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Beste leden, 
 
Eddy Hagen, onze trainer, heeft de beslissing genomen om zijn aflopende 
contract aan het eind van dit seizoen niet te verlengen. Na 6 seizoenen 
met mooie successen, denkt Eddy dat het tijd is voor een nieuw gezicht 
voor de groep. Wij als bestuur vinden het jammer om van Eddy afscheid 
te moeten nemen, maar respecteren uiteraard zijn beslissing. 
 
Zoals U wellicht gezien heeft, hebben wij een voetgangersoversteek 
plaats bij de kleine poort gekregen. Ik wil u toch met klem verzoeken te 
blijven oppassen. Er zijn altijd automobilisten die de voetgangersoversteek 
niet zien en doorrijden i.p.v. te stoppen. 
Daarnaast wil ik nogmaals een beroep op u doen om voorzichtig met de 
spullen van onze vereniging om te gaan. Ook in de kleedkamers. 
Regelmatig vind onze terreinbeheerder kapotte zaken aan. 
 
We krijgen een kerstbingo, met dank aan de commissie activiteiten. Kijk 
voor de datum verder in deze uitgave. 
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Vanuit de Commissies …………….. 
 
Technische Commissie. 
 
Voor mij is de kop er af. Ruim een maand na de algemene 
ledenvergadering.  In mijn eerste stukje in de Rood Witten (namens de 
Technische Commissie), zal ik u informeren over datgene waar wij zoal 
mee bezig zijn geweest.   
Men zegt altijd dat je “slecht nieuws” als eerste moet brengen. Tot onze 
spijt hebben we moeten besluiten het selectieteam van de dames, Dames 
1, terug te trekken uit de competitie. Diverse oorzaken als werk, blessures  
en stage zorgden ervoor dat het iedere week weer puzzelen  was om een 
wedstrijd  doorgang te laten vinden. Maar er waren te weinig 
puzzelstukjes om de puzzel compleet te maken.  Alle mogelijke opties zijn 
besproken om toch in competitie te blijven tot einde van het seizoen.  
Geen enkele optie kon zorgen voor een structurele oplossing: wekelijks 
voldoende speelsters om een wedstrijd te kunnen beginnen.  Helaas. 
Waar aan de ene kant een damesteam verdwijnt, hopen we na de 
winterstop een meisjesteam te kunnen starten. In de categorie MO11. 
Momenteel hebben we 5 meisjes daar waar we er minimaal 8 nodig 
hebben. 
De jongste leden van RKSV Driel, de mini’s, zullen binnenkort het aantal 
van 20 overschrijden. Een mooi moment om naast de gebruikelijke 
trainingen op woensdagmiddag, ook onderling wedstrijden met en tegen 
elkaar af te werken.  Het idee is geopperd om dat op de zondagmiddag te 
gaan doen, voorafgaand aan de thuiswedstrijden van ons 1e elftal.  Er ligt 
een plan op tafel dat inmiddels al gedeeld is met de ouders. Daar is tot nu 
toe zeer enthousiast op gereageerd. We hopen na de winterstop de 
jongste leden te kunnen gaan zien in onze eigen “Champions League”. 
Op 8 december organiseert de Technische Commissie samen met VTON, 
onze trainersapp, een bijeenkomst voor alle (jeugd)trainers en leiders. 
Tijdens deze bijeenkomst zal  het belang van én het werken met VTON 
centraal staan. Alle trainers en leiders zijn uitgenodigd voor deze avond. 
Aanvang 19.30 uur in het jeugdhonk. 
 
 
Eddy Hagen, trainer van het 1e elftal van RKSV Driel, heeft in overleg met 
de technische commissie en het bestuur, aangegeven aan het eind van dit 
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seizoen 2017-2018 zijn aflopende contract niet te zullen verlengen. Vorig 
seizoen heeft Eddy al getwijfeld of hij nog een jaar door zou gaan en 
mede op aandringen van de spelersgroep er een 6e jaar aan 
vastgeknoopt. Nu vindt Eddy dat hij plaats kan gaan maken voor een 
nieuwe  trainer die onze talentvolle en jonge selectie van nieuwe impulsen 
kan voorzien. In een eerder overleg met de Technische Commissie heeft 
Coco Fares, trainer van het 2e elftal van onze vereniging, aangegeven na 
dit seizoen te stoppen als trainer binnen onze vereniging. Voor beide 
teams zal er een vacature trainer / coach uitgaan.   
Voor alle andere teams, van JO8-3 tot het 2e elftal  en alles wat daar 
tussen zit, zullen de komende maanden gesprekken gepland worden met 
de huidige train(st)ers en leid(st)ers betreffende het voortzetten van hun 
kader functie. Daarbij zal ook de mogelijkheid tot trainersopleidingen 
besproken worden. Helaas zijn we voor sommige teams nog wel op zoek 
naar kaderleden voor het geven van trainingen. Je hoeft daarvoor geen 
ouder te zijn. Oom, tante, opa of oma, buurman/ buurvrouw. Vindt je het 
leuk om training te geven en wil je daar tijd voor vrijmaken, meld je dan 
aan bij een van onze coördinatoren.  
 
Wat mij namens de Technische Commissie nog rest is, ook al is het 
misschien nog vroeg om nu al te doen,  iedereen fijne feestdagen, een 
bijzonder goed uiteinde en een gezond 2018 toe te wensen. Dat we er 
met elkaar een mooi voetbaljaar van mogen maken.  
Een sportieve groet, 
 
Frank Abbenhuis 
Voorzitter technische Commissie RKSV Driel 
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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 
November staat in het teken van MpowerU. 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 Marius van Regteren. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van de MpowerU  ? 
Ik heb jaren als consultant en change manager gewerkt bij grote 
adviesbureaus als PwC en KPMG. Op een gegeven moment was ik 
toe aan een volgende stap. Ik wilde altijd al graag voor mezelf 
werken en heb toen MpowerU opgezet, gespecialiseerd in change 
management & coaching. De M hierin is van mezelf en de U van 
mijn klant. Met empowerment als filosofie, want ik geloof in de 
kracht van mensen. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Werken met mensen vind ik heel boeiend, vooral het 
psychologische stuk en het ontwikkelen van mensen. Het stelt me in 
mijn werk steeds weer voor nieuwe uitdagingen en vragen. Wat is 
hier het (onderliggende) probleem? Waarom komt hij of zij niet in 
beweging? Wat wil men bereiken? Ik voel me soms een soort 
Sherlock Holmes, op zoek naar clues. Het mooiste vind ik als mijn 
klanten een ‘aha-erlebnis’ krijgen. Als er merkbaar een kwartje valt 
of als ze iets echt anders durven doen dan voorheen. Dat maakt me 
trots.  
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Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Ik vind het een fijne start om eerst onze jongste kinderen, Milo en 
Jorinde, op de fiets naar school te brengen. Het vervolg hangt ervan 
af wat er op de planning staat. Als change manager zit ik vaak bij 
klanten op kantoor en help ik hen met veranderprojecten, bijv. via 
gesprekken, trainingen en workshops. Dat doe ik ongeveer de helft 
van mijn tijd. De andere helft ontvang ik coachingscliënten in mijn 
praktijkruimte in Schuytgraaf. Mijn cliënten zijn meestal 
leidinggevenden die op bepaalde punten een volgende stap in hun 
ontwikkeling willen zetten of meer helderheid willen krijgen. Hier 
begeleid ik ze als coach bij. Ook ga ik met hen regelmatig wandelen 
in Park Lingezegen. Onderweg voeren we het coachgesprek.  
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het  
bedrijf ? 
Ik ben gek op voetbal en gebruik soms metaforen uit de sport en het 
voetbal in mijn werk. Coaching is een term uit de sport. Elke 
topsporter heeft bijvoorbeeld een coach. En ook heb ik nog nooit 
een voetbalteam gezien zonder coach. Dus de vraag is of niet ook 
elke leider (want dat is ook topsport!) in een organisatie een coach 
zou moeten hebben? Om te sparren en continu te werken aan 
zijn/haar ontwikkeling. En ik denk dat elk team in een organisatie 
baat heeft bij een coachende leider, die zichzelf en zijn/haar team 
tot bloei brengt. 
 
Hoe lang is MpowerU al sponsor van RKSV Driel? 
Even denken, vanaf het moment dat de picknicktafels er kwamen 
vóór de kantine. Toen heb ik meegedaan, want dat leek me een 
mooi en gezellig initiatief. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
Mijn werk als change manager doe ik voor grotere bedrijven, zoals 
Philips, Alliander, Rijnstate Ziekenhuis. Organisaties die groot 
genoeg zijn voor complexere verandertrajecten waar behoefte is 
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aan mijn expertise. Cliënten voor coaching zijn afkomstig van allerlei 
bedrijven. Van heel groot tot heel klein.  
 
Waarom sponsort MpowerU  RKSV Driel? 
Een warme, gezellige dorpsclub waar ik en mijn kinderen ons thuis 
voelen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.  
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Uhm -kuch, proest-, volgende vraag, haha. Ik herinner me ooit een 
kampioenschap in de D-tjes. Verder heb ik het geschopt tot het 3e 
elftal van Sc Doesburg. De laatste jaren loop ik wat hard voor 
mezelf en doe ik af en een mee aan een loopje.  
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Ik ben regelmatig in Driel op de club te vinden als leider van de 
JO13-3 en ik doe ook nog wat werk voor de commissie S&R. Verder 
is snoekvissen een hobby van me en ik kijk graag voetbal op TV (te 
graag, vraag maar aan mijn vrouw…). Nou vergeet ik nog even dat 
ik voorzitter ben van www.vdrs.nl, een stichting om betrokken 
vaderschap te stimuleren. 
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV? 
Ik vind dat het eerste elftal het geweldig doet in de 3e klasse, na de 
promotie vorig jaar. Heel erg knap, met een mooie mix van ervaring 
en talent. In de jeugd merk ik dat we steeds meer 
aantrekkingskracht krijgen op spelers van andere clubs in de regio 
die naar ons toe komen. Ze voelen zich fijn bij onze club, en dat is 
toch wat we graag willen: een warme dorpsclub waar het voor 
iedereen lekker voetballen is 



De Rood-Witten 

 
Pagina 8 

 



De Rood-Witten 

 
Pagina 9 

 
  
Pupil van de Week: 
 
Wat is je naam? Jurek Clappers 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? E3 

Op welke positie speel je? Spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? Jens Toornstra 

Wat is je favoriete club? Feyenoord 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste 
elftal? 

Roy van den Dam 

Wat is je lievelingseten? Friet 

Wat is je favoriete tv programma? Fox sport 

Wat wil je later worden? Dierenarts 

 
Pupil van de Week: 

 
Wat is je naam? Sjoerd Roeleveld 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO113 

Op welke positie speel je? Middenvelder 

Wie is je favoriete speler (idool)? Ronaldo 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja, bij Ajax of Paris Saint-Germain 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Jeroen 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Netflix of YouTube 

Wat wil je later worden? Voetballer of monteur bij Trintech 
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• Wij Kasper Montfrooy (jeugdspeler) van harte beterschap wensen? 
• Hij door een vervelend ongeval zijn arm nu in stoer groen gips 

heeft, maar hij hierdoor ook een tijdje niet mag voetballen? 
• Dit helemaal niet meevalt voor hem? 
• Wij Noa ten Westeneind ook van harte beterschap wensen na haar 

operatie? 
• Ook Kelvin Knuiman met zijn afgescheurde enkelbanden een 

spoedig herstel wensen? 
• Hij misschien in Marbella de looptraining mag hervatten? 
• MO17-1 (2e klasse) onlangs  ‘s avonds een oefenwedstrijd hebben 

gespeeld tegen  SVHA MO17-1 (hoofdklasse) ? 
• Dit een hele leuke pot voetbal was en voor herhaling vatbaar? 
• De quizavond weer super geregeld was? 
• De mensen weer in grote getale kwamen en fanatiek meededen? 
• Na afloop de tafels en stoelen aan de kant gingen en er een 

gezellig feestje was? 
• Wij de organisatoren en sponsoren hiervoor hartelijk willen 

bedanken. 
• Han Leijser naast verrukkelijk ijs in de zomer heerlijke chocolade 

en Huissense koek in de winter verkoopt? 
• Gerald Knuiman sinds 4 november weet waar Abraham de 

Mosterd vandaan haalt? 
• Abraham, en Sara, hem op kwamen zoeken op het voetbalveld? 
• Dat er ’s avonds nog een Abraham werd gespot op zijn 

verrassingsfeest? 
• Onze trouwe supportster van het 1e, Truus, prinses Carnaval is? 
• Zij en haar prins Gijs, oud-trainer Driel een Carnavalsjubileum te 

vieren hadden? 
• Op 15 december een bingo wordt georganiseerd in de kantine? 
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• Op 16 december er Kerstactiviteiten zijn voor de jeugd? 
• Nadere informatie volgt? 
• De activiteitencommissie de kantine weer gezellig heeft versierd 

voor Sinterklaas? 
• Op 24 november Sint en zijn pieten de JO-8 en JO-9 hebben 

bezocht? 
• Wij de medewerkers van Sintkan en de activiteitencommissie 

hiervoor willen bedanken? 
• Er leuke wedstrijdverslagen zijn te lezen op de site? 
• Bas vd Ende maatschappelijke stage loopt bij JO11-1? 
• Wij hem daarbij veel succes en plezier wensen? 
• Wij een aanvoerdersbandje om het been van een speelster 

hebben gesignaleerd? 
• Wij hopen dat dit maar een geintje was en geen nieuwe mode? 
• Er in de kantine diverse nieuwe drankjes en hapjes verkrijgbaar 

zijn? 
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Pupil van de week (verslag) 
 
Hallo,  
Op zondag 29 oktober was ik pupil van de week, dat vond ik heel 
leuk en spannend!  
Ik was die dag al om half 11 op de club op de voetballen met m'n 
vrienden.  
 
Om half 1 begon het en was ik bij het team om de wedstrijd tegen 
Blauw-Wit uit Nijmegen te bespreken. Daarna was het omkleden, 
warmlopen en oefeningen doen. Tijdens een schietoefening schoot 
ik keihard op de lat..  
 
Om twee uur liep ik naast de scheidsrechter het hoofdveld op en 
mocht ik aftrappen, na een solo zoals Neymar Jr altijd doet, schoot 
ik de bal in de goal van Blauw-Wit, toen begon de wedstrijd van het 
eerste! Ik mocht op de bank zitten tussen de wisselspelers, ik 
voelde mij echt heel stoer toen!  
 
We scoorden 4 doelpunten en de mooiste goal was van Lars, een 
supervette halve omhaal! Iedereen op de bank sprong mhoog..we 
wonnen de wedstrijd met 4-0 en Blauw-Wit kreeg nog 2 rode 
kaarten hihi.  
Na het fluitsignaal gaven we alle spelers een hand en gingen we 
ons omkleden.  
 
Ik kreeg in de bestuurskamer nog 2 vaantjes, waaronder 1 hele  
bijzondere(Rksv Driel- Ajax, uit 1993) en het patatje met mayonaise 
ging er ook heel snel in.  
 
RKSV Driel.. dankjewel voor deze hele leuke gastvrije dag, dit ga ik 
nooit meer vergeten!  
 
Groetjes, Ruben van Rhoon  
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Richtlijnen straftoemeting voor individueel wangedrag van 
spelers: 
 
Strafcode 2 Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke 

scoringskans d.m.v. handsbal of vasthouden, duwen, blokkeren 

Schikkingsvoorstel 1 wedstrijd Eis bij tuchtcommissie 2 wedstrijden  

Strafcode 2 Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van 

een duidelijke scoringskans d.m.v. ernstig gemeen spel  

Schikkingsvoorstel  2 wedstrijd  Eis bij tuchtcommissie 3 

wedstrijden  

 

Strafcode 3 Ernstig gemeen spel  

Schikkingsvoorstel    niet raak 1 wedstrijd  raak 2 

wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie   niet raak 2 wedstrijden  raak 3 wedstrijden  

 

Strafcode 4 Gewelddadig handelen: vasthouden, duwen, blokkeren t.o.v. een 

tegenspeler  

Schikkingsvoorstel    niet raak 1 wedstrijd  raak 2 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie   niet raak 2 wedstrijden raak 3 wedstrijden  

 

Strafcode 4 Gewelddadig handelen: vasthouden, duwen, blokkeren t.o.v. (assistent-

)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel    niet raak 5 wedstrijden  raak 6 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie   niet raak 7 wedstrijden  raak 8 wedstrijden  

 

Strafcode 4 Gewelddadig handelen: natrappen t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel    niet raak 2 wedstrijden  raak 3 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie   niet raak 3 wedstrijden  raak 4 wedstrijden  

 

Strafcode 4 Gewelddadig handelen: slaan, trappen, elleboogstoot of kopstoot geven 

(niet limitatief) t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel    niet raak 4 wedstrijden  raak 5 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie   niet raak 5 wedstrijden  raak 6 wedstrijden  

 

Strafcode 4 Gewelddadig handelen: slaande, (na)trappende, elleboogstoot of kopstoot 

gevende beweging (niet limitatief) niet raak t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel 8 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie 10 wedstrijden  



De Rood-Witten 

 
Pagina 14 

 

Strafcode 5 Beledigen: eenvoudig in woord of gebaar t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel     1 wedstrijd  

Eis bij tuchtcommissie    2 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen: eenvoudig in woord of gebaar t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel  2 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie    3 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen: grof (bijv. met ziektes) t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel  3 wedstrijden Eis bij tuchtcommissie    4 wedstrijden 

   

Strafcode 5 Beledigen: grof (bijv. met ziektes) t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel   4 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie    6 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen: aanhoudend grof t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel  4 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie    5 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen aanhoudend grof t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel  6 wedstrijden Eis bij tuchtcommissie   8 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen: discriminerend t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel   5 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie   6 wedstrijden  

 

Strafcode 5 Beledigen: discriminerend t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel  8 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie   10 wedstrijden  

 

Strafcode 6 Bedreigen: enkel verbale intimidatie t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel   5 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie   6 wedstrijden  

 

Strafcode 6 Bedreigen: enkel verbale intimidatie t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel   8 wedstrijden  Eis bij tuchtcommissie   10 wedstrijden  

 

Strafcode 7 Spuwen t.o.v. een tegenspeler  

Schikkingsvoorstel   niet raak 4 wedstrijden   raak 5 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie  niet raak 5 wedstrijden   raak 6 wedstrijden  

 

Strafcode 7 Spuwen niet raak t.o.v. (assistent-)scheidsrechter  

Schikkingsvoorstel    6 wedstrijden  

Eis bij tuchtcommissie    8 wedstrijden  
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Wij feliciteren 

December 
01 Collin de Water 
01 Cees Opperman 
01 Marcel Boersma 
01 Ivar Evers 
02 Paul Roelofs 
02 Bram van Muiswinkel 
04 Marinus Clappers 
04 Lars Dinnissen 
05 Alfons van Rooijen 
05 Max Faber 
06 Sinterklaas 
07 Jos Geenacker 
07 Robert Gevondjan 
08 Lieke Muller 
09 Mark Jacobi 
11 Pim Hafkamp 
11 Gerard Messing 
13 Gino de Wild 
13 Wesley Croqué 
13 Daan Le 
13 Bart Derksen 
14 Chris Hesseling 
15 Stan Lamers 
15 Tijn Hagen 
15 Stefan Vos 
16 Sten Weijman 
16 Martin Willemsen 
16 Sylvia Wieskamp 
18 Frans Derksen 
18 Lisa Hesseling 

19 Jan Derksen 
19 Demi Bot 
21 Gabriel Simon 
23 Jeffrey Wels 
23 Hidde Koorn 
23 Daan Koorn 
24 W. ten Westenend 
24 Bas Hoogveld 
25 Chiem Soppe 
27 Bart Wouters 
29 José Hervas 
30 Romy Roelofse 
30 Kaylee Roelofse 
30 Jonah Bakker 
31 Berry Geurtsen 
31 Yule van der Veen 
 

 
Nieuwe leden 
Sven Hoenselaar 
Luuk Schram 
Job Wolter 
Collin de Water 
Omayron Groenbast 
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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 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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Achter de schermen…                       Henny Pet ers  
 

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 Henny  
Peters. Hij is 65 jaar en gehuwd met Mia. Vader van 
Jeroen, trotse opa van 2 kleinkinderen, Sven van 9 en 
Lynn van 6. Jeroen voetbalt in het 1e en Sven in de 
JO9-2. Mia heeft jarenlang clubblad De Rood-Witten 

gebundeld. Hij is leider van het 1e elftal. 
Ongeveer 20 jaar geleden begonnen als grensrechter met Rein Bosman samen. 
Valt nu alleen in als de huidige vlagger, Vincent Kuster, niet kan. Henny is ook 
altijd speler/leider geweest van “De Veteranen”. Als scheidsrechter is hij nu 
ongeveer 10 jaar actief. 
 
Henny is een geboren en getogen Elsternaar. Heeft altijd bij Spero gevoetbald. 
Toen leerde hij Mia kennen en leverde op de laatste dag van het termijn de 
overschrijfformulieren in bij Piet Lamers, kwam bij Spero niet aan de bak. Heeft 
daar wel altijd met veel plezier in het tweede gevoetbald. 
Vanaf 1986 is hij in Driel komen wonen en wil voor geen goud meer terug naar 
Elst. Door zijn hobby’s en vrijwilligerswerk heeft hij veel mensen leren kennen. 
Henny biljart graag; met name 3 banden, bij café Zeldenrust en heeft met veel 
plezier getennist. Vanaf het moment dat hij in Driel kwam te wonen heeft hij altijd 
wel wat gedaan voor de club. Hij heeft in diverse commissie gezeten waaronder 
het jeugdbestuur, samen met Hemmy, Bertie en Riny Weijman, Theo van 
Rijsewijk en Frans Elbers. Zij organiseerden nevenactiviteiten als 
gourmetavonden (de slaatjes werden zelfgemaakt), Sinterklaas en 
Kerstvieringen. Jaarlijks werd er een toernooi voor de A-spelers georganiseerd 
waar goede scheidsrechters als Ben Hondeveld graag wilde fluiten. Er was nog 
een scheidsrechter die erg goed was maar Henny vindt het jammer dat hij daar 
nu net de naam van kwijt is. Het was in de tijd dat Eddy van Rooijen nog leefde 
en Willy vd Welk, die achter de toog stond. Elke zaterdagmiddag werd er gekaart. 
Voor De Veteranen organiseerde Henny jaarlijks weekendjes weg naar Lutz. Op 
zaterdag was er altijd een toernooi; zij wonnen ieder jaar, zijn slechts 1x tweede 
geworden.  
In het verleden heeft Henny ook aan waterpolo gedaan (ESCZ) maar dat ging 
helaas niet samen met het voetbal en dat heeft hij eraan moeten geven. Blikt wel 
terug op een hele mooie tijd. Net als bij het tennis waar hij op  
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zaterdagmiddag competitie speelde met (wijlen) Bert Bolte, Henk Thomassen en 
Henkie Bults. Henny vindt het jammer dat er tegenwoordig nog maar zo weinig 
mensen op de tennisclub komen.  
Hij heeft in het 1e, 2e, 3e en De Veteranen gevoetbald. Zaalvoetbal bij FC Spies 
was ook een grote hobby. Zij speelden zaalvoetbal op hoog niveau in De Rijnhal, 
er lagen 3 velden naast elkaar. Henny speelde samen met Henkie Schuiling, Willy 
Jansen, Hemmie Weijman met Jopie van Leeuwen in de goal. 
Speelden tegen Nathania die hoofdklasse speelde. Later zijn zij overgegaan naar 
het team van Slagerij Becks. Toentertijd had je heel veel zaalvoetbalteams in 
Driel; Scheers, Hoogveld, Goldstars, Hermeling etc. Je kunt het vergelijken met 
de Oliebollencup nu, toen zat de tribune in Elst ook vol. 
 
Henny gaat graag op vakantie, vaak ook met Jeroen en zijn gezin of met Tonny 

en Wilma. Onlangs is hij met Mia naar Marbella geweest. Zij hebben 
daar o.a. gekeken naar de vierdaagse waar zo’n 2 a 3 duizend 
Nederlanders aan meededen. Zij kwamen Vincent Janssen 
(kantinecommissie) en vrouw Gerrie tegen die hier deel aan namen. 
Een leuke bijkomstigheid was dat Henny Johnny Rep 2x heeft 
gesproken. Johnny wist hun eerder gesprek nog te herinneringen, 
de club uit Driel met de parachutisten als logo en het achterliggende 

verhaal. 
Jeroen organiseert al een aantal jaar de reis voor het eerste naar Marbella. De 
groep wordt steeds groter maar de reis is tot in de puntjes verzorgt. Organiseren 
zit waarschijnlijk in het bloed. Jeroen organiseert ook de jaarlijkse voetbalquiz met 
het 1e en heeft afgelopen jaar met andere vrijwilligers het SMB Wim Jacobi 
toernooi voor de E- en F spelers georganiseerd. Hij is de vaste scheidsrechter 
voor de JO9-2 en lid sponsorcommissie. 
 
Henny vertelt anderhalf jaar dienstplicht te hebben vervuld bij de Marine maar 
nog geen meter te hebben gevaren. Hij had net via de 7 provinciën een 
wereldreis geboekt toen het noodlot toesloeg. Zijn vader kreeg een hartinfarct. 
Vader beheerde de kantine van sporthal De Helster en Henny 
nam dit over naast zijn baan bij de ING en Marine. Hij werd 
overgeplaatst naar de vaste wal, Hilversum, zodat hij toch 
iedere dag naar huis kon. Van Marine naar kantine naar ING 
waar hij ’s nachts werkzaam was. Henny werkte bij het 
geldloket. Vond dit erg leuk, vooral het persoonlijke contact met 
mensen. Vaak kwamen ze grote sommen geld halen en hij 
moest ervoor zorgen dat de kas klopte. 
Op 1 dec 2013 heeft hij de ING bank na 44 dienstjaren vaarwel gezegd. Henny 
kreeg een mooie regeling aangeboden die hij met beide handen aan heeft  
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gegrepen. Het werk werd op  het laatst minder leuk, tijdsdruk, men moest een 
bepaalde productie draaien.  
 
Als we aan Henny vragen of er dingen zijn die hij minder leuk vind aan de club 
geeft hij aan de onveilige situatie bij de poort. Oversteekplaatsen zijn slecht 
zichtbaar, zouden een paar knipperbollen mogen komen. 
De betrokkenheid van sommige leden mag beter, de goede daargelaten. 
Zelf tapt hij met grote wedstrijden en doet allerlei hand- en spandiensten. Doet 
regelmatig kantinedienst. Hij vindt het jammer dat sommige spelers in de 
verschillende teams nog wel eens verzaken als zij aan de beurt zijn om een 
bardienst te draaien. Als iedereen zijn taak doet is iedereen maar 1 a 2 keer in 
het jaar aan de beurt. 
Hij stoort zich eraan dat kleedkamers ’s avonds na de training niet op slot worden 
gedaan. Neemt nu standaard sleutels maar mee omdat deuren open staan. Het is 
toch een kleine moeite voor de trainer/leider om na afloop van een training de 
deur op slot te draaien? Henny vindt het ook jammer dat sommige mensen “een 
kort lontje” hebben. Als men het een keer niet eens is dat gelijk het bijltje erbij 
neer wordt gegooid.  
Voor terreinmedewerker Hennie Scheerder (Muisje) neemt hij zijn petje af. Die 
man is dag en nacht op het voetbalveld aanwezig en aan het werk. Voor hem is 
hij “De vrijwilliger van het jaar”. 
 
Het leukste aan de voetbalclub vind Henny het “kleine, dorpse”, de gezelligheid. 
Bijna iedereen kent elkaar. 
Tijdens de wedstrijd van het 1e haalt Henny de weggeschoten ballen altijd op en 
niet “de Jonkies”.  Dat is er een beetje ingeslopen. Henny leeft te veel mee, is 
zenuwachtig, kan moeilijk stil zitten, kan zo even een rondje om het veld maken. 
 
Hij vindt het fijn dat Driel een vrij vaste supportschare heeft. Na afloop van de 
wedstrijd gaat hij altijd even met de jongens van het 1e praten en daarna met de 
vaste supporter schare. Er is altijd een gezellige sfeer in de kantine. 
 
Ook heeft hij de kleinkinderen graag om zich heen. Henny gaat altijd bij Sven 
kijken als het kan. Op vrijdagavond gaat Sven mee naar het futsal zaalvoetbal 
(thuiswedstrijden) en op zondag is Sven altijd van de partij bij het eerste. Henny 
vindt het prachtig dat Sven zo veel over voetbal weet en ook zo van het 
voetbalgebeuren geniet. 
 
Wij op onze beurt wensen Henny nog vele jaren 
voetbalplezier. 
 
Henny Peters , een vrijwilliger waar men een voorbeeld aan 
kan nemen. 
Een vrijwilliger die RKSV Driel graag eens in het zonnetje zet. 
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Het 1e elftal….                    Lars Smeenk 

 
 

Lars is 18, bijna (28 nov) 19 jaar, en woont thuis bij zijn ouders, Werner ( TC lid 
senioren) en Marian, samen met zusje Isa. Sinds 2 maanden heeft hij een 
vriendin, Lola. Lars heeft zijn Havo diploma gehaald en is toen begonnen aan de 
HBO studie fysiotherapie. Dit was toch niet wat hij er van verwachtte en daarom 
is hij dit schooljaar overgestapt naar de opleiding Sportkunde. Hij is daar nu 2 
maanden bezig en het bevalt goed. Veel praktijk, op de praktijk gerichte theorie. 
Op HBO niveau, het is aanpoten maar Lars zegt dat juist fijn te vinden. Het is in 
Nijmegen, duurt 4 jaar en daarna kan hij zich verder specialiseren. Hij weet nog 
niet goed wat hij later wil worden maar wel iets in de richting sportbranche. 
 
Voetbal is zijn lust en leven. Lars speelt op vrijdagavond futsal (zaalvoetbal). 2 
jaar geleden zijn zij begonnen in de 2e klasse. 2 jaar op rij kampioen geworden en 
spelen nu in de hoofdklasse waar zij wederom bovenaan staan. Als ze kampioen 
worden kunnen ze naar de topklasse. Het enige nadeel is dat de uitwedstrijden 
verder rijden zijn; Zwolle, Apeldoorn, Almelo, Nijkerk. De thuiswedstrijden worden 
op vrijdagavond om half 8 in Elst, sporthal de Helster, gespeeld. ( red. mochten 
jullie eens willen kijken; kijk dan even op de site voor het wedstrijdprogramma) 
 
Verder fitnest Lars 2 á 3 keer per week en heeft hij een bijbaan als groenteman 
bij de plaatselijke AH. Hij heeft de verantwoording over de groenten, moet er voor 
zorgen dat ze er fris bij liggen. Een leuke bijkomstigheid is dat veel van zijn 
vrienden er ook werken. 
Lars maakt muziek bij Kapel-3L, hij speelt trompet. Als klein jongetje begonnen bij 
Concordia en later bij  Bende Gek (dweilorkest tieners Concordia). Dit bestaat 
niet meer omdat de vervolgopleidingen van de jeugd vaak tot laat in de avond 
duren en zij geen gezamenlijk moment meer konden vinden om te oefenen) 
 
 
 
Muziek zit de familie Smeenk wel in het bloed. Werner heeft vroeger trompet 
gespeeld en Marian en Isa spelen klarinet bij Concordia. Binnen de harmonie 
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spelen heel wat leden met dezelfde achternaam. Opa Willy heeft Lars de liefde 
voor de trompet er wel met de paplepel ingegoten. 
Opa speelt nog steeds trompet bij Concordia en heeft aan Lars trompet les 
gegeven. 
Lars’ ogen beginnen te glimmen; “hoe mooi is dat, dat je als klein jongetje van je 
opa trompet les krijgt en dan jaren samen naast elkaar in de harmonie muziek 
maakt. Ik vind dat toch heel speciaal”. 
 
Op 5-jarige leeftijd is Lars in de F begonnen. Dat was met allemaal vriendjes uit 
de klas en uit de buurt. Tot de B jeugd zijn zij bij elkaar gebleven. Na schooltijd 
(en op school in alle pauzes) voetbalden zij altijd samen op pleintjes en op het 
voetbalveld van Arnhemse Boys. 
Mede daardoor zijn zij ook wellicht “Nederlands kampioen schoolvoetbal” 
geworden. Een hele mooie bijzondere periode. Uniek om mee te maken. Volgens 
Lars ook het hoogtepunt van zijn voetbalcarrière. 
Zijn eerste trainers waren Werner en Jan Hoogveld; volgens Lars hebben zij de 
basis erin gestampt tot de D. In de C werd Ivo Vos de trainer en in de B waren dat 
Bart Wouters en Ron Teunissen waar hij veel van geleerd heeft. 
Als 2e jaar B speler trainde hij aan het einde van het seizoen met het 1e mee en 
speelde een aantal wedstrijden mee.  Hierna maakte hij definitief de overstap 
naar 1. In het begin vond Lars dit best spannend. De spelers om hem heen waren 
toch een stukje ouder. Maar het ging goed, hij voelde zich op zijn plaats. Hij 
speelt er nu 3 seizoenen en het  gaat steeds beter. 
In de jeugd speelde Lars altijd op het middenveld en achterin. In het begin van 
het 1e speelde Lars alleen achterin. Het was niet zijn voorkeur, hij wilde liever 
aanvallen. Aanvallende middenvelder is zijn favoriete positie.  Momenteel staat hij 
spits. Dit bevalt ook goed en hij heeft al wat mooie doelpunten achter zijn naam. 

 
Ajax is de favoriete club van Lars, van jongs af aan 
al een trouwe supporter.  Hij kan nu niet meer gaan 
kijken op zondag maar hij volgt het nog allemaal 
wel. 
Zijn favoriete speler is Ronaldo, volgens hem 
helemaal geperfectioneerd in het voetbal, 
professioneel, werklustig en heeft talent, schiet er 
alles in. 
 
 
 

 
 
Bij RKSV Driel is het altijd gezellig geeft Lars aan als we aan hem vragen wat het 
leuke aan de club is.  
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Iedereen blijft hangen na de wedstrijd, er hangt een leuke sfeer. In het veld gaan 
we serieus met elkaar om, soms met een glimlach. Na afloop gaan we gezellig 
met elkaar om. 
Lars vind alles leuk op de club, heeft lang nagedacht maar weet geen minpunt te 
bedenken. 
Als tip wil hij aan de jeugd meegeven dat ze vooral lekker moeten blijven 
voetballen op straat, niet gamen, want daar leer je toch het meeste van. 
 
Af en toe gaat hij bij de jeugd kijken, bij de B1. Eerder bij de A1 waar 
leeftijdsgenoten in zaten. 
Op voetbalgebied heeft Lars een hoop meegemaakt. Desgevraagd geeft hij aan 
nog nooit “Pupil van de week” te zijn geweest en dit eigenlijk wel jammer te 
vinden. 
Ach lacht hij, ik mocht wel meelopen tegen de wedstrijd van PSV. Ik liep aan de 
hand bij Gino, ik was toen al lang en kwam bij Gino tot aan de kin. Er werd toen 
gevraagd wie de echte speler nu eigenlijk was.. Dat was ook een mooie ervaring. 
 
Op het moment doet Lars niet aan vrijwilligerswerk binnen de club. Hij is 
anderhalf jaar scheidsrechter geweest maar is gestopt vanwege het voetballen op 
zondag en het daardoor gaan werken op zaterdag. 
In de toekomst wil hij graag bij Driel betrokken blijven. Ook lijkt het Lars 
ontzettend mooi om later een zoontje te krijgen en daar trainer van te worden..  
En wie weet, komt zo het cirkeltje weer rond. Maar voorlopig wensen we Lars nog 
heel veel succes en plezier in het 1e elftal. 
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Sudoku Puzzel 
 
 

  


