
De Rood-Witten 

 
1 

 
 Nummer 2 16                                                           oktober 2017 

Inhoudsopgave 
Van de bestuurstafel ..................................................................... 2 
Voorlopige Notulen ALV 16 oktober 2017. .................................... 4 
Van de sponsorcommissie ............................................................ 7 
Even voorstellen (1) ...................................................................... 8 
Even voorstellen (2) ...................................................................... 9 
Wist u dat .................................................................................... 11 
Wandelvoetbal voor senioren ...................................................... 12 
Wij feliciteren alsnog…. ............................................................... 13 
Onze jarigen in november ........................................................... 14 
Nieuwe leden .............................................................................. 14 
Balsponsoren .............................................................................. 16 
Ledenlijst  Businessclub S.V. Driel .............................................. 17 
Sponsor van de maand oktober .................................................. 18 
Val op! ......................................................................................... 20 
Weetjes of onzin? ........................................................................ 20 
Pupil RKSV Driel - Groesbeekse Boys ........................................ 21 
Pass de Pen ................................................................................ 21 
Hallo lezers van ons mooie clubblad de Rood-Witten ................. 22 
Pupil RKSV Driel - Beuningse Boys ............................................ 23 
JO11-1 & -2 aanwezig bij de Polenherdenking ........................... 24 
Achter de schermen .................................................................... 26 
Wie ben ik ................................................................................... 29 
 
 

Inleveren kopij nr 217 v óór 19 november 2017  |  redactie -roodwitten@rksvdriel.nl  



De Rood-Witten 

 
2 

  
Van de bestuurstafel 
Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten. Wat 
gaat de tijd toch snel. Nog maar net bekomen van de algemene 
leden jaarvergadering ligt hier alweer de 1e uitgave van de Rood-
witten. Toch wil ik  als voorzitter nog wat dingen aan u kwijt. 

• Met Schoonmaakbedrijf Jacobi hebben wij weer een nieuw 
contract afgesloten. 

• Wij gaan ons opmaken voor het 25 jarig sponsorcontract met 
Koos van Elk. 

• Wij hebben weer een sponsorloop op ons sportpark gehad. 
Dat was een geweldige manifestatie, waar iedereen heel 
tevreden op terug kan zien. Mijn complimenten aan de 
organisatie. 

• Ons 1e elftal is gestart in de derde klasse en doen het goed. 
Zoals ook het 2e elftal. De andere teams doen het naar 
behoren. 

 
MAAR TOCH, en dat wil ik even 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 enkele van u dat niet door 
hebben. De goede natuurlijk te  na gesproken.. Telkens wordt er 
gevraagd of 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. Daarvoor 
hebben zij een goal garage gemaakt, waar u de goals kunt 
plaatsen. De kleedruimten blijven ook nog  steeds  open en worden 
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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, op de trainer/leiders vergadering. 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.  Thuis zorgt u toch ook dat alles netjes 
en heel blijft. 
Zoals u hebt kunnen zien, is er een start gemaakt met het 
opschonen van ons sportpark. Ook daar zijn vele vrijwilligers mee 
bezig. Wij hebben een prachtige fietsenstalling gekregen. W e 
hebben bij de kleine poort een voetgangersoversteekplaats 
gekregen. Dus graag afstappen en dan oversteken. 
Ook gaan we het beleid van onze vereniging verder aanpassen. 
Tijdens een sportprogramma op TV, hoorde ik van Gelder praten 
over drugsproblemen bij diverse sportclubs. Daar gaan wij ons nu 
ook in verdiepen en hopen dat, dat bij onze club niet zal voorkomen. 
Via NOC/NSF en de KNVB, hebben wij ons licht opgestoken. 
Commissie Sportiviteit en respect gaan dit oppakken. U hoort of 
leest hier in de komende Rood-witten meer over. 
De wintermaanden komen er weer aan, dus let op uw verlichting.  
Verder wens ik u een sportieve 
maar zeer zeker een respectvol 
seizoen toe met goede resultaten. 
Frans Essers Voorzitter RKSV 
Driel. 
Onze vereniging ben jij, samen met 
mij. 
 
 
Frans Essers ,  
voorzitter RKSV Driel. 
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Voorlopige Notulen ALV 16 oktober 2017. 
 
Aanwezig :  bestuur . 
Verder      : zie getekende presentielijst.  

Afmelding: Hennie Peters, Vincent Jansen,Jos Geenacker, Harry vd 
Heuvel, Erik vd Klift, Marcel Sulter en Kelsy Knuiman. 

 
1.  Opening 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze vergadering. Hij 
vraagt een minuut stilte voor de overleden leden, supporter(s) en familieleden. Hij 
blikt even terug op de afgelopen periode en bedankt dan al die vrijwilligers die 
zich ingezet hebben om van de wedstrijden tegen Feyenoord en Vitesse een 
succes te maken. Hij geeft aan dat Erik vd klift zich afgemeld heeft om onvrede 
met bepaalde zaken in de vereniging. Het Db heeft daarom op do 19-10-2017 
een gesprek met Erik. Er komen vanuit de vergadering geen extra agendapunten 
waarop de agenda wordt vastgesteld voor deze vergadering.  Er hebben zich ook 
geen tegenkandidaten gemeld  voor de door het bestuur voorgedragen personen 
bij pt 7 bestuursverkiezing. 
 
2. Notulen ALV van 12-10-2015: 
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
3. Diverse verslagen:  
Er wordt een vraag gesteld omtrent het VOG ( Verklaring Omtrent Gedrag). Het 
bestuur vindt dat alle mensen die werken met minderjarigen een VOG verklaring 
moeten hebben. 
Als bestuur hebben wij het voortouw genomen en deze al aangevraagd en ze zijn 
nu in het bezit van het VOG. Er  wordt nu een aanvang genomen om voor al onze 
vrijwilligers een verklaring aan te vragen. Dit wordt als zeer wenselijk ervaren in 
deze vergadering en men verwonderd zich dat dit nog niet het geval was. De 
verslagen van de commissies worden  daarna zonder verdere op-  cq 
aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Verslag Penningmeester: 
De penningmeester geeft een duidelijke en heldere toelichting op de jaarrekening 
van de vereniging. Hij geeft aan dat het negatieve bedrag  bij post onvoorzien 
t.a.v. wedstrijden Feyenoord en PSV zonder de inkomsten bij deze wedstrijden is. 
Bart Herhaar vraagt de penningmeester om toch nog eens te kijken naar het 
energiebeleid bij de vereniging daar is toch nog wel wat winst te behalen. Er 
wordt ook gerefereerd aan het subsidiebeleid van de gemeente Overbetuwe voor 
duurzame energie. Er wordt beloofd om daar een afspraak met gemeente over te 
regelen. Verder komen er geen op- cq aanmerkingen op de resultatenrekening 
2016-2017. 
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5. Verslag Kascontrolecommissie: 
Bij monde van Dhr. A. van Rooijen geeft de kascontrolecommissie uitleg wat ze 
geconstateerd hebben en verklaren dat de boeken en bescheiden van de 
vereniging op adequate en juiste wijze gevoerd is door de penningmeester en 
verzoekt dan ook om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen 
over het boekjaar 2016-2017. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6. Stand van zaken lopende projecten:  
Er is door SKAR/BSO  een verzoek bij de vereniging binnengekomen om te 
bezien of het mogelijk is buitenschoolse opvang  bij de vereniging te laten 
plaatsvinden. Er is een gesprek geweest en SKAR/BSO, deze laat voor 1 januari 
weten of zij hiermee door willen gaan  Als dit gaat plaatsvinden heeft het voor de 
vereniging geen gevolgen m.b.t. de trainingen en wedstrijden 
 
7. Bestuursverkiezing : 
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen voor het aftredende bestuurslid en de 
functie die nog vacant was. Het bestuur vraagt de ledenvergadering dan ook om 
Joke Opperman en Frank Abbenhuis  te benoemen als bestuursleden.  
De functie van Vz  ( Frans Essers) was ook aftredend maar hij stelt zich 
herkiesbaar. Ook daar is geen tegenkandidaat gekomen.  
De ledenvergadering gaat akkoord met benoeming van Joke Opperman en Frank 
Abbenhuis en ook met de herverkiezing van Frans Essers als Vz. 
De vz bedankt aftredend bestuurslid Tc ( Berny Knuiman) voor al het werk dat hij 
in de afgelopen periode gedaan heeft. Hij overhandigd hem namens de 
vereniging een cadeaubon en hoopt dat hij samen met zijn echtgenote de extra 
vrije tijd goed zal invullen. 
 
8.  Verkiezing Kascontrolecommissie: 
De huidige leden Alfons van Rooijen, Frank Boeien en Harrie Jansen  zijn nog 
minimaal 1 jaar in functie. 
 
9. Rondvraag: 
Mike Verleijen: 
1. Waarom speelt 2e elftal niet op het A-veld. 
Antw: nu 1e en 2e gelijktijdig thuisspelen en ook de aanvangstijd 2e elftal  naar 
11.30 uur gegaan is komt bij slechte weersomstandigheden de veldgesteldheid 
om de hoek kijken. Het is dan niet raadzaam om 2 wedstrijden op het A-veld te 
spelen ook liggen de 2 wedstrijden qua tijd te dicht bij elkaar. In de winterstop 
vindt er een evaluatieplaats. 
2. Kleding 2e elftal zoals presentatiepakken en voorzieningen voor de trainer. Het 
is geen goed visitekaartje voor de vereniging. 
Antw: Dit wordt met de verantwoordelijke comm. opgenomen en teruggekoppeld 
naar het 2e team. 
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Jim Starrenburg: 
1. Hij wenst Frank Abbenhuis veel sterkte toe in zijn nwe functie als Vz 
Techn.comm en veel wijsheid  vooral bij de juiste wijze van bekend stellen nieuwe 
teamindelingen. Zoals het tot nu toe gedaan is mededeling tijdens jeugdkamp 
leverde teleurstellingen op voor de kinderen/ouders die je op het kamp niet wilt. 
Daar moet de focus staan op het plezier met zijn allen. 
Misschien iets om mee te nemen de manier van indelen zoals het bij de scholen 
gebeurd.. 
 
Alfons van Rooijen: 
1. Is het mogelijk een opbergruimte te krijgen voor het zaterdag 3 team voor 
opslag bidons / EHBO-koffer / hesjes. 
Antw: dit gaat bekeken worden wordt teruggekoppeld. 
2. Verlichting kunstgras:  Regelmatig op woensdagavond is maar een helft 
kunstgras in gebruik. Er is toch mogelijkheid om een gedeelte uit te schakelen. 
Antw: Er komt een A-4 te hangen hoe dit te realiseren is maar het valt en staat 
met het feit dat de trainer die het kunstgras verlaat zijn gedeelte dan ook 
uitschakelt. Verantwoordelijkheid met het omgaan energierekening en materiaal 
van de vereniging. 
 
Stefan Emons: 
1. We zijn bezig met ARAB / fairplay certificaat. 1e gesprekken geweest nodig 
om scheidsrechterscoördinatoren op te leiden. Daar zijn kosten aan verbonden 
worden die door vereniging vergoed. 
Antw: zie in begroting opleidingszaken daar is ruimte voor. 
 
10. Sluiting: 
Aan het einde van deze vergadering refereert onze Vz  toch nog even aan het 
omgaan met de materialen van de vereniging. Ook het terugplaatsen van de 
verplaatsbare goals  er kan nu niet gemaaid worden op die plaatsen en ook het 
vegen kunstgras wordt bemoeilijkt. Wij kunnen niet van onze CAB mensen 
verlangen dat ze eerst uw spullen op moeten ruimen om hun werkzaamheden te 
kunnen doen. 
Er worden ook nog mensen gevraagd die in de organisatie van het 75 jarig 
jubileum willen plaatsnemen. 
De Vz bedankt de leden voor hun komst en inbreng op deze vergadering en 
wenst ze een goede voortzetting van deze avond toe. 
De Vz        De secr 
 
F. Essers       F. Elbers 
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Van de sponsorcommissie 
 
Beste lezer,  
Zoals elk jaar is de sponsorcommissie in de zomerstop druk in de 
weer om alles geregeld te krijgen voor het nieuwe seizoen. Voor 
ons is dit de drukste periode van het jaar, denk hierbij aan de 
presentatiegids vorm geven en ook bezorgen,  de wedstrijdkleding 
nakijken en daar waar nodig aanvullen of vervangen en sponsoren 
benaderen voor het nieuwe seizoen  
   
De presentatiegids heeft ons weer veel complimenten opgeleverd 
en is weer een stukje reclame voor onze club. We hebben door de 
mooie gids al een advertentie verkocht voor het volgende seizoen!  
   
Bij de ingang van de kantine pronkt een nieuw bord waarop alle 
balsponsoren voor het huidige seizoen te zien zijn. Hiermee 
proberen we de balsponsoring aantrekkelijker te maken voor onze 
sponsoren.  
   
Wellicht heeft u ze al gezien of zelf al in uw bezit: dit jaar hebben we 
kaartjes laten drukken waar het wedstrijdprogramma van ons eerste 
elftal op vermeld staat. Erg handig voor in uw portemonnee of 
telefoonhoesje. Dank hiervoor gaat uit naar Welroos Media, welke 
deze kaartje mogelijk heeft gemaakt.  
   
De laatste tijd hebben we wat problemen ervaren met de wifi en tv 
schermen in de kantine. We zijn druk bezig om hier verbeteringen in 
aan te brengen.  
   
Het kledingfonds heeft dit jaar bijzonder veel voetbalsokken moeten 
vervangen. Wel 150 paar! Dit kost ons fonds toch zo’n € 1.500 euro. 
Wat opviel was dat er veel schade aan de sokken was toegebracht 
door de tape waar de scheenbeschermers mee worden vastgezet. 
De lijm blijft ook na het wassen kleven en trekt de sokken bij elkaar. 
Hierbij dan ook de oproep aan de voetballers om gee n tape 
meer te gebruiken.  
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Tenslotte willen we u nog wijzen op de nieuwe voetbal app van 
onze club. De oude voldeed niet meer en wordt ook niet meer door 
ons onderhouden.  
Als u de app ‘Voetbal Assist’ download en installeert op uw mobiele 
telefoon, vervolgens onze vereniging kiest, dan bent u verzekert van 
o.a. het laatste nieuws, uitslagen en programma.  
   
Sportgroeten,    
Jos Geenacker  
 
 
Even voorstellen (1) 
Graag wil ik me even voorstellen, mijn naam is Joke Opperman, 
mijn hele leven al woonachtig in Driel. Waarschijnlijk heb je wel 
eens van mij gehoord, de afgelopen 3 jaar ben ik actief geweest als 
trainster van een meiden team. Nu ik daar mee gestopt ben wil ik 
wel actief blijven bij de voetbalvereniging, en met de algemene 
ledenvergadering ben ik gekozen voor een bestuursfunctie.  
 
In deze bestuursfunctie neem ik de taak van voorzitster op me voor 
de activiteiten en vrijwilligers, een functie die al 2 jaar open stond 
binnen de vereniging. Ik wil me daar voor de volle 100% voor 
inzetten, en dit doe ik samen met jullie. Tevens ben ik toegetreden 
als lid van de kantinecommissie. 
 
Mocht je leuke ideeen of suggesties hebben voor een activiteit, laat 
mij dit dan weten via de mail. Je kunt me bereiken met 
vrijwilligers@rksvdriel.nl.  
 
Alvast leuk om in de agenda te zetten: vrijdag 15 december  
organiseren we een kerstbingo! 
 
Groetjes Joke. 
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Even voorstellen (2)   
Mijn naam is Frank Abbenhuis, 43 jaren jong. Voor zover ik mag 
aannemen kennen velen mij binnen de vereniging als vader van 2 
voetballende zonen, Stijn en Bas.  
Iedere sportvereniging, dus ook RKSV Driel, is afhankelijk van 
vrijwilligers. Zonder hen kunnen jeugd en senioren niet trainen en 
voetballen of gebruik maken van de andere faciliteiten binnen de 
vereniging. Zo ben ik vijf jaar geleden ook begonnen als trainer van 
de F5. En gedurende de afgelopen jaren hebben zich gelukkig meer 
ouders bereid getoond een rol van leider, trainer 
of coach te vervullen. Vorig jaar ben ik met een groot gedeelte van 
de jongens waarmee ik in de F$ begon kampioen geworden. 
Inmiddels had dit team een andere naam: JO11-1. Binnen de 
vereniging stonden de jongens ook wel bekend als de Mini 
Gladiatoren.   
 
Naast mijn rol als trainer, coach en leider ben ik coördinator van 
JO11 geweest en coördineer ik momenteel alleen nog de JO13.    
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als woonbegeleider in ’s-
Hertogenbosch voor jong-volwassenen met ASS, adviseer, coach 
en begeleid ik gezinnen met opgroeiende (puber) kinderen, ben ik 
actief in en met voetbalacademies, ben ik getrouwd met Maaike, 
vader van Anouk ( die nog niet voetbalt overigens) en hebben we 
thuis sinds enkele weken een hond met de naam Bink.  
Eigenlijk is dat wel genoeg zou je denken. Maar nee, dan krijg je de 
vraag voorgelegd wat ik ervan zou vinden om voorzitter te worden 
van de Technische Commissie. Ik moet zeggen dat ik best verrast 
was dat deze vraag aan mij werd gesteld. Binnen de verenigingen 
zitten zoveel mensen die de club een warm hart toedragen en die 
ook nog eens verstand hebben van voetbal. En dan komen ze bij 
mij uit. 
Niet dat ik geen verstand van voetbal heb (al zullen sommigen een 
andere mening daarover hebben vrees ik�) Mensen die mij echt 
goed kennen weten dat voetbal een grote rol in mijn leven speelt. 
Echter, het is niet de belangrijkste rol. Dus ik moest er wel even 
over nadenken en thuis overleggen.   
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Daarnaast kwam bij mij de vraag op of dat wel zou kunnen: 
Een Ernemmer in het bestuur van RKSV Driel. Ik moet zeggen dat 
vanuit “het Drielse” mij wel eens de vraag werd gesteld of ik niet 
beter in Driel kon gaan wonen omdat ik bijna dagelijks in Driel ben. 
Deze vraag werd vrij snel beantwoord: Een vereniging als RKSV 
Driel, met een groeiend ledenaantal, met name vanuit 
de Schuytgraaf, zou het eigenlijk alleen maar toejuichen als er meer 
vrijwilligers uit deze wijk binnen de vereniging actief zijn. “Het 
dorpse karakter met stadse aspecten” kan alleen maar leiden tot 
succes. Daar moet echter wel iedereen zijn steentje aan bij 
dragen. En dat doe ik als een jongen uit Arnhem. 
   
Mijn voorganger, Berny, heeft met alle mensen binnen het bestuur 
en de TC een enorme berg werk verzet de afgelopen jaren op het 
voetbaltechnische vlak. Opleidingen voor trainers en coaches, 
handvatten voor trainingen, trainers benaderen die in weer en wind, 
in hun vrije tijd, de training geven en leiden.  Nu hij zijn functie heeft 
overgedragen is aan mij de taak dit voort te zetten met de huidige 
bezetting en verder uit te breiden. Met als doel de jeugd het plezier 
in het spel te geven, beter te laten worden en voor de 
club te behouden zodat zij en zeker ook de senioren, in lengte van 
jaren actief blijven voetballen binnen RKSV Driel. Zoals ik al eerder 
aangaf zijn er binnen de vereniging veel mensen die verstand 
hebben van voetbal. Hun ervaringen, kennis en kijk op het spelletje 
moeten, hoe klein ook, worden benut.   
Ik ben een nadrukkelijke wens om de samenwerking tussen jeugd 
en senioren nog verder uit te breiden. Een hele goede zaak voor 
vooral de jonge talenten in onze A & B jeugd. Op lange termijn 
zullen we hier als vereniging ook onze vruchten van plukken en 
zal voor een hele hoop spelers Driel  JO19-1 of Driel 1 niet 
het plafond van hun kunnen zijn!  
Wat ik verder nog kwijt wil is het feit blijft dat RKSV Driel een 
voetbalvereniging is en blijft en, met name betreft de jeugd, geen 
kinderopvang is. Trainingen worden gegeven om spelers en 
speelsters iets te leren, het spel en prestaties naar een hoger 
niveau te brengen. En dus zullen er ook ieder jaar afwegingen en 
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beslissingen genomen moeten worden daaromtrent. Vaak is dat fijn, 
soms wat minder fijn.  Daarover zal wat mij betreft duidelijk over 
worden gecommuniceerd naar eenieder die dit aan gaat. Afgelopen 
jaar werd dat niet altijd in dank afgenomen en werden er pittige 
uitspraken gedaan of zaken verdraait richting de kaderleden. Ik 
maak daarom van de gelegenheid gebruik om via dit platform te 
melden dat dit wat mij betreft verleden tijd is.   
We verwachten en eisen zelfs van eenieder om langs de zijlijn de 
spelers, speelsters, trainers, leiders en coaches aan te moedigen. 
Doe dit ook na een training of wedstrijd. Ik zal, buiten de wedstrijden 
en trainingen om, langs de spreekwoordelijke zijlijn staan. Maar 
waar het nodig is, stap ik het veld in.  
Want van onze vrijwilligers blijf je af.   
  
Een sportieve groet,  
Frank Abbenhuis   
Voorzitter Technische Commissie  
 
  
Wist u dat  

• De sponsorloop voor de jeugd weer een groot succes was? 
• Er een mooi bedrag bijeen gelopen is dat voor de jeugd gebruikt zal worden?  
• Er een leuk stormbaanparcours was uitgezet? 
• Er mooie Driel gadgets, broodjes knak en zelfgebakken taarten en cake werden 

verkocht?  
• Fotograaf Rinus Hagen uit Driel van alle teams weer foto’s heeft gemaakt? 
• Deze foto’s weer op de site te bewonderen zijn? 
• Loes van de activiteitencommissie deze op de site heeft geplaatst voorzien van 

namen?  
• Wij de activiteitencommissie, lopers, sponsoren en iedereen die een steentje 

hieraan mee heeft gedragen van harte willen bedanken? 
• Wij nog steeds dringend op zoek zijn naar kantinemedewerkers? 
• Een van onze oudste vrijwilligers(73 jaar) het niet aan kan zien dat daardoor de 

kantine op zondagmiddag niet  open is en daarom zelf maar weer (voor de 
zoveelste keer) bardienst draait? 

• Wij Arie Vermaas daarvoor heel erg willen bedanken maar toch hopen dat er zich 
vrijwilligers voor een bardienst melden? 

• Op 16 oktober de ledenvergadering was? 
• De opkomst niet al te groot was ten opzichte van het aantal leden? 
• Wij daaruit mogen concluderen dat er geen problemen zijn binnen de vereniging?  
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Wandelvoetbal voor senioren 
Oproep voor 55 plussers 
Onze vereniging RKSV Driel wil starten met wandelvoetbal. 
Het bestaat al een aantal jaren en mag zich verheugen in een 
toenemende populariteit. Er wordt zelfs al in competitieverband gespeeld. 
Voor wie is dit bedoeld? Eigenlijk voor iedereen (van 55-plus) die het 
spelletje leuk vindt maar om fysieke redenen of leeftijd niet meer actief 
kunnen voetballen. En ook overdag  hier tijd voor hebben. 
(Een mogelijk alternatief is ook nog de vrijdagavond als daar voldoende 
animo voor zou zijn) 
Het wandelvoetbal, de naam zegt het al, is niet gebaseerd op veel lopen 
en hardlopen maar op spelvreugde en recreativiteit. 
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. 

Dus wil je ook gezellig een balletje trappen, laat het ons weten.  
Om serieus te kunnen starten zoeken we een groep van minimaal 12 
geïnteresseerden. 
Wil je alvast wat meer weten: 
Kijk eens bij www.wandelvoetbal.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 
Zie ook de website www.overbetuwebeweegt.nl 
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Wij feliciteren alsnog…. 
Juli    
01 Harry Janssen 
02 Joke Opperman 
03 Tom Wissink 
04 Jacco van Haeften 
04 Maud Bakker 
04 Twan Koopmans 
05 Robbin Huisin'tVeld 
05 Mario van Rijsewijk 
05 Richard Willems 
05 Pepijn Derksen 
06 Jort Bakker 
06 Daan Oostijen 
06 Sami Balhadj 
07 Jurek Clappers 
08 Louis van de Welk 
08 Rik van den Heuvel 
09 Jonas Knol Bruins 
11 Tom Idsinga 
11 Jayden Molenaar 
12 Boris Hafkamp 
12 Simar Özcelik 
12 Chico van Bruggen 
14 Pepijn van Dinther 
14 Rein Vermeulen 
15 Luc Notten 
19 Rens Berends 
21 André Poessenauw 
22 Harald Scheers 
22 Yannick Dirksen 
23 Gijs Boerboom 
23 Nour Dridi 
25 Bram Smit 
25 Gijs Hollander 
25 Robbert de Graaf 
26 Ron Teunissen 
26 Kevin Schuiling 
26 Kris Broekhuizen 
27 Fred Derksen 
28 Lisa van den Berg 
28 Stijn Muller 
29 Koos van Elk 
30 G. Hendriks 
30 Koos van Elk 
31 Noah Al Farhat 
31 Vince Unverzagt 
31 Janae Jansen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augustus   
01 Koen van Woudenberg 
01 Kimberley Potjens 
02 Nick van Ingen 
04 Mika Willemsen 
04 Aimane Boulahyane 
05 Bas van den Ende 
05 Bart Herlaar 
05 Merel Verstappen 
05 Ruben Wanninkhof 
05 Joris Willems 
06 Harry Peters 
07 Ruben Speijers 
07 Wesley Vree 
07 Senna Vos 
08 Jens Noordhoek 
08 Piet de Wild 
10 Jeroen Beijer 
10 Jelle Kooderings 
10 Lars van Leeuwen 
11 Jim van Eldik 
12 Jorrun Frederiks 
12 Tim van der Ruit 
13 Daniel Koopmans 
13 Tom van Rijsewijk 
14 Rosa Hermsen 
15 Dangelo van Mierle 
15 Lars Kroes 
16 Desirée Vrehe 
19 Tim GrooteHaar 
19 Chimène van Houten 
20 Rick Beijer 
20 Jinsi Huijbregts 
20 Hemmie Weijman 
20 Dean Visscher 
20 Collin Kleinbussink 
20 Sam de Ruiter 
21 Jan IJkhout 
21 Sil Wynia 
22 M. Hoksbergen 
22 Dyon Herlaar 
23 Robin de Wild 
23 Demi ten Westeneind 
24 Britt Smeenk 
29 Jelmer van Gogh 
30 Bas Jansen 
31 Ronald Linsen 
31 S.R.J. Phielix 
31 Robbin Kosman 
 
 
 
 
 
 

September   
01 Elijah Beukhof 
02 Sjors Dulos 
02 Michael Vleeming 
02 Nûjin Akin 
03 Dominique Stoorvogel 
03 MayLinh Le 
04 Jan Hoogveld 
04 Marcel Jacobi 
04 Brent Blom 
05 Gerald van Deijzen 
10 Merijn Bakker 
11 Sander IJkhout 
11 Arnold Peters 
11 Danny Schrijvershof 
11 Ilja de Haan 
11 Ruben Lentjes 
12 Ron Gerdsen 
15 Henny Peters 
16 Theo Essers 
17 Johan Aarts 
17 Julian Hervas 
18 Heidi Hoogveld 
19 Ben Rombouts 
19 Bert Kosman 
20 Nick Verplak 
20 Patrick Verdonk 
20 Rosanne van Regteren 
20 Boyd Romberg 
22 Geurt Schouten 
22 Nick Peters 
22 Marnix van Rijsewijk 
23 Didi van der Ruit 
23 Isa Kroes 
23 Fien Rooijakkers 
24 Edwin van Binsbergen 
24 J. Martens 
24 Jerome Starreveld 
24 Yassin Arkhouch 
25 Kelsey Knuiman 
26 Joop Janssen 
27 Leo van der Vooren 
27 Daniel Smit 
28 Coco Fares 
29 Tonny Scheerder 
29 Tilo Wijkniet 
30 Matts Wijnen 
30 Sten Vos 
30 Hugo van Wenum 
 
 
 
 
 
 

Oktober    
01 Mick Weijman 
01 Rita Boerboom-Vos 
01 Niels Aalbers 
02 Sam Michiels 
03 Klaartje Geenacker 
04 Thijs Harmsen 
05 Lars Jacobi 
06 Kevin Janssen 
06 Lars Veldhuizen 
07 D. Dingelhoff 
07 Ismael Cisse Bacongo 
07 Matthew Molenaar 
08 Dennis Krol 
08 Angelo Evers 
10 Rosa de Jong 
10 Paul Scheerder 
10 Richard van Brakel 
11 G. Joosten 
12 Sven van Put 
12 Marijn van Cleef 
12 Mick Koen 
13 Dustin Wiegman 
13 Sjoerd Roeleveld 
13 Kelisch Wieskamp 
14 Sietse Kars 
15 Simon Hage 
16 Nikola Olivier 
16 Clarissa Potjens 
16 Krijn Teunissen 
17 Stan van Hoorn 
17 Roy Louter 
17 Laura Boeijen 
19 Anton Meeuwsen 
19 Mohammed Cisse Bacongo 
20 A. van Baal 
21 Jordi Verplak 
24 Isabelle Sanderson 
25 Nienke Pol 
26 Noah Nijenhuis 
27 Jan van den Dam 
28 Albert Pol 
28 Tom van de Weijer 
29 Youri van der Welk 
29 Julian Frederiks 
30 Edwin Hammink 
30 Arjan Veenboer 
30 Toine Bosvelt 
30 David van Kempen 
31 Willy Ederveen 
31 Amber Peek 
31 Emma Peek 
31 Evi van der Laan 
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Onze jarigen in november  
01 Duncan Pauwelsen 
02 René Rensen 
02 Hennie Vermaas-Janssen 
02 Lieke Teunissen 
02 Sven Peters 
02 Dani van der Ende 
04 Gerald Knuiman 
05 Luuk Koopmans 
05 Naomi Teunissen 
06 Job Jansen 
06 Jiska van der Heiden 
07 Mike van Leijen 
08 Jordy Lozekoot 
08 Luciano Hermsen 
09 Jesse Franck 
10 Luke Demon 
10 Marjolijne van den Broek 
10 Nick van Laaren 
11 Job Peters 
11 Juno van de Pavert 
12 Sam Hollander 
12 Daniël Roelofs 
13 Patricia Bollaart 

13 Ryan de Boer 
13 Patricia Louter 
14 Luuk van der Putten 
16 Nick van den Dam 
17 Suus van de Pavert 
18 Romy Martens 
19 Roy van den Dam 
19 Damian Hendriks 
20 Jordi Aalbers 
21 Kars van Kesteren 
21 Lex Peters 
21 Faya Opperman 
22 Stijn Teunissen 
24 Rosa den Uyl 
24 Noah Albers 
25 Senna van Montfoort 
27 Stan van der Linden 
27 Kaan Surguvec 
28 Lars Smeenk 
29 Marcel Sülter 
29 Julian van Meegen 
30 Edwin van Olderen 
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Nieuwe leden 
Danisha Martens 
Hugo Wolthof 
Patrick Baart 
Bram van Nettekoven 
Reinier Jaquet 
Coco Fares 
Youri Otman 
Marnix van Rijsewijk 
Han Leijser 
Wim Janssen 
Daniel Roelofs 
Rein Vermeulen 
Dac Le 
Hugo van Wenum 
Lisa Hermeling 
Xavier Diaby 
Tom Wissing 
Nick van Laaren 
Pepijn Derksen 
Luciano Hermsen 
Charles Michiels 
Hermen Aalbers 
Rens Berends 
Gabriel Simon 
Kris Broekhuizen 
Twan Koopmans 
Sietse Kars 

Jelle Kars 
Thimo Tolhuizen 
Ruben Lentjes 
Julian Hervas 
Lex Janssen 
Jordy Lozekoot 
Bram Verpalen 
Joey Moret 
Jonah Bakker 
Julian Koortsen 
Lindsey van den Berg 
Robbert de Graaf 
Leroy Neumann 
Senna van Montfoort 
Denzel Lammerts van Buren 
Lucas Jordaan 
Firas Ghannoum 
Jiska van der Heiden 
Kaan Surguvec 
Richarlson Wieskamp 
Davin Pattikawa 
Suus van de Pavert 
Boaz Fenanlamber 
Luuk van der Putten 
Sil Wijnia 
Bart van Leeuwen 
Lars van Leeuwen 
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RKSV Driel - Groesbeekse Boys 
Koos van Elk Car & Tyrecenter 
 
RKSV Driel - Beuningse Boys  
Taxi Linsen Driel B.V. 
 
RKSV Driel - Blauw Wit 
Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 
 
RKSV Driel - Trekvogels 
Timmer- en onderhoudswerken Vermeij 
 
RKSV Driel - Hatert 
Snelders Sport 
 
RKSV Driel - Eendracht ‘30 
Businessclub SV Driel 
 
RKSV Driel - HAVO 
Carrozzeria Volpe 
 
RKSV Driel - ONA ‘53 
Welroos Media 
 
RKSV Driel - Brakkenstein  
Albert Heijn Ger Koopman 
 
RKSV Driel - SC Millingen 
Herlaar Landmeten B.V. 
 
RKSV Driel - Eldenia 
Henk Langen Beeld & Geluid 
 
RKSV Driel - Rood Wit 
Beijer Mengvoeders B.V. 
 
RKSV Driel - DIO ‘30 
Bloemhandel 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 BV 

Garage Schuiling 

Herlaar Landmeten BV 

Henk Langen TV Service 

Jaco Wien Totaalservice 

Jansen Makelaars/Hypotheekhuys 

Loon- & grondverz. Gerritsen Heteren BV 

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 2000 

Stunnenberg Grafische Professionals 

Taxi Linsen Driel 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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Sponsor van de maand oktober 
 
Gelukkig zijn al vele bedrijven, instellingen, leveranciers etc. als sponsor 
aan de RKSV Driel verbonden. In deze rubriek Sponsor van de maand 
stellen wij één van onze sponsors voor. De maand oktober staat in het 
teken van Zalencentrum De Oldenburg. Wij informeren u graag over wat 
deze sponsor voor onze leden kan betekenen. Tevens proberen wij aan 
de hand van een tiental vragen een beeld te schetsen over de persoon of 
personen die achter het bedrijf schuilgaan. Wij spraken met Henk en 
Manon Weijman. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van de Oldenbu rg?  
De Oldenburg is ooit begonnen als gymzaaltje voor de lokale scholen, 
later is dit omgebouwd tot sportzaal en is er een uitbreiding gekomen met 
een aantal zalen en kreeg het de functie van cultureel centrum. In de 
daaropvolgende jaren zijn er vele uitbreidingen en veranderingen geweest 
zoals bijvoorbeeld de uitbreiding met een toneelzaal. In die tijd was de 
naam nog “De Nieuwenhof”. Nadat de gemeente Overbetuwe had 
besloten dat alle sportzalen en culturele centra geprivatiseerd moesten 
worden hebben wij het over genomen van de gemeente. Toen is ook de 
naam veranderd naar “De Oldenburg” en zijn wij een volwaardig 
zalencentrum daar gestart. 
 
Wat is er zo leuk aan jullie werk?  
Het leukste is natuurlijk het contact met mensen. Daarnaast zijn de 
afwisseling en uitdagingen die horen bij het runnen van een eigen horeca 
bedrijf erg leuk. 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor jullie uit?  
Dat hangt er enorm vanaf. De ene dag hebben wij een bruiloft, de 
volgende dag is er een vergadering of een bingo avond. Dus een vaste 



De Rood-Witten 

 
19 

indeling van een werkdag bestaat niet bij een horeca bedrijf, dat maakt 
ons werk zo leuk. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het bedrijf ?  
Omdat ik zelf natuurlijk bij RKSV gevoetbald heb voel ik mij nog steeds 
betrokken bij de club. Ook vanuit ons bedrijf zijn wij altijd betrokken bij de 
sport in het algemeen omdat wij ook een sportzaal hebben. 
 
Hoe lang is De Oldenburg al sponsor van RKSV Driel?  
Sinds de oprichting van De Oldenburg in 2005 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie veel 
zaken? 
Met name met onze toeleveranciers. Onze doelgroep is met name de 
particuliere markt. 
 
Waarom sponsort De Oldenburg RKSV Driel? 
Omdat wij ons betrokken voelen bij de vereniging.  
 
Kunnen jullie zelf nog sportieve prestaties overleg gen? 
Ik heb 12 jaar in het eerste van Driel mogen spelen, en daarnaast heb ik 
nog getennist op een behoorlijk niveau. 
 
Hoe ziet jullie dagelijkse leven er uit buiten het werk? 
Ons werk en prive lopen door elkaar heen. Dat kan ook bijna niet anders 
met een horeca bedrijf. Daarnaast staat ons gezin centraal. Wij vinden het 
fijn om dingen samen te doen en proberen zoveel mogelijk van elkaar te 
genieten.  
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV Driel? 
Voor een klein dorp als Driel dat voornamelijk gebruik maakt van lokale 
spelers doet Driel het erg goed. We kunnen meekomen in de 3e klasse en 
ook het zaalvoetbal team presteert erg goed. Al met al een vereniging 
waarop we best trots mogen zijn! 
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Val op!  
Goede fietsverlichting is uiterst belangrijk om narigheid te voorkomen.  
De voorzitter merkt het ook al op in zijn voorwoord.  
De kans om een ongeluk te krijgen in het donker is namelijk vele malen groter 
dan overdag als het licht is. 
Opmerkelijk is dat automobilisten zich (terecht) ergeren aan fietsers zonder licht, 
maar als zij zelf op de fiets springen het lang niet altijd vanzelfsprekend is dat zij 
zelf of bij hun kinderen de boel in orde hebben. 
Nu het steeds later licht en vroeger donker wordt is het zaak nú te checken of de 
verlichting van u zelf en uw kroost in orde is. 
Vergeet natuurlijk niet te wijzen op het belang van het voeren van een goede 
verlichting. Voor sommigen is het kennelijk nog te veel moeite om het ook 
daadwerkelijk aan te zetten! 
Helaas geldt dat ook voor sommige volwassenen. 
Denk aan uw voorbeeldfunctie! 
 
Steeds meer verlichting gaat automatisch aan, maar 
dan moet natuurlijk wel de naafdynamo werken, de 
bedrading in orde zijn en het lampje branden.  
Bij batterijverlichting start er niks vanzelf als er geen 
stroom in zit.  
Een of twee keer per jaar een batterijtje vervangen is 
toch niet heel veel moeite.  
 
Krijg je het niet zelf voor elkaar, rij dan naar de 
fietsvakman. 

 
 
Weetjes of onzin? 

• De grootste gemeente in oppervlakte is de gemeente 
Noordoostpolder met een oppervlakte van 460 vierkante 
kilometer  

• Per jaar bezoeken ruim 1 miljoen Nederlanders de 
waddeneilanden  

• De Italiaan Volta is de uitvinder van de batterij 
• Al in 1835 werd de eerste electische “ auto” uitgevonden door 

de Groninger hoogleraar Stratingh. 
• De aarde doet er 16 milliseconden langer over om rond zijn 

as te draaien dan 1000 jaar geleden. 
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Pupil RKSV Driel - Groesbeekse Boys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pass de Pen 
ik ben Stan van Hoorn ben 14 jaar oud en woon sinds mijn 9de in 
Driel  
ik zit op Lyceum Elst en zit volgend schooljaar in 3 havo  
Ben met voetbal begonnen als eerste jaars E in Lelystad   
en vanaf tweede jaars E kwam ik in Driel voetballen.   
Afgelopen seizoen speelde ik in de C2  als spits. Aankomend 
seizoen speel ik voor de B2.  
Mijn favoriete voetbalclub is Real Madrid en mijn favoriete speler is 
Ronaldo.  

Ik geef de pen door aan Mika Willemsen.  
   
Voetbal groetjes,  
Stan van Hoorn  

Wat is je naam?  Melle Prenen  

Hoe oud ben je?  11  

In welk elftal speel je?  JO13-1  

Op welke positie speel je?  Links centraal  

Wie is je favoriete speler (idool)?  Guram Kashia  

Wat is je favoriete club?  Vitesse  

Wil je graag profvoetballer worden?  Ja  

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal?  Danny Weijman  

Wat is je lievelingseten?  Frietjes  

Wat is je favoriete tv programma?  Fox sport  

Wat wil je later worden?  Gymdocent  
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Hallo lezers van ons mooie clubblad de Rood-Witten  
 
Hierbij een kennismaking met RKSV Driel J011-2.  
 

Ons team bestaat dit seizoen uit de 
volgende spelers:  
Merijn Bakker, Toine Bosvelt, Mick 
Koen, Stijn Muller, Sven Peters, Lars 
van der Putten, Milan Roelofs, Rens 
Smeenk en Krijn Teunissen.  
Onze trainer is Erwin Koen en onze 
leider is Jeroen Bosvelt. Onze vaste 
scheidsrechter is Jeroen Peters.  
Behalve Milan zijn alle spelers 1e-
jaars 011-speler, het is een mix van 

oud 09-1 en 09-2 spelers van het vorige seizoen.  
We zijn eind augustus begonnen met trainen en iedereen had er van 
begin af aan veel zin en plezier in!  
 
We begonnen de maand september met 3 bekerwedstrijden; de eerste 2 
poulewedstrijden werden met respectievelijk 1-5 en 9-4 verloren, de 
laatste poulewedstrijd konden we winnend afsluiten met een 1-9 
overwinning. Helaas mochten we niet door naar de volgende ronde van de 
beker.  
 
Dit seizoen spelen we in de 2e klasse, daarin spelen voornamelijk teams 
met overwegend 2e-jaars 011-spelers,oftewel spelers die een jaar ouder 
zijn. Daar moesten we even aan wennen, vooral op het fysieke vlak.  
Gaandeweg de gespeelde wedstrijden raakten we meer en meer gewend 
aan dit niveau.  
 
Ondanks 3 nederlagen in het begin van de competitie zag je steeds meer 
de oefeningen die we tijdens de trainingen leerden in de wedstrijden 
terugkeren!  
 
Dat is minstens zo belangrijk, blijf jullie ontwikkelen als speler, de 
winstpunten komen dan vanzelf!  
In de volgende editie volgt er weer een update, mocht U een leuk, 
enthousiast team willen zien spelen kom dan eens kijken op de 
zaterdagochtend bij onze thuiswedstrijden! 
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Pupil RKSV Driel - Beuningse Boys 
 
Wat is je naam?  Bas Abbenhuis  

Hoe oud ben je?  10  

In welk elftal speel je?  JO13-1  

Op welke positie speel je?  Linksbuiten  

Wie is je favoriete speler (idool)?  Neymar  

Wat is je favoriete club?  Vitesse en Paris Saint Germain  

Wil je graag profvoetballer worden?  Jazeker  

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

Wat is je lievelingseten?  Kip Tandori en Pizza  

Wat is je favoriete tv programma?  Studio sport  

Wat wil je later worden?  Profvoetballer  
Dag, ik ben Bas Abbenhuis en ik ben pupil van de week geweest bij de wedstrijd 
RKSV Driel 1 - Beuningse Boys 1 
Ik werd opgewacht door Henny. Ik mocht met hem mee naar de teambespreking 
waar alle spelers en trainers van het eerste ook waren. Ik mocht mee eten met de 
jongens. Ik zat naast Dennis. Hij heeft mij overal mee geholpen. Na de 
teambespreking gingen we omkleden. Ik kreeg een trainingspak van pupil van de 
week aan. Daarna zijn we aan de warming up begonnen, hebben we positiespel 
gedaan. Dat deden we ook vorig jaar in mijn team JO11-1. Dat was dus makkelijk 
voor mij. Alleen nu moest ik de bal steeds inschieten. Na het positiespel mocht ik 
meedoen met afronden op de goal. Ik heb toen twee keer gescoord. Ik kreeg 
complimenten van de trainer en van de spelers. 
Voor de wedstrijd mocht ik mee het veld op. Daarna 1 tegen 1 met de keeper van 
de tegenpartij. Ik raakte de bal wel verkeerd maar het was wel een doelpunt. Van 
de scheidsrechter kreeg ik een gele en rode kaart die ik mee naar huis mocht 
nemen. 
Ik heb de hele wedstrijd op de bank tussen de spelers mogen zitten. Dat vond ik 
wel gaaf. Het was een hele spannende wedstrijd. Vlak voor tijd maakten 
Beuningse Boys 1-1. Na de wedstrijd mocht ik nog de bestuurskamer in. Daar 
kreeg ik cola en friet. Ook heb ik een vaantje en een pen gekregen. Daarna ben ik 
nog even gaan voetballen met mijn vrienden. 
Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik vind het jammer dat het zo snel voorbij ging.  
Groetjes, Bas  
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 JO11-1 & -2 aanwezig bij de Polenherdenking 
 

Donderdag 14 
september 19:00 uur, 
de regen komt met 
bakken uit de lucht 
gevallen. Er staat 
een oefenavond 
gepland voor de 
Polenherdenking 
zaterdag 16 
september 2017. 
Freddie Coenders 
van de stichting 

Driel-Polen begint met een korte uitleg waarom de Polen in Driel worden 
herdacht, wat houdt nou het embleem op ons shirt in en wie waren de 
belangrijkste mensen in die tijd? Alles komt voorbij deze avond, en 
wanneer Freddie klaar is met zijn uitleg is het tijd om naar het monument 
te gaan. De regen komt nog steeds met bakken uit de lucht, maar de 
jongens laten zich niet kennen. We oefenen hoe we moeten gaan staan 
zaterdag, wie moeten we in de gaten houden en vooral belangrijk waar 
gaan we staan als we mee moeten lopen. We oefenen een aantal keer en 
langzaam begint het droog te worden.  
 
Zaterdag 16 september, terwijl ik mijn rolgordijn omhoog doe zie ik dat we 
te maken hebben met een druilerige ochtend. Het is de dag van de 
Polenherdenking. De jongens van JO11-1 & JO11-2 verzamelen zich rond 
13:45 uur op de voetbalclub, het is inmiddels weer droog geworden. Wel 
hebben we nog te maken met zo nu en dan een beetje miezerige regen, 
zolang we maar geen stortregens krijgen ben ik tevreden. Tijd om om te 
kleden, van de jongens wordt verwacht dat zij in tenue op het Polenplein 
aanwezig zijn, want ons tenue bestaat uit een wit shirt en rode broek, 
precies zoals de Poolse vlag, een eerbetoon aan “onze” helden.  
 
De klok tikt 14:30uur aan, tijd om naar het Polenplein te vertrekken, bij de 
Kerkstraat aangekomen gaan we een in nette rij lopen. 2 aan 2 lopen we 
richting het plein, waar de nodige gasten zich al verzamelen. De 
organisatie heeft rekening gehouden met het druilige weer, en de jongens 
mogen onder een partytent plaats nemen.  
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Het is bijna 15:00 uur en de laatste instructies galmen over het plein, het 
verzoek als de veteranen op het plein aankomen om te gaan staan en 
applaudisseren. Dit is nog niet gezegd en daar arriveren “onze” helden op 
het plein, het hele plein gaat staan en een hard applaus is hoorbaar, een 
kippenvel moment maakt meester van mij. De herdenking begint en al 
snel volgen de eerste toespraken, tijdens de toespraken zijn de 
weergoden ons niet goed gezind. Het komt met bakken uit de lucht, 
gelukkig zitten wij droog onder de partytent, de rij achter ons heeft minder 
geluk, die zitten midden in de buien. Wij lenen onze paraplu uit, zodat zij 
ook droog de herdenking kunnen bijwonen. 
 
Het moment is voor de jongens eindelijk daar, terwijl het vioolorkest 
Promyki Krakowa uit Polen en het kinderkoor uit Driel het lied “een brug 
naar morgen” spelen en zingen, gaan wij ons klaar maken voor de 
kranslegging. De laatste klanken van het lied zijn hoorbaar over het plein, 
Arno Baltussen leidt de kranslegging in en Concordia begint met het 
spelen van de koralen. De eerste kransen worden zonder de spelers 
gelegd, maar al snel mogen ze mee lopen met de kranslegging. Het gaat 
goed en de spelers zijn enthousiast en tegelijk trots dat zij mee mogen 
lopen en zo een aandeel mogen hebben bij de herdenking. Wanneer alle 
kransen zijn gelegd is het de beurt aan de spelers van Driel, het orkest uit 
Polen en het kinder koor uit Driel. Wanneer wij het plein oplopen om met 
zijn alle een bosje bloemen neer te leggen bij het monument, zijn het wij 
die het applaus mogen ontvangen. De veteranen zijn zichtbaar geroerd en 
een traan wordt weg gepinkt. We gaan met zijn alle om het monument 
staan en leggen tegelijk de bloemen neer, we blijven nog even staan en 
een ieder heeft zijn eigen gedachten. We krijgen het sein om weer te gaan 
lopen en zoals geoefend lopen we weg.  
 
We lopen terug naar de voetbalclub, daar kleden we om, krijgen we nog 
wat te drinken en een frietje. We mogen terug kijken op een, ondanks de 
regen, mooie herdenking. 
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Achter de schermen 
Binnen RKSV Driel zijn heel veel vrijwilligers werkzaam, daar zijn 
we uiteraard erg blij mee!  
Om deze reden zetten wij hen in deze rubriek graag in het zonnetje. 

 
Deze editie vertellen we graag wat over 
Bart Herlaar. Bart is 41 jaar jong en trotse 
vader van Dyon (12), Valentijn (9) en 
Annabel (7). 
Sinds 1993 voetbalt hij in Driel. Hij doet dit 
zoals hij zelf zegt: “niet als een toptalent 
maar wel met heel veel plezier”. 
Hiervoor beoefende hij allerlei sporten 

zoals bijvoorbeeld turnen en badminton maar echt leuk vond hij dit 
niet. Sedert 1997 voetbalt Bart in het voormalige 3e (nu 4e). In dit 
team heeft hij met “de helft van de mannen in Driel gevoetbald” van 
Henk Thomassen tot aan Alfons Hendriks. Het (voormalig) 3e staat 
bekend als een gezellig team, dat altijd klaar stond en staat voor de 
club. Daarnaast een leuk team waarmee hij gezellige uitstapjes 
heeft gemaakt en nog steeds maakt. 
Bart blikt terug op een mooie tijd: “ jaren geleden stapelden we nog 
kratten bier tot aan het plafond. Het was in de tijd van de 
casettebandjes. Ik had het liedje “Busje komt zo” 20x achter elkaar 
opgenomen. Dat werd op een zondagmiddag gedraaid in de 
kantine. De boel stond op zijn kop, er was veel gezelligheid. 
Toentertijd had ik een schotelantenne met een kaart van Canal 
Digitaal waarmee je voetbalwedstrijden kon kijken. Deze nam ik 
mee naar de club zodat iedereen de profwedstrijden op het tv 
scherm kon zien. De hele kantine zat toen vol. In de rust kwamen 
dan de “filmpjes met de mooie vrouwen” erop. Aan Hans Weijman 
was het altijd de eer om van zender te schakelen ☺.  Toen ik een 
keer eerder thuis moest zijn nam ik de kaart mee naar huis. Er 
waren een hoop teleurgestelde gezichten omdat men de wedstrijd 
niet af kon kijken. Daarna heeft de club toch zelf maar een kaart 
aangeschaft..”.  
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Vier jaar geleden is Bart begonnen als trainer van het team waar 
ook Dyon in speelt. Hij kreeg wat meer vrije tijd en gaf aan dat hij 
wel wat wilde doen binnen de club. Hierin is hij superfanatiek. Een 
bekroning vorig jaar was het kampioenschap van de voormalige D3 
(jo13-3). Hij vindt het fijn om te zien dat de groep naar hem luistert 
en langzaamaan wat beter gaat voetballen. Zelf voelt hij ook een 
lichte spanning als het team op zaterdag aan het voetballen is. 
Tijdens de trainingen probeert Bart de nieuwe app met 
trainingsoefeningen te gebruiken. Het valt niet altijd mee om het op 
de jongens over te brengen maar hij doet dit zo goed mogelijk. Het 
plezier tijdens voetbal en trainingen staat altijd voorop. 
 
Bart zou het op prijs stellen als er vereniging breed ook andere 
ouders een steentje bij zouden dragen. Hij zou het mooi vinden als 
er wat meer doorstroom zou zijn, waardoor (meerdere) taken niet op 
dezelfde personen rusten. 
Hij leert de spelers dat alles niet voor niets gaat op de club. Dat er 
vrijwilligers zijn die ervoor zorgen dat zij lekker kunnen voetballen 
en aan activiteiten buiten het voetbal om mee kunnen doen. Met de 
sponsorloop heeft hij de spelers flink achter de broek aangezeten 
en gestimuleerd om zo veel mogelijk geld op te halen. In de 
kleedkamer is hij “streng”; de spelers moeten na afloop zelf de 
kleedkamer schoonmaken. Hij verteld de jongens dat Hennie 
Scheerder niet alles hoeft op te ruimen op de club, dat dit hun eigen 
verantwoording is. Bart vond het heel erg dat er een spelertje was 
dat zei: “Dat doe ik niet, daar betaal ik contributie voor” . 
 
Bart heeft een eigen bedrijf. Herlaar Landmeten BV.  
De eerste 10 jaar heeft hij samengewerkt met zijn vader. Die heeft 
hem “het kunstje geleerd”. 
In 2010 is Bart voor zich zelf begonnen met diverse grote projecten. 
Hij heeft bijvoorbeeld de maatvoering van de Ewijkse Brug gedaan. 
In Lent, bij de Nevengeul, heeft hij voor alle bruggen de 
maatvoering verzorgd. Tevens verricht hij kadastrale 
werkzaamheden zoals het inmeten van perceelgrenzen. 
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RKSV Driel heeft aan Bart een goede sponsor. Als 
blijk van waardering zou je als lid eerder iets gaan 
kopen bij een sponsor van je club. Op zijn gebied 
wordt dat wel heel moeilijk. Toch vindt Bart het 
“gewoon” wat hij doet. Hij vindt het “Good will” voor 
de club.. 

Hij is speler, trainer en sponsor van een reclamebord langs de lijn. 
Daarnaast heeft hij een advertentie in de Rood-Witten, is 
kledingsponsor van het A elftal, kledingsponsor van het 
zaterdagteam en kledingsponsor van het 3e team. Ook is hij nog 
balsponsor. 
 
Dyon vindt het erg leuk dat zijn vader zijn trainer is. Annabel rijdt 
paard bij manege De Fruithof in Heteren en Valentijn doet op het 
moment even niets aan sport. 
Dyon is vorig jaar gestart als pupillen scheidsrechter. Toen er 
gevraagd werd onder de jongeren “ wie wil er een cursus volgen?” 
was hij er als de kippen bij. 
 
 
Bart denkt dat het goed is voor kinderen. Zowel voor hun 
ontwikkeling, als hun zelfvertrouwen, je staat toch al voor een grote 
groep. Hij denkt dat het een positieve uitwerking heeft op de 
jongens. Bart gaat zelf iedere wedstrijd kijken bij Dyon als hij moet 
fluiten. Hij geeft aan het ook fijn te vinden dat er namens de club 
ook iedere wedstrijd een wedstrijd coördinator aanwezig is om de 
kinderen te begeleiden. Dat zij er niet alleen voor staan mocht er 
onverhoopt iets gebeuren.  
 
Ook heeft Bart respect/waardering voor het Bestuur dat veel tijd en 
energie in de voetbalclub steekt en ook achter de schermen heel 
veel werk verzet. 
 
Zelf is Bart 5x per week met heel veel plezier op de club te vinden. 



De Rood-Witten 

 
29 

Het enige verbeterpuntje dat hij zou kunnen bedenken is de kantine, 
die zou wat hem betreft wat warmer aangekleed mogen worden. 
Verder niets dan lof over de club. 
Bart zegt te houden van het dorpse, het ‘ons kent ons ”gevoel. Hij 
hoopt dat het RKSV Driel blijft en geen RKSV Arnhem wordt, dat 
men daarvoor waakt. 
 
Bart Herlaar , een vrijwilliger waar men een 
voorbeeld aan kan nemen. 
Een vrijwilliger die RKSV Driel graag eens in het 
zonnetje zet. 
 
 
 
 

Wie ben ik 
     
 Het 1e elftal….      Wesley Vree 
 
Wesley, 26, is de rechtsback van het 1e. 
Sympathieke jongen, noeste werker, komt van 
oorsprong uit Huissen. Sinds vorig jaar woont hij 
samen met Naomi Stoorvogel in De Breekenhof. 
Vijf jaar geleden kwam Wesley in contact met 

RKSV Driel. Han Leijser, onlangs teruggekeerd in het 1e, liet trainer 
Ed Hagen telefonisch contact met hem opnemen om te vragen of hij 
het niet leuk vond om in Driel te komen voetballen. 
In eerste instantie twijfelde Wesley, Dacht; “Wat heb ik in godsnaam 
te zoeken in Driel?”. Vanaf de F (nu JO9) speelde hij immers al bij 
RKHVV. Hij besloot toch eens te gaan praten. Een schot in de roos, 
volgens hem was het een leuke gezellige avond. Er was net een 
feest van het kampioenschap gaande. Er was een klik en hij zag 
zichzelf er wel voetballen. Vlak daarna leerde hij Naomi kennen op 
de Drielse Kermis en nu wonen zij dus samen in Driel.. 
 
In het dagelijks leven is Wesley werkzaam als schilder bij Jeurissen 
Schilderwerken in Huissen. Op het VMBO van OBC Huissen moest 
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hij een week “snuffelstage” gaan lopen. Hij kwam bij Jeurissen 
terecht. Aansluitend kon Wesley daar een vakantiebaantje krijgen. 
Dat beviel goed. Met zijn middelbare schooldiploma op zak is 
Wesley op 16-jarige leeftijd bij Jeurissen in dienst gekomen. Via het 
bedrijf heeft hij alle opleidingen gedaan.  
Drie jaar geleden heeft Wesley een avondstudie gevolgd; de kader 
en ondernemers opleiding van Nimeto Utrecht Hij heeft nu alle 
papieren voor op kantoor en om mensen aan te sturen. Hiermee 
zou hij bij Jeurissen hogerop kunnen. Een tijdje terug is Wesley 
geopereerd aan zijn pols en heeft daardoor al even op kantoor 
gewerkt. Een andere ervaring maar de praktijk trekt hem op dit 
moment toch meer. Wesley geeft aan nog steeds met heel veel 
plezier naar zijn werk te gaan. 
 
Inmiddels is Wesley al 3 jaar een basisspeler van het 1e. In het 
begin miste hij door zijn avondstudie 1 trainingsavond per week. 
Daardoor heeft hij de eerste 2 jaar in het 2e elftal gevoetbald.  
 
Wesley is altijd spits geweest, Zo ook het 1e jaar in het eerste elftal. 
Het jaar daarna werd hij als verdediger opgesteld. Blijkbaar een 
positie waar hij goed speelde want vanaf dat moment speelde hij 
alle wedstrijden. Zijn favoriete positie is toch spits, voorin staan, 
oorlog maken, doelpunten scoren. Desondanks heeft hij, als 
verdediger, de afgelopen 2 seizoenen toch regelmatig een goaltje 
meegepikt. 
 
De favoriete club van Wesley is Vitesse waar hij af en toe naar gaat 
kijken. 
Een favoriete speler heeft hij niet en ook geen favoriete 
buitenlandse club. Hij volgt wel het buitenlands voetbal. 
Hobby’s zijn het voetbal, met vriendin en vrienden leuke dingen 
doen en op vakantie gaan. Wesley is in Cuba en Bali geweest en 
heeft de smaak sinds vorig jaar te pakken. Voor volgend jaar staat 
Amerika op het wensenlijstje. 
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In het verleden is hij ook Pupil van de Week geweest bij RKHVV. 
Het zelfde principe als in Driel. Wesley was toen tevens het 600e lid. 
Hij kreeg daardoor een shirt, bal en allerlei cadeaus. Voor een klein 
mannetje altijd een bijzondere ervaring. 
Op het moment heeft hij zelf weinig tijd om bij de jeugd te gaan 
kijken. Hij werkt fulltime, de zondag staat in het teken van voetbal 
en op zaterdag is hij druk in zijn eigen huis. Wel helpt hij als het 1e 
een bardienst moet draaien en met de clinic bij het pupillenkamp. 
Wesley geeft aan dat de jeugd toch vooral veel plezier moet hebben 
in het spelletje. Dat is het allerbelangrijkste. De jeugdjaren, waarin 
je samen met je vrienden voetbalt, zijn mooie jaren. 
. 
Ooit is hij zelf begonnen in een vriendengroep van 8/9 jongens. 
Daarvan  voetballen er als gevolg van werk/studie nog maar 2. 
Zelf kijkt hij er iedere zondag nog naar uit om te gaan voetballen. 
Dat is voor hem een stukje  
ontspanning. Een leuk item 
is dat hij door Han naar 
Driel is gekomen. En 
doordat Han dit seizoen 
weer is begonnen met 
voetbal zij inmiddels weer 
samen spelen. 
 
Het 1e elftal vindt Wesley 
een leuk team, jong en oud door elkaar. Iedereen kan goed met 
elkaar en past prima bij elkaar. 
Hij vindt het jammer dat er voor jongeren weinig te doen is in het 
weekend. Voorheen ging hij met het 2e bijvoorbeeld na afloop van  
de kantine naar “ De Gebroeders”. Dat mist hij nu nog wel eens. 
 
Wesley vind dat RKSV Driel het goed voor elkaar heeft. Een mooi 
kunstgrasveld, nieuwe ballen, trainingspakken e.d. Veel vrijwilligers 
die een hoop regelen. 
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Het leuke aan Driel vindt hij dat hechte, dorpse gevoel. Dat was in 
Huissen ook maar hier is het net wat kleiner, gemoedelijker. Wesley 
voelde zich er gelijk vanaf dag 1 welkom. Hij woont nu anderhalf 
jaar in Driel, in een rustige wijk. Door het voetbal heeft hij veel 
mensen leren kennen.  
Wesley blikt nog eens terug; Wie had dat gedacht; alweer 5 jaar bij 
het gemoedelijke Driel, een ontvangst met open armen, en er sinds 
anderhalf jaar samen wonend met Naomi. Ik heb het nog steeds 
heel erg naar mijn zin in Driel. 
 
 
 
 
 


