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Van de bestuurstafel 
 
Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten. Nog 
maar even, en 2017 ligt weer achter ons 
Afgelopen maandag hebben wij een ALV gehad over 
verduurzaming en een  investeringsplan. Het betreft de aanschaf 
van zonnepanelen. De opkomst was helaas niet groot, maar het 
bestuur dankt de opgekomen leden voor hun steun en toezegging, 
dat wij de lening mogen aangaan..  
Ook kunnen wij u vertellen dat m.i.v. 8 januari de SKAR, voor drie 
dagen in de week nl. de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag 
van onze accommodatie gebruik gaat maken. De tijden zijn van 
15.00 uur t/m 18.30 uur. Zij maken gebruik van het gravelveld en 
het jeugdhonk. De trainingen hebben daar niet onder te lijden. 
Bij deze wil ik u namens de RKSV Driel uitnodigen voor onze 
nieuwjaarsreceptie, die zal worden gehouden op zaterdag 6 januari 
as. In ons clubgebouw. De organisatie is in handen van Driel 1 en 
muzikaal zal deze avond worden omlijst door Sowieso. Ook zullen 
weer leden worden gehuldigd voor hun jarenlang lidmaatschap. 
Ook zullen wij aandacht schenken  aan onze hoofdsponsor Profile 
Car & Tyreservice Koos van Elk, die al 25 jaar onze hoofdsponsor 
is. 
Verder wens ik u namens het bestuur en mijzelf een mooi kerstfeest 
en een goede jaarwisseling toe. 
 
Frans Essers , voorzitter RKSV Driel. 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Sponsorcommissie  

De laatste tijd hebben we problemen gehad met de stencilmachine 
waar we al sinds jaar en dag ons drukwerk mee drukken. De laatste 
Rood-Witten is dan ook niet op de club gedrukt, maar bij de RK-
Kerk. Speciale dank hiervoor gaat uit naar Guus Lamers. Inmiddels 
hebben we een (voor ons) nieuw apparaat gekocht. Deze moest wel 
van ver komen, want onze penningmeester moest ervoor naar 
Wolvega. Laten we hopen dat die kilometers niet voor niets waren 
en dat deze machine ons (en Arie!) veel plezier gaat brengen. Willy 
bedankt voor de tijd die je hieraan kwijt was.  

Vanuit de sponsorcommissie wensen wij een ieder fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2018. We hopen u te zien op de 
nieuwjaarsreceptie van 6 januari.  

Jos Geenacker  

 
 

Graag willen wij als redactie van de Rood-Witten alle teams een 
compliment geven voor de prestaties behaald in de verschillende 
competities tot nu toe. 
In het bijzonder kunnen wij de volgende teams feliciteren als zijnde 
najaarskampioen: 

M017-1     M015-1   J013-3 
Uiteraard ook een woord van dank aan allen die betrokken waren bij 
verschillende edities van het clubblad: drukkers, schrijvers, 
bezorgers, bundelaars, nieters, vouwers, adverteerders. 

Allen hartelijk dank en we zien jullie volgend jaar weer graag terug. 
Zonder jullie géén clubblad !! 
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Technische commissie   

 
In de maand van de feestdagen heeft de technische commissie niet 
stilgezeten.  
Terugkomend op de punten die ik de vorige keer met jullie heb 
gedeeld valt het nog te bezien of er een meisjesteam bij gaat komen 
(MO11). De meisjes die nu al spelen in de diverse O11 teams, 
hebben het erg naar hun zin en zien een tussentijds vertrek niet 
zitten.  Eventuele nieuwe aanmeldingen zullen dan ook verdeeld 
worden over de andere teams of op de wachtlijst komen te staan. 
De beoogde introductie van de “Chammpions Leaugue” waarin 
onze jongeste leden een een onderlinge toernooi afwerken zal 
worden uitgesteld tot aan de start van de 2e seizoenshelft van ons 
1e elftal. Ondanks dat er uitsluitend positieve reacties zijn op dit 
initiatief, hebben we ook te maken met afzeggingen. Samen met de 
kou periode hebben wij doen besluiten het initiatief 2 maanden te 
“parkeren”. 
Op vrijdag 8 december j.l. heeft VTON een presentatie gegeven aan 
onze jeugdtrainers. Helaas waren er erg veel afmeldingen van 
trainers en leiders. De trainers en leiders die wel aanwezig waren 
reageerden erg positief. Sommigen van hen werkten al een jaar met 
VTON binnen onze vereniging. De VTON Voetbalmethode is een 
doorlopende leerlijn voor de jeugd van 5 tot 19jaar. Trainers en 
spelers werken in een jaarplanning samen aan concrete 
doelstellingen. Ze wordt er met plezier gewerkt aan hun 
ontwikkeling. 
Trainers volgen een jaarplanning met concrete doelen voor elke 
leeftijd. Alles komt daarin aan bod: technische, tactische, fysieke en 
mentale ontwikkeling. Gedurende het jaar werken trainers en 
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spelers gericht aan deze doelen met meer dan 700 kant-en-klare 
oefeningen. De methode ondersteunt met coach tips, animatie en 
filmpjes van voetbalhandelingen. 
De spelers voetballen met meer plezier en ontwikkelen zich 
‘spelenderwijs’ naar hun potentieel. Trainers worden ontzorgd op de 
inhoud en kunnen zich richten op het coachen. 
De voetbalmethode is volledig digitaal met een app voor alle 
platforms. Daardoor kunnen trainers op het veld de oefeningen 
ondersteunen met filmpjes en animaties.  De methode is continu in 
ontwikkeling. Door regelmatige updates hebben trainers altijd de 
meest recente versie.    
De Technische Comissie heeft ook feedback gekregen. Deze 
nemen wij mee in de gesprekken die we gaan plannen met de 
huidige trainers en leiders die in de maanden januari en februari 
gaan plaatsvinden. Daarnaast zal tijdens de leidersbijeenkomsten 
aandacht aan VTON worden besteed.  
Onze Technisch jeugdcoördinator, Stefan Vos, zal de trainers op 
aanvraag en waar nodig ondersteunen en adviseren.  
Zoals bekend hebben de trainers van het 1e en 2e zondagelftal van  
aangegeven RKSV Driel aan het eind van het seizoen te gaan 
verlaten. De sollicitatieprocedure is inmiddels in gang gezet. Uit de 
tot nu toe binnen gekomen sollicitaties blijkt dat onze vereniging er 
goed op staat.  
RKSV Driel is een voetbalvereniging die op alle vlakken volop in 
beweging is.  Net als van onze huidige (selectie) trainers wordt er 
van de nieuwe trainers, zowel senioren als jeugd,  verwacht hier 
samen met de Technische Commissie een positieve bijdrage aan te 
leveren. 
Een sportieve groet,  
 
Frank Abbenhuis 
Voorzitter technische Commissie RKSV Driel
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Een stil bezoek.  
Dezer dagen is het niet ongebruikelijk om eens terug te denken aan 
de verstreken weken en maanden. 
Alweer bijna een jaar voorbij met voor iedereen pieken en dalen. 
Iedereen en niemand uitgezonderd zal zich rond de tijd van Kerst 
en Nieuwjaar zich gewild of ongewild overgeven aan een 
persoonlijke terugblik. 
Hierbij zullen vrolijke en minder vrolijke momenten in versneld 
tempo aan ons beeld voorbij trekken en ongetwijfeld zal de vraag 
ontstaan van “was het dat nou”? was dit het jaar waarop 1 januari 
nog zo vurig maar werd uitgekeken? 
Zijn mijn voornemens wel geslaagd? Als het dit werkelijk is dan is 
het jaar me toch weer aardig tegen gevallen. Had ik dingen anders 
moeten doen. Maar ja….. 
En wat moeten we nu met de kerst? Wat worden de voornemens 
voor het nieuwe jaar? Wat willen we graag dat er beter gaat? Wat 
heb ik laten liggen en moet volgend jaar veranderen?  
 
Mijn collega ziet me nadenkend naar buiten staren en vraagt waar 
mijn gedachten in vredesnaam nu weer naar uit gaan.  
Ik maak hem deelgenoot van mijn overpeinzingen. Voornemens, 
ach wat voornemens. Je moet de dingen doen op het moment dat 
ze gedaan moeten worden. Daarna blijft het weer stil aan de andere 
kant van het bureau. Dan loopt hij naar zijn jas en haalt er een 
enveloppe uit. 
Hier, een Kerstgroet van mijn nicht. Lees maar. 
Het gaat over een bezoek dat ze wilde brengen aan haar oma. Een 
bezoek dat mijn collega ook al heel lang van plan was. 
Zijn nicht schrijft: 
Het huis staat er nog net als jaren geleden. Ogenschijnlijk is er niets 
veranderd. Dezelfde tuin, dezelfde gordijnen. Alles straalt rust uit. 
De rust van het niet meer moeten. Niet meer hoeven. Maar ook de 
rust van niet kunnen, niet meer willen wellicht. Als ik in gedachten 
naar binnen kijk zie ik haar zitten. Haar silhouet uitgetekend in de 
stoel.  
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Als ik langer naar het huis kijk, zie ik dat er iets niet klopt. Vraag het 
de struiken in de tuin. Vraag het de gordijnen die nu gesloten zijn. 
Vraag het de stilte van de omgeving. Ze zullen je allemaal hetzelfde 
antwoord geven. Binnen tikt de klok onverstoorbaar door. Seconden 
worden minuten, minuten worden uren. De wereld draait door. Maar 
hier staat op de klok na, alles stil. De kopjes op het aanrecht 
wachten op de thee. De gebloemde jurk wacht om weer gedragen 
te worden. De bladzijde van het boek wacht om omgeslagen te 
worden.  Het bed wil weer beslapen worden maar de lakens 
verliezen haar geur.  
 
Het huis staat er ogenschijnlijk nog net als andere jaren. Alles 
straalt rust uit. Maar er is iets veranderd. Ze is er niet meer, zegt de 
man met de hoed in hand. Overal branden kaarsen maar de hare is 
uitgegaan. Het vlammetje werd steeds zwakker en was niet bestand 
tegen de decemberwind. Ze zag de drukte en ging de rust 
tegemoet. 
 
Nu sta ik hier met mijn kerstkaart. Ik wilde haar nog persoonlijk fijne 
kerstdagen wensen. Een gezond nieuwjaar. Ik had eerder moeten 
komen.  
Ik draai me om. Aan de andere kant van de straat staat een 
zwerver. Hij praat tegen iets of iemand dat voor mij onzichtbaar is. 
Op dit moment zou ik graag hetzelfde willen zien. Even geloven in 
onwerkelijkheid.  
Zonder woorden geef ik hem de kaart. Hij kijkt me lang aan. Zijn 
ogen vullen zich langzaam met tranen. Zijn stem kraakt. Het is goed 
zo. Mijn ogen vullen zich nu eveneens met tranen. Onze blikken 
houden elkaar nog even in stilte gevangen. Dan vervolg ik mijn weg. 
 
Zwijgend geef ik de brief terug aan mijn collega. 
Ik besluit om dit jaar niet te wachten tot Kerst voor ik weer naar mijn 
opa en oma ga. 
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Onze jarigen in januari 
02 Kelvin Knuiman 
02 Raphael vanMeegen 
03 Ivar ter Horst 
04 Tim Verholt 
04 Jasper Rook 
04 Janet Boeijen 
04 Tess Martens 
05 Patrick Willems 
05 Wesley van Brakel 
05 Tieme Willems 
06 Kyra Speijers 
07 Tijmen Tubbing 
07 Andre Selman 
08 Bryan Pauwelsen 
10 Owen Kleinbussink 
10 Khaled Rashid 
12 Jorn Peelen 
13 Johannes van de Berg 
13 Rick Aalbers 
13 Giph Jaquet 
13 Joris van Loon 
13 Jelle Kars 
14 Marcel Commandeur 
14 Nienke Vermeij 
14 Joey Moret 
16 Ivo Vos 

16 S. IJkhout 
18 Aaron Vening 
18 Julian Koortens 
21 Dijn Smal 
22 W.H. Kosman 
24 Joël Dekkers 
24 Lindsey van den Berg 
24 Willem-Jan Bunte 
24 Faris Waijer 
25 Han Leijser 
26 Damian Driessen 
26 Pepijn Faber 
26 Bell-Sofie Hoogsteder 
27 Nick Peeks 
27 Omar Saadi 
28 Gerben van Baal 
30 Luc Joosten 
30 Mike van Mullem 
30 Mika Teunissen 
 
Nieuwe leden 
Mike Opperman 
Tim Koster 
Fedde van Aagten 
Jill van Eck 

  



De Rood-Witten 

 
9 

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 december 
Gelukkig zijn al vele bedrijven, instellingen, leveranciers etc.  
als sponsor aan de R.K.S.V. Driel verbonden. In deze rubriek 
Sponsor van de Maand  stellen wij één van onze sponsors voor.  
De maand December staat in het teken van Meubel & Interieur 
restyle.  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 Wim Verholt. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van de Meubel & Interieur 
restyle ? 
Meubel & Interieurrestyle is een echt familiebedrijf. Ik ben de zaak  
15 jaar geleden gestart met mijn vader Wim Verholt. Hij had een 
Meubelstoffeerderij in Nijmegen en besloot deze te verkopen. Wij 
maakten in Huissen een doorstart. We besloten daar een pand te 
kopen en deze op te knappen. 10 jaar geleden kwam mijn huidige 
compagnon Hans van Kampen bij ons in.  Wij hebben ook nog een 
winkel in Bennekom. Het huidige team bestaat op dit moment uit 6 
personen. De activiteiten die wij doen zijn: 
 

• Herstoffering van meubel, boten en caravans 
• Woninginrichting 
• Verkoop van 2e hands design 

 
Wij hebben een van de grootste meubelstoffencollecties van 
Nederland. Kortom wij kunnen bedrijven en particulieren compleet 
inrichten. 
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Wat is er zo leuk aan je werk? 
De vrijheid die het ondernemerschap geeft, is erg leuk aan het werk. 
Daarnaast is het fantastisch om met nieuwe dingen bezig te zijn. 
Van plan tot eindproduct. Op alle facetten kan je invloed uitoefenen. 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Ik ben binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de financiën en de 
commercie. Ik begin ’s ochtends met het uitlezen van de mails. 
Verder maak ik veel offertes voor bedrijven en particulieren op een 
dag. Ook ben ik bezig met de inkoop van goederen. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het bedrijf? 
Mijn compagnon tennist veel. Ik ben van het voetbal. Ik zaalvoetbal 
iedere donderdag in de sporthal in Driel. Daarnaast squash ik iedere 
dinsdagavond.  
 
Hoe lang is Meubel & Interieur restyle al sponsor van R.K.S.V. 
Driel? 
Wij zijn al sinds 7 jaar sponsor van RKSV Driel. Dit doen we door 
middel van een bord en advertentie in de Rood Witten. Afgelopen 
zomer hebben we ook de buitentafels voor de vereniging geregeld 
met een aantal sponsoren. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen doen jullie 
veel zaken? 
Wij doen zaken met diverse instellingen, zoals gemeentes, 
zorginstellingen, kantoren, binnenhuisarchitecten etc. 
 
Waarom sponsort Meubel & Interieur restyle  RKSV Driel? 
Ik heb zelf in mijn jeugd Bij Driel gevoetbald en op dit moment 
voetbalt mijn zoon bij Driel. Ik ben al 7 jaar jeugdtrainer/begeleider 
bij Driel. Vandaar de binding. 
 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
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Ik heb enige tijd geleden een hickingtour gedaan door de Himalaya 
in Nepal. Dat was een zeer mooie maar pittige tocht. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk? 
Ik train samen met Marcel Rensen en Bart Herlaar JO 13-2. Daar 
zijn we een paar avonden in de week mee druk. Ik probeer zoveel 
mogelijk bij de wedstrijden te zijn op zaterdagochtend. Echter lukt 
dat niet altijd, omdat wij zaterdags onze winkels open hebben. 
Verder wordt de week gevuld met sport en sociale contacten 
onderhouden. 
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV? 
RKSV Driel doet het erg goed. Bovenin de 3e klasse had denk ik 
niemand verwacht. Eddy Hagen en zijn mannen zijn goed bezig. 
Verder vindt ik dat we de jeugd goed moeten begeleiden. Er spelen 
leuke talenten bij Driel. Deze jongens moeten we aan de club blijven 
binden. Kijk maar naar de resultaten van vorig seizoen de JO 11-1 
die kampioen werden in de 1e klasse. 
 
 
 
 
 
Weetjes .. of onzin? 

• Even stilstaan ………………. Is een hele vooruitgang 
• Elke seconde is een deur naar onbegrensde mogelijkheden 
• Op 17 november 1869 wordt het Suezkanaal geopend 
• De kerstboom werd in vroeger tijd op de kortste dag van het 

jaar versierd omdat de mensen blij waren dat de dagen weer 
langer werden en het dus steeds wat langer licht werd. 

• De duivekater is een traditioneel feestbrood uit Noord 
Holland  

• In Noorwegen worden op kerstavond de bezems verstopt 
omdat men bang is dat de heksen er mee gaan vliegen. 
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Puzzel 
 

Oplossing zie pagina 20 
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Pupil van de week 
 
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 omhoog..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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Wist u dat: 
- Bij Marijn van Cleef (Driel 5/zat. Team 3) en Faiga Boerboom een 

gezinsuitbreiding heeft plaats gevonden. De kleine Lewis in Driel is 
geboren en hij het goed doet. 

- Het team 3 op de zaterdag bij aanvang van de competitie een BBQ 
heeft gehouden, dit om elkaar beter te leren kennen. 

- De mini’s( 5 jarige) op de woensdagmiddag trainen van 16.15 tot 
17.00 uur en nu alweer  15 spelertjes rondlopen. 

- De trainer van de selectie van Rksv Driel zelfs tijd kan vrijmaken 
om mee te helpen met ons clubblad te bundelen. 

- Het Driel5/zat.team 3 het ”weekend weg” volgend jaar in juni al 
heeft  geboekt. Zij dan helemaal  naar Enschede gaan en daar 
blokhutten zullen bewonen op de campus van de Universiteit 
Twente. 

- Het zelfde team tijdens de ALV een verzoek heeft ingediend bij het 
Bestuur om een kast of hok, waarin zij hun waterzak, bidons, eigen 
ballen en verzorgingskoffer kunnen herbergen. 

- De mannen die de fietsenstalling en rand gebeuren op hun lijstje 
hadden staan, goed bezig zijn geweest. Prachtig werk mannen. 

- De woensdagavond trainingen voor de zaterdagmiddag teams 
(20.00 tot 21.30 uur) voor iedereen toegankelijk is. Zelfs de kantine 
dan voor die mannen geopend is. 

- De kleedkamers soms door tegenstanders flink vervuild en soms 
met vernielingen worden achtergelaten. 

- Bij aanspreken op hun gedrag, zij dan niet thuis zijn. Zij niette 
weten. 

- Stand teams senioren:   1e team  8  - 17    2e team  8  - 11      3e 
team  8  -  4      4eteam  7  -  10   
Team zat.2    6  -  12    team zat.3    8  -  12      zaal     8  -  19 

- Dat er voor op de dinsdagmorgen een groepje ouderen willen gaan 
sporten op ons sportpark.  Er nog genoeg plaats is voor deelname. 
Neem contact op met Willy Ederveen. 

- De mensen die vanaf nu bardienst draaien niet alle munten meer 
hoeven tellen. De penningmeester nu een geldkistje heeft gekocht 
met een muntenrekje. Nu kun je van het rekje het bedrag aflezen. 
Mooi  hè.                 
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Sudoku 
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Een beetje spannend. 
 
Het is woensdag 29 november. De spanningsboog boven het 
sportpark is enorm. Groter kan de spanning bijna niet zijn. Een 
onbereikbare spanning. De grootste regenboog zou jaloers worden 
op deze spanningsboog.  
Net als bij de echte regenboog is de spanning van de boog 
onbereikbaar. Maar die is er wel, je voelt het gewoon. De knuistjes 
geklemd in de handen van papa of mama lopen ze stoer het 
sportpark op. 
Als ze vanonder de onzichtbare spanningsboog door de 
sportkantine zijn ingegaan zien ze binnen de Sint op zijn troon. 
Jawel Sinterklaas zit daar met een echte mijter en een echte staf en 
een enkele Zwarte Piet. 
Waar zouden die andere Pieten allemaal zijn? 
Een groep kinderen met hun begeleiders vertrekt. Ze gaan op 
pietenjacht, glunderen ze. Maar wel met de knuisjes in de grote 
hand gevouwen. 
Ik kijk naar de Sint en knik beleeft, zoals je dat naar de Sint doet. 
Sint knikt terug.  
Goed dat de kinderen er zijn zegt hij en op zoek gaan naar de 
Pieten.  
De Zwarte Piet naast hem knikt instemmend. Ik mis mijn maatjes 
wel hoor en ik hoop dat de kinderen alle Pieten weer vinden. 
Dat zal best wel zeg in bemoedigend. Buiten zie ik opnieuw 
kinderen met hun begeleiders het sportpark verlaten. 
Op weg naar………….  
Wij gaan de andere kant op, richting het sportveld. Ook daar staan 
de kinderen te popelen om te beginnen. Voetbalschoenen en 
warme kleding aan. Als we met de ballen naar het veld lopen zijn 
die al snel meegenomen en vliegen ze alle kanten op. Wachten op 
de trainers om te beginnen?? Daar hebben ze geen tijd voor. 
Gevoetbald moet er worden. Als ik een spelertje vraag waarom hij 
nog geen lange broek aan heeft is het antwoord “een lange broek is 
geen echt voetbal”. En hup weg is hij weer. 
Tja, kinderlogica? Of toch gewoon enthousiasme?  
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Als we na de gezamenlijke opstart en een paar fikse oefeningen 
een korte drinkpauze inlassen zie ik vanuit mijn ooghoeken iets 
spannends gebeuren. De kinderen hadden het al veel eerder in 
gaten maar die hebben daar natuurlijke voelsprieten voor. Daar 
komt heel statig en met mijter Sinterklaas het veld op lopen. 
Jazeker, het was echt wel Sinterklaas. En er waren ook Zwarte 
Pieten bij. Die waren natuurlijk al door de andere kinderen weer bij 
Sinterklaas gebracht. Goed van die kinderen zeg. En daarom 
konden die nu Sinterklaas natuurlijk helpen. Sinterklaas kan dat 
natuurlijk niet alleen. Want ze hadden limonade bij zich. En heleboel 
bekertjes met limonade en iedereen kreeg een bekertje van de 
Zwart Pieten. En Sinterklaas gaf een hand. En toen hij dat gedaan 
had, had hij nog een verrassing.  
Alle kinderen die er waren kregen van Sinterklaas een zakje snoep. 
Maar die mochten ze pas opeten als de training was afgelopen. En 
terwijl Sinterklaas de zakjes snoep uitdeelde hadden de Pieten de 
voetballen gevonden. Toen Sinterklaas dat zag waarschuwde hij 
Opa Piet dat hij toch op moest passen. De voetballen waren voor de 
kinderen en niet voor Opa Piet. Maar Opa Piet hoorde niks en 
samen met voetbalpiet schopte hij tegen de bal, zo hard dat die wel 
achter de goal uitkwam. Samen met de voetbalpiet speelde Opa 
Piet en de kinderen een partijtje waarbij ze vergaten dat Sinterklaas 
op ze stond te wachten. Want er waren nog meer kinderen die 
moesten worden bezocht.  
Dankjewel Sinterklaas en Opa Piet en voetbalpiet. 
Tussen de twee Pieten in verliet Sinterklaas het veld. Het was best 
wel een beetje glad dus ze moesten goed op Sinterklaas letten. 
Toen ze weg waren konden we even rustig een partijtje voelballen, 
want daar waren eigenlijk aan begonnen toen Sinterklaas kwam. 
Totdat opeens de voetbalpiet weer het veld opkwam om samen te 
voetballen. Wat was hij goed hé.  
En best spannend om tegen de Zwarte Piet te voetballen. En best 
ook wel een beetje spannend dat Sinterklaas zo maar het veld 
opkwam met limonade en met snoep. 
Maar ook hartstikke spannend leuk. 
Minimotor 
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Oplossing puzzel 
 


