 
 
 

        
 
 
 

 
Op 9 juni start het voetbalkamp voor de JO9 en JO11. 
Wie wil de dames van de activiteitencommissie helpe n 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 
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Achter de schermen…                meneer H.H. van den Born 
 

Binnen de RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers 
werkzaam. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Wij 
zetten hen daarom ook graag in het zonnetje in deze 
rubriek. 
 
Maar ook andere verenigingen kunnen niet zonder hun 
vrijwilligers. De laatste thuiswedstrijd speelde het 1e 
elftal tegen OVC’85. Zij hebben een heel bijzondere 
vrijwilliger waar RKSV Driel veel respect voor heeft. 
Daarom leek het haar een mooi moment om deze man 

eens uit te nodigen als eregast tijdens deze wedstrijd en hem een gezellige 
middag te bezorgen. 
Deze bijzondere vrijwilliger (al vindt hij zelf van niet) is de heer H.H. (Henk) van 
den Born, 84, uit Oosterbeek. Vader van Bianca, schoonvader van Tonnie 
Aalbers en opa van Niels en Jasper die hier bij de club voetballen. 
Ongeveer 60 jaar geleden is hij met vrijwilligerswerk begonnen; deed alles wat 
mogelijk was/is. Haalde bijvoorbeeld nog het geld voor de toto/lotto op wat toen 
nog een dubbeltje per maand was. Zocht de ballen op in het bos, onderhield de 
velden, draait bardienst, verkoopt entreekaartjes, maar net wat er moest/moet 
gebeuren. In het verleden waste zijn vrouw altijd de shirtjes. 
Meneer vd Born is net na de oorlog in ’45 begonnen bij Abstenentia en heeft daar 
later in het 2e elftal gevoetbald. Ik was “een beetje een schopperd” zegt hij. In het 
begin speelde hij als linksbuiten; “snelle Henkie” werd hij wel genoemd, later 
speelde hij in de verdediging. Zij speelden toen wel op hoog niveau. 
Hij ging als supporter en als bestuurslid naar alle wedstrijden van het eerste. 
Zij gingen dan per bus naar Enschede, Groningen en Leeuwarden. 
Zijn mooiste herinnering bewaart hij aan de uitwedstrijd naar Appingedam op een 
donderdagavond. Zij wonnen toen met 2-3. Het was een feestelijke terugrit naar 
huis. Zij wonnen niet zo veel, hij vergeet deze avond nooit meer. 
Zoon Ronald heeft ook gevoetbald en dochter Bianca bij de dames. Toen 
schoonzoon Tonnie verkering kreeg met Bianca moest hij zich “ eerst maar eens 
bewijzen” door bij OVC te komen voetballen “ anders mocht hij niet binnen 
komen” lacht meneer Van den Born. En Tonnie heeft zowaar met plezier een 
paar jaar bij OVC gevoetbald. Het doet de heer Van den Born zeer dat zijn club er 
voor gekozen heeft om een zaterdagclub te worden, hij gaat het voetbal gebeuren 
op zondag erg missen. Het is vandaag de laatste wedstrijd van OVC op zondag. 
Ook dat zijn clubje Abstentia op is gegaan in OVC’85 vind hij jammer en had het 
daar toch erg moeilijk mee. Daar zat zijn hele ziel en zaligheid in. 
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Meneer Van den Born gaat vaak bij de wedstrijden van Jasper en Niels kijken. 
Laatst was hij nog naar SML gefietst waar de C1 van Jasper won met 1-12. 
Ook gaat hij vaak in Driel nog even bij de jongens kijken. 
Hij heeft als bakkersknecht gewerkt, zo’n 80 broden op de fiets om rond te 
brengen maar het langst bij de PTT als postbode. Hij heeft heel wat afgefietst en 
kent nog steeds alle namen en adressen van de mensen in Oosterbeek. 
 
Meneer Van den Born mocht bij de wedstrijdbespreking van het 1e van RKSV 
Driel aanwezig zijn en gaat de aftrap verrichten samen met Niels die deze dag 
pupil van de week is. Hij geeft aan het leuk te vinden dat hij als eregast 
uitgenodigd is maar het toch ook wel spannend te vinden om de aftrap te 
verrichten. Als verrassing (ook voor paps en mams) is geregeld dat andere 
kleinzoon Jasper opa naar de middenstip begeleidt en aansluitend naar de Dug 
Out waar hij de wedstrijd kan volgen. In de rust een versnapering en na afloop 
een gezellig samenzijn in de bestuurskamer met een drankje en hapje. Als 
aandenken een vaan en oorkonde van RKSV Driel. Het was ook erg leuk dat 
andere familieleden hun belangstelling kwamen tonen die middag. 

 
Meneer Van den Born, een vrijwilliger waar men een voorbeeld 
aan kan nemen. 
Een vrijwilliger die RKSV Driel graag eens in het zonnetje zet. 
 
 
============================================== 

 
Na 5 jaar ga ik stoppen met het maken van de totale  jeugdrubriek van de Rood-
Witten. Ik vond het erg leuk om te doen maar het is voor mij niet meer te 
combineren met mijn werk/prive en andere vrijwilligerstaken binnen de club. 
Ik zal nog wel interviews en “achter de schermen” aanleveren en vrijwilliger zijn bij 
o.a. activiteitencommissie en sponsorcommissie, contactpersoon 
maatschappelijke stage. Ik heb 2x een oproep geplaatst voor een/meerdere 
vervanger(s) en mensen aangesproken maar geen reactie.  
Ik hoop toch dat er het nieuwe voetbalseizoen mensen opstaan die eens een 
stukje willen schrijven voor het clubblad! 
 
Vind jij het leuk om zelf stukjes te schrijven, en anderen hiertoe te 
enthousiasmeren? Heb jij interesse? Voor meer informatie stuur een mail naar 
jeugdpr@rksvdriel.nl of spreek mij gerust eens aan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Daniëlle Knuiman 
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Driel JO11-1 schrijft historie 

 
Een project dat drie jaar geleden werd gestart 
en waarvan men wist dat er een einde aan zou 
komen: “De Mini Gladiatoren”. Oftewel RKSV 
Driel JO11-1. 
In januari startte de jongens aan hun 
afscheidstournee. Na 3 jaar, met veel 
hoogtepunten en dito (zaal) 
kampioenschappen was de tijd gekomen om 
naar een naderend afscheid toe te werken. 
Nog eenmaal een ronde langs de 
voetbalvelden met dit team in de huidige vorm. 
8 jongens die uitkomen in de 1e klasse. 3 jaar 
geleden gestart in de 5e klasse!!! 
Na het behaalde zaalvoetbalkampioenschap bij 
SDOO volgde begin februari een 3-3 gelijkspel 
in een oefenpot tegen Spero  
JO11-1.  
Op 18 februari stond een belangrijke wedstrijd 

tegen RedichemJO11-1 op het programma. Helaas werd deze, door de slechte 
weersomstandigheden, afgelast.  
Twee weken later stond dus wel onze eerste wedstrijd gepland. Een 2-7 
overwinning op CSV Apeldoorn JO11-4 betekende een goede start en direct een 
koppositie. Die werd vervolgens niet meer afgestaan tot………. 
Overwinningen op Blauw Geel ’55 JO11-1 (12-3), DTS 35 JO11-2 (5-1), SML 
JO11-3 (1-7), Bennekom JO11-3 (7-2) bracht ons bij de uitwedstrijd tegen 
Fortissimo JO11-1. 
Om kort en krachtig te zijn: deze wedstrijd zijn we bestolen. De tegenstander 
mocht hands maken alsof het een handbalwedstrijd was, sloeg de ballen uit hun 
eigen goal, maakte overtredingen die niet werden gezien door de scheids, wij 
kregen een rode kaart etc. Daarbij komt wel dat we zelf voldoende kansen kregen 
maar 8x paal en lat troffen. Uiteindelijk werd het 3-3 en moesten we de koppositie 
afstaan aan Leones JO11-1. 
Het toeval was dat onze eerstvolgende wedstrijd tegen Leones was. Zij hadden 
alles nog gewonnen. We pakten tegen hen een verdiende 2-0 overwinning en 
grepen weer de koppositie. Daarna volgden overwinningen op nummer 4 
Lunteren JO11-1(0-5) en nummer 5 OVC’85 JO11-1 (2-5). 
De wedstrijd tegen Redichem zou bepalend zijn voor het kampioenschap. Leones 
had verder alles gewonnen en waren klaar. Wij moesten nog op 20 mei 
aantreden en alleen een overwinning zou ons het kampioenschap geven. Nu  
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was het zo dat er begin april contact is geweest tussen beide verenigingen om 
deze wedstrijd te verzetten naar een eerdere datum. Redichem wilde echter niet 
mee werken en hield vast aan 20 mei. Eind april wilde Redichem echter wel de 
wedstrijd verzetten maar toen hoefde het voor de Mini Gladiatoren niet meer. Er 
was geen ruimte meer in het programma van ons.  
 
Zaterdag 20 mei stonden de Mini Gladiatoren klaar om de kleedkamer te verlaten, 
op weg naar het speelveld. Strakke koppies en vol adrenaline om een historische 
titel te behalen. Nog nooit werd een team van Driel kampioen in de 1e klasse (de 
vroegere Hoofdklasse). De warming up werd gedaan, tientallen supporters 
stonden langs de lijn. Sommige overgekomen uit Zeeland. Ook docenten hadden 
hun vrije zaterdagochtend opgeofferd om naar hun leerlingen te komen kijken.  
En wat eigenlijk wel verwacht werd, gebeurde. Redichem JO11-1 kwam niet 
opdagen. Geen kampioenswedstrijd dus. Contact met het wedstrijdsecretariaat 
van Redichem werd opgenomen en daaruit werd duidelijk dat de tegenstander de 
voorkeur had gegeven om deel te nemen aan een toernooi. Ze hadden zich niet 
afgemeld. In overleg met beide verenigingen werd besloten een reglementaire 3-
0 (BNO) overwinning te noteren. En dus betekende dat het kampioenschap voor 
de Mini Gladiatoren. Wel zuur natuurlijk dat het zo moet lopen. Ook voor Leones, 
die nog kans maakten op de titel. 
De Mini Gladiatoren werden gehuldigd met een kampioensschaal, 
confettikanonnen, Bengaals Vuurwerk en veel applaus.  
 
Daarna een oorkonde van de club en friet met frisdrank. Helaas ging de platte kar 
niet door. (noot red. de eigenaar van de platte kar besloot ineens om een rit te 
rijden voor een vrijgezellenfeest i.p.v. dit team) Daarvoor werd een oefenpotje 
gespeeld tegen Driel JO15-2 (zij hadden zich tevergeefs ingeschreven voor een 
toernooi). 
De Mini Gladiatoren zullen samen nog 2 toernooien spelen voordat de spelers nar 
andere teams gaan. Eerst het eigen toernooi op donderdag 25 mei. En daarna 
een grandioos spektakel in Frankrijk waar de jongens tijdens de Pinksteren 4 

dagen lang Straatsburg onveilig 
gaan maken met hun vaders  tijdens 
het Trophee du Rhin toernooi. 
 
 
Oh ja, en daarna nog ff “rellen” op de 
club tijdens het jaarlijkse kamp en de 
wedstrijd tegen de moeders.  
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De jo11-1, oftewel “ De minigladiatoren” kampioen 1e klasse. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
J09-1 seizoensoverzicht 

Nadat we voor de winterstop een fantastische seizoenshelft afsloten met een 
welverdiend kampioenschap begonnen we fris en fruitig aan een nieuwe 
seizoenshelft in de 1e klasse. 
We werden ingedeeld in een "Nijmeegse" klasse, aangezien meer dan driekwart 
van de tegenstanders uit Nijmegen e.o. afkomstig was. 
De eerste 3 wedstrijden werden winnend afgesloten,  daarna werd er eenmaal 
verloren en 2 maal gelijkgespeeld, waaronder de legendarische thuiswedstrijd 
tegen Union. Na een 0-4 ruststand werd de beste helft van het seizoen gespeeld 
en kwamen wij terug tot een 4-4 eindstand!  Daarna volgde nog een 4-4 
gelijkspel, ditmaal uit tegen Brakkenstein. Hier stonden wij met 4-1 achter en met 
wederom een goede tweede helft konden wij terugkomen tot 4-4. De laatste 4 
wedstrijden werden achtereenvolgens een overwinning, gelijkspel, overwinning 
en een verliespartij tegen de uiteindelijke ongeslagen kampioen in onze 
competitie.  Aan het eind van de rit konden we terugkijken op een geslaagde 
voorjaarscompetitie met als resultaat een 3e plaats in de eindklassering. Een 
resultaat om trots op te zijn! 
Een trotse leider. 
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De medewerkers van de Rood-Witten wensen alle spelers en 
speelsters, alle vrijwilligers, alle sponsoren en alle lezers een hele 
fijne zomervakantie toe!  
 
Geniet ervan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alle vrijwilligers die “gewoon” doorgaan met de organisatie 
/ voorbereidingen van het nieuwe seizoen; na afloop  van deze 
competitie; 
Heel veel succes en top dat jullie dit toch maar we er doen 
(veelal op de achtergrond) !!!!!! 
 
 
Zonder leden geen vereniging 
Zonder sponsoren en Busenissclub SV Driel geen extra’s 
Zonder vrijwilligers geen voetbal 
 
 
 
RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij!  
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Doolhof 


