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Van de bestuurstafel 
 
Nieuwjaarsreceptie, de rede van de voorzitter: 
Goedenavond sportvrienden en vriendinnen. Hartelijk welkom op 
deze nieuwjaarsreceptie van de RKSV Driel  En weer een jaar 
voorbij ... een jaar in de lange geschiedenis van mens, sport en 
wereld, van wie weet vanwaar, wie weet waarheen ...  
een jaar is niets, zeggen we, tot vervelens toe.  
En toch is dit jaar voor velen het eerste en voor velen het laatste 
van hun leven.  
De een ziet erop terug met een glimlach op het gezicht;  
de ander met een traan in de ogen; een jaar ... wat vliegt de tijd.  
Maar misschien is het niet de tijd die vliegt; wijzelf haasten en 
vliegen, zeilen van hier naar daar en blijven te kort, te weinig;  
nemen niet de tijd om te zien, te horen.., . om met elkaar te 
praten. Alles gaat tegenwoordig via de app. Daardoor ontstaan 
misverstanden en krijgen we soms problemen met elkaar. Het lijkt 
wel of we elkaar niet meer in de ogen willen of durven kijken. Zelfs 
met eten hebben we de tel. In onze hand om te appen.  
Naar elkaar??? Maar wat we ook moeten doen, is naar elkaar 
luisteren, om tot rust en besef van tijd te komen 
 
De voetbal teams hebben het tot de winterpauze goed gedaan. 
Het 1e en 2e elftal doen het goed in deze competitie. De andere 
elftallen doen  ook goed hun best, en de beide zaterdag teams 
doen ook goed. Bij de jeugdelftallen zijn er weer een aantal 
kampioen geworden. We zijn gastheer geweest van Vitesse, en 
die dagen zijn door de uitstekende medewerking van de vele 
vrijwilligers weer goed verlopen. 
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Eddy heeft aangegeven om zijn moverende redenen onze club te 
gaan verlaten aan het eind van dit seizoen en van Coco hebben 
wij afscheid moeten nemen. 
Wat gaat 2018 ons brengen. 
In goed overleg met de spelersraad hebben wij Peter Jacobs voor 
onze club geen onbekende aan kunnen stellen als trainer van het 
1e elftal. Voor het 2e team zijn wij nog op zoek. 
Wij vieren vandaag ook dat Profile  Car en Tyrecervice Koos van 
Elk 25 jaar onze hoofdsponsor is, maar daar komen wij later op de 
avond op terug. 
En verder hopen we dat onze teams op dezelfde voet doorgaan 
als ze de competitie zijn begonnen, met eventueel een 
periodetitel. 
Ook kan ik u vertellen dat per 8 januari, dus as. maandag de 
SKAR haar intrek zal nemen voor 3 middagen per week in ons 
jeugdhonk. 
Met instemming van de algemene ledenvergadering kunnen wij 
geld opnemen voor besparen voor ver duurzaamheid. Dat 
betekend dat wij zonnepanelen gaan plaatsen en lampen gaan 
vervangen door ledverlichting.   
Ik wij als bestuur zijn bijzonder blij met onze vrijwilligers, al kunnen 
wij nog steeds vrijwilligers gebruiken, want zij samen met onze 
hoofdsponsor Koos van Elk, de Businessclubleden SV Driel en de 
sponsoren maken het  voor onze vereniging mogelijk  om zo’n 
mooi sportpark  te realiseren. Dank, duizendmaal dank voor uw 
tomeloze inzet. En ik, wij hopen ook dat wij in dit jaar weer op uw 
medewerking mogen en kunnen rekenen. 
Dan gaan we nu verder met onze jubilarissen. Het zijn er dit jaar 
6.Met dank aan hen die mij van tekst hebben voorzien. Want ik 
weet helaas niet alles van deze jubilarissen af.(lees verder bij 
rubriek "Jubilarissen") 
Zoals gezegd, komen wij later op de avond bij u terug voor de 
huldiging van onze hoofdsponsor. 
Dank voor uw luisterend oor en uw aanwezigheid.  

Onze vereniging ben  jij, samen met mij. 
Ik wens u nog een fijne avond. 
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Profile Car en Tyreservice 
Koos van Elk 25 jaar hoofdsponsor van RKSV Driel 
 

 
 
Sportvrienden, 
Afgelopen nieuwjaarsreceptie is er stilgestaan bij het 25 jarig 
jubileum van Profile Car & Tyreservice Koos van Elk. Koos is met 
zijn bedrijf dit seizoen voor het 25e jaar hoofdsponsor van onze 
vereniging. Een unieke gebeurtenis in onze regio en ik denk zelfs 
wel in de hele Nederlandse sportgeschiedenis. Er zullen weinig 
bedrijven zijn die 25 jaar hun naam als hoofdsponsor verbinden 
aan een voetbalvereniging. Zeker niet in de amateurwereld, maar 
ook in het profvoetbal ken ik ze niet.  25 jaar waarin veel gebeurd 
is, maar waar 1 persoon van onze vereniging als een rode draad 
doorheen liep: Ronald Linsen. Hij heeft vanaf het eerste moment 
de contacten onderhouden en Koos ook in de moeilijke tijden 
binnenboord gehouden. Werkelijk een band van vertrouwen is 
daaruit ontstaan. 
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Tijdens de feestavond heeft Ronald een toespraak gehouden voor 
Koos en zijn er ook diverse cadeaus uitgereikt, Zo kunnen zowel 
Koos sr. als Koos jr. lekker gaan dineren met hun gezin. Ook zijn 
er een tweetal ingelijste voetbalshirts van RKSV Driel uitgereikt. 
Een daarvan gaat het hoofdkantoor van Koos van Elk Profile Car 
& Tyrecenter in Arnhem versieren, de andere wordt opgehangen 
in de skybox van Koos bij Vitesse. Tenslotte heeft onze selectie 
ook nog een cadeau overhandigd aan Koos sr. in de vorm van 
een cadeaubon. Op ons sportpark zal er ook uiting gegeven 
worden aan dit jubileum. Er zullen aan de gevel van de kantine 2 
borden worden gemonteerd waarop het jubileum vermeld zal 
staan. 
Laten we hopen dat de band van vertrouwen nog lang voort mag 
bestaan en dat we Profile Car & Tyreservice Koos van Elk nog 
vele jaren als hoofdsponsor aan ons mogen verbinden.  
Hieronder de tekst van de toespraak, zoals door Ronald 
gehouden.. 
 
Vriendelijke groet, 
Jos Geenacker 
 
Toespraak jubileum Profile Car & Tyreservice Koos v an Elk 
 
"Beste Koos, 
En natuurlijk ook voor Trinie, Koos jr en Iris en voor de toekomst 
ook de jongste Koos en Sjors 
 
Wat is de tijd snel gegaan, 25 jaar hoofdsponsor van RKSV Driel. 
En als je het snel zegt, lijkt het ook snel voorbij gegaan. 
Maar feitelijk is dat niet zo, want wat hebben we in al die jaren 
veel meegemaakt en ook heel veel bereikt! 
 
Toen je in 1992 na de Vulcano periode voor jezelf begon, gaf je 
direct aan onze vereniging te willen ondersteunen. Dat kwam voor 
RKSV Driel op het goede moment. De club kwam uit een diep dal 
en kon je steun erg goed gebruiken. Al snel kregen we het voor 
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elkaar om in 1993 het grote Ajax naar Driel te halen, dat sloot 
mooi aan bij jouw ambities en activiteiten met TOKO boys in de 
periode daarvoor. 
 
Daarna ging het snel. Je was één van de initiatiefnemers bij de 
oprichting van Businessclub SV Driel, een club die nog steeds 
veel betekent voor ons. En bij RKSV Driel konden we veel 
verbeteringen doorvoeren mede door jouw steun. Verbeteringen 
die voor de hele vereniging goed waren waardoor onze uitstraling 
verbeterde, want dat vond jij belangrijk. Denk aan de steun om 
profclubs hier in de zomer te laten spelen, het mogelijk maken om 
nieuwe dug-outs aan te schaffen en zo kan ik nog wel even 
doorgaan… 
 
Maar waar jij je heel hard voor hebt gemaakt, is het feit dat ons 
eerste en tweede team als één selectie moest worden gezien. 
Jouw woorden heb je ook in daden omgezet, want je hebt ons de 
mogelijkheden geboden om het eerste en tweede team van top tot 
teen aan te kleden binnen en buiten de lijnen, zowel spelers als 
begeleiders. Een fantastisch visitekaartje voor RKSV Driel, waar 
we nu nog steeds erg trots op zijn. 
 
Wat ook een visitekaartje voor onze vereniging is geworden door 
jouw steun, is ons clubblad De Rood-Witten. Hierdoor hebben we 
ons clubblad halverwege jaren 90 nieuw leven kunnen inblazen 
en, nog mooier voor onze vereniging, we hebben jaarlijks een 
presentatiegids kunnen uitbrengen wat jij mogelijk maakte. Iedere 
keer weer een prachtig exemplaar dat we met trots laten zien aan 
alle relaties.  
En passant hebben we al het drukwerk vernieuwd, dat gaf ons 
een veel professioneler uitstraling. 
 
In alles wat we samen hebben kunnen realiseren, blijkt wat mij 
betreft dat je over een enorme ondernemersdrive beschikt. Dat 
komt bovenal tot uiting hoe jij je eigen bedrijf in de achterliggende 
25 jaar hebt uitgebouwd. Profile Car & Tyreservice Koos van Elk 
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is anno 2018 met vier prachtige filialen toonaangevend en een 
begrip in onze regio. Inmiddels staat je zoon Koos aan het roer, 
maar ondanks je respectabele leeftijd en je lichamelijke 
ongemakken ben je nog steeds dagelijks actief en kunnen je 
klanten jou nog niet missen.  
Jullie hebben een bedrijf waar je trots op mag zijn. En RKSV Driel 
mag de handjes dicht knijpen met deze hoofdsponsor van 
formaat. Wat zou het voor jullie fijn zijn als de leden van RKSV 
Driel dit op de juiste waarde weten in te schatten door indien ze in 
de gelegenheid komen jullie de kans te geven de dienst te mogen 
leveren waar Profile Car & Tyreservice Koos van Elk zo goed in is. 
Zodat de samenwerking voor beide partijen een win-win situatie 
is, daar waar mogelijk zullen wij als vereniging ons hiervoor altijd 
inzetten. 
 
Koos, vanaf het begin van je sponsoring heb ik met jou mogen 
samenwerken en dat was en is wat mij betreft een voorrecht. Er is 
wederzijds vertrouwen ontstaan en dat is nooit meer weg 
geweest, we weten wat we aan elkaar hebben en we hebben 
respect voor elkaar. Een hele goede basis om gezamenlijk iets te 
bereiken. En zoals we nu even kunnen terug kijken vanwege dit 
fantastische jubileum voelt dat nog steeds erg goed, hier mogen 
we met recht trots op zijn. Dat ben ik zeker! 
 
Vanwege je drukke leven ben  je niet zo vaak op ons sportpark, al 
is het nu wel wat vaker omdat je kleinzoon inmiddels actief lid is. 
Wij vinden het heel fijn, dat je vanavond wel aanwezig bent 
waardoor wij op gepaste wijze aandacht kunnen geven aan dit 
unieke en fantastische jubileum. Het is voor mij een eer dat ik jou 
mag toespreken, en dat had ik ook graag voor jouw zoon Koos 
gedaan. 
Namens heel RKSV Driel heel veel dank voor jullie geweldige 
steun in al die jaren, wij hopen dat Profile Car & Tyreservice Kos 
van Elk op deze wijze nog lang met onze vereniging blijft 
ondersteunen. Persoonlijk hoop ik nog lang met jou en Koos junior 
prettig te mogen samenwerken."  
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 Jubilarissen 
 

 
 
25 jaar lidmaatschap . 
Johannes van den Berg 
Een zeer gewaardeerd speler in de selectie elftallen. Je kan altijd 
een beroep op hem doen. Scoort uit de onmogelijkste situaties. 
Speler die nooit verzaakt, een voorbeeld voor menig jonge  speler.        
 
Marcel Jacobi 
Een speler die zich zelf in dienst  stelde  voor het elftal. heeft 
enige jaren in de 2e selectie gespeeld.  
Ook veel bezig geweest als vrijwilliger bij grote evenementen.  
 
Gerie Kosman 
Nog altijd actief als speler in het 4e elftal.  
Een goede sluitpost voor menig elftal waar hij in gespeeld heeft. 
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Koen van Woudenberg 
Dit seizoen gestopt als speler, jarenlang een dragende speler in 
het 2e en 1e elftal. Je kwam hem altijd meerdere keren tegen in 
het veld ook al dacht je dat hem uitgespeeld had. 
 
Stefan Ederveen       
Hij begon zoals vele van zijn generatie al op jeugdige leeftijd te 
voetballen Hij doorliep alle jeugdelftallen tot het toenmalige A elftal 
werd opgeheven. Hij begon een paar jaar later weer te voetballen 
bij het senioren zaterdag elftal Na een tweetal ernstige 
knieoperaties moest hij stoppen met actief voetbal  
En werd daarna leider van het zaterdagteam  
Na een derde knie operatie werd ook hier een punt achter gezet 
Nu verleend hij nog steeds hand en spandiensten aan de 
vereniging en in het bijzonder aan het zaterdag senioren team. :  
een zeer gewaardeerd persoon 
 
Jeffrey Wels 
Een speler die niet opviel. 
 
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het opspelden van 
de versierselen van deze verenigingsmensen. Wij hopen nog vele 
jaren van hun diensten, voor zover op hen van toepassing gebruik 
te mogen maken. 
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Puzzel 
 
In de vorige rood-witten heeft een puzzel gestaan waarbij de 
vragen niet klopten met de vakjes. Oorzaak onbekend, toch 
excuses hiervoor. Hierbij een nieuwe puzzel met veel vragen over 
onze vereniging! Veel plezier. 
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Horizontaal  
 
2. verzorger RKSV Driel 
 
3. oud slager en sponsor 
zaalvoetbalteam 
 
5. bondscoach nl elftal WK 1978 
 
 
6. voorzitter en secretaris 
 
11. oud terreinbeheerder 
 
13. 3 broers gelijktijdig in 1e elftal 
 van RKSV Driel 
 
14. hoofdstad Italië 
 
16. gastvrouw op zaterdag 
 
19. ... van Zwolle (keeper) 
 
20. profclub op bezoek in 1993 
 
21. café in Driel 
 
22. voornaam nieuwe hoofdtrainer 
 
24. speler van de eeuw RKSV 
Driel 
 
25. plaats in Overijssel 

 
Verticaal 
 
1. land clubkleuren eerbetoon 
 
3. ... van de Meer (keeper) 
 
 
4. voetbalclub met clubkleuren 
groen wit 
 
5. Terreinbeheerder 
 
7. 2 broers beiden erelid 
 
8. hoofdsponsor 
 
 
9. clubkleuren Vitesse 
 
10. plaats op de Veluwe 
 
12. vervoermiddel 
 
15. bijnaam Maradonna 
 
17. scoorde tijdens EK finale 88 
 
18. straat in Driel 
 
23. rivier 
 
 
24. rivier 
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Hennie Scheerder, vrijwilliger van 2017 
 
 

Afgelopen nieuwjaarsreceptie 
is onze terreinbeheerder 
Hennie Scheerder uitgekozen 
tot vrijwilliger van het jaar. 
Deze verkiezing is vorig jaar 
in het leven geroepen tijdens 
ons traditionele 
nieuwjaarsfeest door het toen 
organiserende 2e elftal. Een 
prima initiatief. 
 
Hennie is al vele jaren trouw 
aan onze vereniging en 
verdiend deze prijs absoluut. 
Hij is menig uurtje op ons 
sportpark aan het werk. Niet 
alleen op zaterdag en zondag, 
maar ook als wij allemaal met 

andere zaken bezig zijn, zoals school of werk. Dan worden de 
kleedkamers schoongemaakt of de lijnen op de velden gezet 
zodat wij weer kunnen voetballen . En dit is maar een kleine greep 
uit de werkzaamheden van Hennie. 
 
De vrijwilliger van het jaar wordt jaarlijks verkozen door de spelers 
van het team dat de nieuwjaarsreceptie organiseert (dit jaar dus 
ons 1e elftal). Hennie krijgt naast de bloemen en de eeuwige roem 
ook een echte stoeptegel op ons sportpark waarop naar zijn 
verkiezing verwezen wordt. 
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Eerste kerstbingo bij RKSV Driel. 
Op vrijdag 15 december werd de eerste kerstbingo bij Driel 
gehouden. Het was een avond waarbij de opkomst matig was, 
maar de sfeer als zeer gezellig kon worden genoemd. De prijzen 
waren geschonken door de lokale ondernemers, die wij graag met 
naam willen bedanken: 
 

Han Leijser - Albert Heijn Driel - Babsie - Zeldenr ust 
Bakkerij Binsbergen - Bakkerij Berendsen 

Bloemenzaak v/d Meijde - Plaza Hendriks - Stef IJkh out 
Slagerij de Haas - Vos Fruit - Vos Amaryllis 

Poelier Hoogsteder - Roy Treep&dochter 
Annette nagels en voeten - Wintercup Elst 

 
De avond bestond uit 7 bingo rondes met voor iedere ronde 3 
maal een prijs. 1 prijs voor de bovenste rij, 1 prijs voor de 
onderste rij en 1 prijs voor de volle kaart. Naast de 7 rondes 
hadden we ook nog een superronde met mooie hoofdprijzen. Een 
grillplaat, een frituurpan en een waardebon voor 2 personen om te 
gaan eten bij Fine Food Village. Ook was er een loterij waarbij 
leuke prijzen waren te winnen. 
 
Om 20:00 uur begon dan de eerste kerstbingo van Driel, iedereen 
was er klaar voor. De koffie was op en de glazen waren gevuld, 
met dank aan Jordi Aalbers, Hermen Aalbers, Jochem van Gogh 
en Stefan Emons van het 3e elftal voor het draaien van de 
bardienst deze avond. De bingo werd deze avond gedraaid door 
Berny Knuiman die wij ook graag willen bedanken voor het fijne 
verloop van de avond. We begonnen de avond met een korte 
uitleg van de rondes, na een hoop geinen en grollen kon er echt 
worden gestart met de bingo. Bij het vallen van de eerste bingo 
getallen heerste er een rust gevende stilte in de kantine van de 
voetbalvereniging. Hoe meer nummers er genoemd werden 
kwamen de welbekende quotes naar boven ‘nog maar 1’, “ssssst” 
“ik heb nog niks” Berny liet zich niet afleiden en ging op een rustig 
tempo verder. En daar klonk dan de eerste “BINGO” even de 
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getallen checken, een goede bingo en daar ging het eerste prijsje. 
Omdat het deze avond rustig was deden de jongens van het 
derde elftal gezellig mee met de bingo, bewapend met een bingo 
boekje, een pen en kerstmuts namen zij plaats in de kantine.  
 
Na een viertal rondes was er een kleine pauze waarbij er loten 
voor de loterij werden verkocht, even gerookt kon worden en even 
iets te drinken kon worden gepakt. Daarna gingen we al snel weer 
verder met de bingo. Na 7 rondes kwam het spannendste deel 
van de avond, het was tijd voor de superronde van de bingo. De 
grootte prijzen werden nu verdeeld en er waren zelfs mensen met 
meerdere kaarten om kans te willen maken. Het duurde even 
voordat de eerste bingo werd geroepen, en de grillplaat ging er als 
eerste uit, gevolgd door de frituurpan en als hoofdprijs de 
waardebon van Fine Food Village. 
 
Hennie Vermaas werd naar voren geroepen zij mocht de trekking 
van de loterij verrichten. De eerste nummers klonken door de 
kantine.  
 
Na de bingo hebben we de avond met de aanwezigen nog even 
gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. 
 
Al met al was het jammer dat de opkomst matig was, maar dat 
mocht de sfeer niet drukken. Wij hebben genoten van een zeer 
gezellige avond. Wij willen dan ook alle aanwezigen bedanken 
voor een gezellige avond, de mannen van het derde elftal voor de 
bardienst en Berny voor het draaien van de bingo. Volgend jaar 
willen wij weer een kerstbingo organiseren en hopen jullie dan ook 
weer te zien.  
 
Joke Opperman & Patricia Bollaart. 
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Onze jarigen in februari 
01 Joey Alberts 
01 Bart van Leeuwen 
03 Raf Romberg 
03 Ties Ritsma 
04 Peter Hermsen 
05 Jasper Aalbers 
06 Corne Peters 
06 Su-Ying Rapallini 
06 Danischa Martens 
07 Michel Cijs 
07 Hans van der Linden 
08 Mads van Rooijen 
09 Yanou van Schaik 
09 Carmen van Lanen 
09 Zoe van Lanen 
09 Jort Teunissen 
10 Janne Willemsen 
11 Jochem van Gogh 
12 Jelle Blom 
13 Wesley van Sandijk 
13 Freek Bolte 
13 Bram Verpalen 
14 Adrie Pullen 
14 Jamie Wiegman 
15 Rémon van den Dam 

17 Dennis Knuiman 
17 Roy Dirksen 
17 Arne Fierkens 
17 Rocher Engelen 
19 Frans Essers 
19 Stijn Geenacker 
20 Jane van Rijsewijk 
20 Ruben van Rhoon 
21 Wouter Hage 
21 Ronald van Put 
21 Thimo Tolhuisen 
22 Nick ten Westeneind 
24 Emile Baumann 
25 Stijn van de Klift 
25 Bart Verhoeven 
26 Bart Kosman 
26 Jan Zadelhoff 
27 Margriet Groenevelt 
28 Jimmy van Tilburg 
28 Dinand Blom 
28 Britt Tesink 
 
Nieuwe leden 
Jort Smit 
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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 januari 
 
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 Januari staat in het teken van Rensen bouw    
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 Marcel Rensen . 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van de Rensen Bouw ? 
Na 15 jaar bij de BAM te hebben gewerkt, heb ik in het jaar 2000 
de stap genomen om voor mijzelf te beginnen. 
Dus ik werk al 18 jaar voor mijzelf, en 33 jaar in de bouw. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Het leuke aan mijn werk is de afwisseling met de verschillende 
werkzaamheden. En het persoonlijke contact met mijn 
opdrachtgevers. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor  
het bedrijf ? 
Voor mij persoonlijk is voetbal belangrijk, omdat mijn jongste zoon 
( Sam ) voetbalt in de D2, waar ik ook leider en trainer van ben. 
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Hoe lang is Rensenbouw al sponsor van RKSV Driel? 
Ik ben al sponsor sinds 2001. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do et u veel 
zaken? 
Ik werk veel met onderaannemers, zoals stukadoors, loodgieters 
en elektriciens.  
 
Waarom sponsort Rensenbouw  RKSV Driel? 
Omdat ik een maatschappelijke binding heb met de verenigingen 
in Driel, zoals ook RKSV Driel. 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Naast leider en trainer te zijn van de D2, tennis ik ook bij TV De 
Stuw. 
 
 
 
 
 

 



 

 
20 

JO11-3 team met karakter! 
 
JO11-3 is het seizoen gestart met een nieuwe indeling, trainer en 
leider, dit was even wennen voor allemaal maar al snel werd er 
lekker getraind door de mannen. 
 
We begonnen net zoals de meeste teams het seizoen met de 
beker wedstrijden. 
De eerste wedstrijd was goed te zien dat we aan elkaar moesten 
wennen.  
Een gedeelte van het team komt net uit de J09 en die moesten 
zeker wennen aan het fysieke spel van de tweedejaars spelers in 
de J011.  
Wel spat de inzet er vanaf en ondanks de tegendoelpunten blijven 
de mannen sportief de aanval opzoeken. 
De overige bekerwedstrijden wordt er al een stuk beter 
samengespeeld maar na 3 wedstrijden stopt helaas ons 
bekeravontuur. 
 
De eerste competitie wedstrijd is uit bij Spero.  
We beginnen goed aan de wedstrijd maar helaas staan we snel 
op achterstand.  
We proberen met samenspelen en mooie individuele acties bij het 
doel van de tegenstander te komen maar helaas is Spero net wat 
sterker en wordt de wedstrijd helaas verloren. 
 
Dan hebben we onze eerste thuiswedstrijd tegen SML.  
De wedstrijd begint laat op de zaterdag en de mannen zijn dus 
lekker uitgerust.  
Onze jongens zitten gelijk lekker in de wedstrijd en we komen in 
de eerste helft op voorsprong. De mannen spelen goed samen en 
we krijgen behoorlijk wat kansen op de 2-0. Dan maakt SML de 
gelijkmaker...., even zijn de mannen uit het veld geslagen maar 
gelukkig laten ze het er niet bij zitten en al snel staan we weer 
voor.  
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De rest van de wedstrijd spelen de mannen goed en deze inzet 
wordt beloond met een 4-1 winst!  
 
Tijdens de trainingen laten de mannen zien dat ze graag wat 
willen leren en kunnen ze het goed met elkaar vinden, hierdoor 
hebben ze onderling veel plezier in het spelletje. 
Dit laatste is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel voor een 
ieder! 
 
Helaas zijn we net te hoog ingedeeld de eerste helft van de 
competitie en worden ondanks de inzet en het goede spel de 
overige wedstrijden allemaal verloren.  
Bij een aantal wedstrijden is dit zeker onterecht gezien het spel 
dat het team laat zien maar helaas wil de bal er soms gewoon niet 
in en andersom valt dan de bal net wel goed. 
Wel blijven de mannen er steeds weer in geloven en strijden ze in 
het veld voor iedere bal. 
 
De tweede helft van de competitie gaan we een klasse lager 
spelen en gezien de inzet van de mannen iedere wedstrijd en 
daarbij de aanmoedigingen van de supporters aan de kant zullen 
er zeker weer wedstrijden gewonnen gaan worden ☺. 
 
Wij als trainer en leider hebben er in ieder geval weer zin in en 
zullen weer gaan genieten van het spel van de J011-3. 
 
Emil en Jerry 
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Het Over Betuwe College Elst 
 
Bij de RKSV Driel voetballen een aantal jongens en meiden die op 
het Over Betuwe College (OBC) in Elst naar school gaan. 
Een tijd terug heeft OBC Elst een reclamebord laten plaatsen om 
het hoofdveld, dat heb je vast wel eens gezien. 
OBC Elst is een kleine middelbare school voor MAVO en HAVO.  
 
Zit je nu in groep 7 of groep 8 en zou je graag eens op die school 
gaan kijken? Dat kan! 
Op maandag 29 januari en vrijdag 8 februari 2017 (13.30 – 15.30) 
kun je minilessen volgen om te ervaren hoe het er aan toegaat in 
het voortgezet onderwijs. 
Misschien ga je er sowieso met je klas naar toe. Is dat niet het 
geval dan kun je met het OBC contact opnemen: 
0481-366555. 
 
Op woensdag 31 januari is er 
Open Huis 
van 13.30 uur tot 16.00 uur en  
van 18.30 uur tot 21.00 uur. 
 
(V.d. Duijn van Maasdamstraat 
Elst) 
 
Wie weet, tot ziens.    
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Kerstdiner jeugd  
 
Op 16 december heeft het jaarlijkse kerstdiner voor 
de jongste jeugdelftallen plaatsgevonden. ’s 
Morgens vroeg ( en de dag ervoor) was de 
activiteitencommissie al druk in de weer. In de 
week ervoor waren alle boodschappen gedaan, het 
stokbrood kon de 16e vers bij de bakker opgehaald 
worden. De kantine werd omgetoverd tot een heus 
restaurant. Er was met rode glanzende gordijnen, kerstversieringen, lantaarns, 
lichtjes en kaarsjes een gezellige sfeer gecreëerd. De tafels waren netjes 
gedekt, de kerstmuziek stond aan. Er stond een buffet voor iedereen klaar met 
allerlei lekkere dingen als friet, frikandellen, bitterballen, loempia’s, 
kaassouffles, knakworst, div. minihapjes, appelmoes, fruitcocktail, salade, saus, 
stokbrood kruidenboter, fruit. Er was tevens een uitgebreid toetjes/ijsbuffet met 
chocoladefonteinen en al. Voor menig speler was het al feest omdat zij ook 
frisdrank als cola e.d. mochten drinken wat ze normaliter nog niet doen. Per 
team ging men langs het buffet en nadat ieder team was geweest mocht 
iedereen zo vaak terugkomen als hij/zij maar wilde. Er was eten in overvloed.  

De jeugd heeft lekker gesmikkeld en genoten van het samenzijn met hun team. 
Het viel op dat dit op een hele ongedwongen, gemoedelijke manier ging. 
(nagenoeg) De meeste teams bleven netjes aan hun tafel zitten en zaten 
gezellig met elkaar te kletsen natuurlijk. De JO13-3 had die ochtend nog 
gevoetbald en is kampioen geworden. Tijdens het Kerstdiner werd er door de 
trainers nog een persoonlijk verhaal aan hen verteld en werden er medailles 
uitgereikt. Van alle aanwezigen een groot applaus. Tijdens de kampioenendag, 

aan het einde van het seizoen, zal RKSV Driel 
ook de JO13-3 huldigen. 

Na 3 rondes kersdiner verzorgd te hebben werd 
de boel omgetoverd voor de oudere jeugdleden. 
Zij werden ontvangen met warme chocolademelk 
met slagroom en kerstkoek. Daarna was het tijd  
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voor een buitenactiviteit. Met een mobiel moesten zij allerlei activiteiten 
verrichten en als zij aan een opdracht voldaan hadden dit doorsturen naar de 
activiteitencommissie. Bij terugkomst op de voetbalclub was er voor hen een 
lekker broodje bratwurst. In de kantine stonden de schalen met hapjes en 
limonade klaar. Voor de opdrachten werden de teams in tweeën gesplitst en de 
ene helft van de MO17-1 werd winnaar en kreeg een kleine attentie. Na het 
gezellige samenzijn zat het er weer op voor de activiteitencommissie. De 
kantine kon opgeruimd worden, de versieringen e.d. weer mee terug in de auto 
naar huis. Na een laatste gezamenlijke drankje ging de activiteitencommissie 
moe maar voldaan naar huis. 

Zij willen graag Patricia Bollaart, Joke Opperman, Kelsey Knuiman, Ties en 
Fenne Tusschenbroek  en Anouk Montfrooy danken voor hun hulp. Tevens ook 
de ouders die ’s morgens de tent buiten hebben opgezet. 

De activiteitencommissie; Daniëlle, Kristel, Loes en Mariska  

 

Wist u dat…….. 
• De kantine er in november en december weer extra 

gezellig uitzag?.... (Activiteitencomm. (sint) en 
Kantinecomm.(kerst) ) 

• Er op 15 december een hele gezellige bingo in de 
kantine heeft plaatsgevonden met erg mooie prijzen? 

• Op 21 december het jaarlijkse snerttoernooi heeft 
plaatsgevonden? Met heerlijke zelf gemaakte erwtensoep van Patricia? 

• Hennie Scheerder tijdens het Nieuwsjaarsfeest gekozen is tot 
vrijwilliger van het jaar? Wij hem hiermee van harte willen feliciteren. 

• Er een trainingskamp in Marbella heeft plaatsgevonden en waar 
uiteindelijk 50 personen mee naar toe zijn gegaan? 

• Er nog mensen op de wachtlijst stonden? 
• De MO17-1 kampioen zijn geworden zonder zelf 

op de laatste wedstrijddag te hebben hoeven 
voetballen? Zij zullen tijdens de kampioendag 
gehuldigt worden. 

• De SKAR op proef in “het Jeugdhonk” gevestigd 
is? 

 
 



 

 
25 

Wist u datjes; uitgewisseld tijdens het kerstdiner 
JO8-JO9 
 

Wist u dat… 

• JO9-2 Daan en Bart heel veel kunnen eten? 
• Koos en Max graag cola drinken? 
• Kasper ons team komt versterken? 
• Wesley dol is op chocolade? 
• Pepijn van heel veel friet houdt? 
• De jo9-2 iedereen fijne feestdagen wenst? 
• JO8-2 we met de JO8-2 een Amerikaans spel spelen op de training? 

Dat is een spel waarbij we heel veel ballen op doel moeten schieten. 
• JO8-3 een echt vriendenteam is? 
• Een verdediger heeft waar niemand langs komt? 
• Hij daarom door iedereen “Japie Stam” genoemd wordt? 
• JO9-1 vandaag 2 spectaculaire overwinningen heeft behaald voor het 

eerst dit seizoen?  
• Hun inzet eindelijk is beloond? 
• Wij genieten nu van een heerlijk Kerstdiner en onze families en verder 

iedereen hele fijne Kerstdagen wensen? 
• JO9-3 Lucas in het voorjaar een broertje of zusje krijgt? 
• De JO9-3 laatst met 11-2 van Lienden gewonnen heeft? 
• Het Kerstdiner bij RKSV Driel echt heel lekker was? 
• De ouders altijd klaar staan om te helpen en aan te moedigen? 
• De spelers van ons team ook in de vrieskou laten zien dat zijn echte 

bikkels zijn? 
 

 

 

 

 
 



 

 
26 

Zaalvoetbal toernooi J011-2 
 
Ook dit jaar is er weer deelgenomen aan het jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi van SDOO te Heteren. 
Op minimaal 2 zaterdagen in december en januari wordt er 
gestreden tussen verschillende teams, verdeeld over 
verschillende niveaus. 
Wij zaten in een poule met SDOO J011-1, SDOO M011-1 en een 
mixteam van 013&011-spelers die wel speelgerechtigd zijn voor 
de leeftijdsklasse 011, en meespeelden als RKSV Driel 011-1. 

Na de eerste 2 zaterdagen werd er uitgemaakt welke 3 teams 
doorgingen naar de finalewedstrijden op zaterdag 13 januari. 

Wij waren als nummer 2 geplaatst, samen met SDOO J011-1 en 
mixteam 011-1. 

De 1e wedstrijd was tegen SDOO, het ging aardig gelijk op tijdens 
de wedstrijd. 
Vlak voor tijd kregen wij, nadat er een sliding werd gemaakt in het 
strafschopgebied, een penalty. Dit buitenkansje werd goed 
afgemaakt door Toine en zo kwam de 1-0 overwinning als 
eindstand op het wedstrijdformulier te staan. 

Het betekende dus dat er sowieso een team van RKSV Driel als 
winnaar van het toernooi zou eindigen. 
De laatste wedstrijd van het toernooi was dus ook tevens een 
échte finale. 
Het mixteam was qua leeftijd en fysiek minimaal een jaar ouder, 
maar uiteindelijk hebben wij het ze nog heel moeilijk kunnen 
maken, zeker het laatste gedeelte van de wedstrijd. 
Het mixteam kwam op een 2-0 voorsprong, maar wij maakten via 
een mooi schot van Mick de 2-1 aansluitingstreffer.  
Dit zou ook de eindstand worden en dus konden wij met 
opgeheven hoofd de 2e plaats in ontvangst nemen. 
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Wist u dat JO13-1 op team-uitje is geweest?  
 
Het eerste half jaar zit erop. We zijn netjes 4e geworden in de 2e klasse, 
met nog zeker ruimte voor verbetering in de tweede seizoenshelft. Met 
de sponsorloop hebben we de hoogste opbrengst gehaald, dus nu ook 
tijd voor een leuk team-uitje. We gaan met het hele team naar The Maxx 
in Veenendaal en beginnen met de escape rooms. De jongens moeten 
puzzelen om de kamers weer uit te komen, dus hard nadenken. Wist u 
dat Julian ook heel goed kan schaken? Dus die puzzels zijn geen 
probleem en na 7 minuten staat het eerste team al buiten. De jongens 
doen het zonder begeleiding, dus echt teamwerk. Ze puzzelen er op los 
en alle escaperooms worden overwonnen! De begeleiders genieten 
ondertussen van een lekker bakkie! 
Tijd voor een korte pauze en dan op naar de lasergame! We beginnen 
met drie teams en flinke voorpret. Wist u dat het harnas voor het 
lasergamen bijna even groot is als Ryan en Bas zelf? Op het veld 
vergissen de tegenstanders zich vaak in hun kwaliteiten. Lasergamen, 
rode flitsen, rook, sommige spelers staan verdekt opgesteld, andere 
rennen het hele veld over. Wist u dat je niet mag rennen in de 
lasergame arena? Dat hebben Ruben, Jesse en Owen nog niet direct 
begrepen.  Ze zijn hier net zo snel als op het veld en rennen alle kanten 
op. Wist u dat Luuk Wester heel plat tegen een muur kan staan? Je 
loopt er niets vermoedend langs en zzzap.. je bent af. Na het eerste 
potje is het tijd om bij te komen. Man wat is het warm binnen. Wist u dat 
Jonas vanaf zaterdag de bijnaam “de scherpschutter” heeft. Hij wint de 
eerste pot glasrijk. Net zoals ze naar de competitie ranglijst kijken wordt 
nu ook naar de scores gekeken. Wie heeft wie allemaal geraakt? Wist u 
dat Mike de eerste helft van het seizoen onze vrij trappenkoning is? 
Helaas weinig dode speelmomenten met lasergamen, dus zijn score is 
in de laserarena wat lager.  
Tweede ronde, nu zijn er twee teams en wederom wordt er fanatiek 
gestreden. De twee teams concentreren zich op twee plaatsen en af en 
toe steekt er eentje over. Wist u dat Melle de koning van de sliding is? 
Hiermee heeft menig bal veroverd! Helaas is fyiek contact verboden, 
dus geen slidings in de lasergame arena. De tweede partij eindigt  en 
team Red neemt de overwinning mee!  
Je zou denken dat ze nu een beetje moe zijn… nee hoor meer dan 
genoeg energie voor de trampolines. Sportkleding aan, jumpsokken en 
gaan. Wist u dat Stijn 1:1 niet te passeren is in de goal? Hij neemt 



 

 
28 

vandaag de tijd om zijn sprongkracht nog wat bij te werken. De jongens 
stuiteren links en rechts door de zaal. Wist u dat Luke Demon ook heel 
goed kan karten? Sommige hebben het al over de volgende Maxx. 
Natuurlijk worden er ook nieuwe dingen uitgeprobeerd. Wist u dat 
Ruben dubbele salto’s met schroef kan maken? Bij de eerst volgende 
goal op het veld verwachten we minstens één salto. De springtoren is 
favoriet, Jesse doet zijn eerste salto achterover, Owen een salto 
voorover en Giph duikt na een salto met een koprol op de mat. Wist u 
dat Giph de mooiste steekpass in huis heeft? Van vermoeidheid geen 
spoor, net zo onvermoeibaar als Emiel in de verdediging. Wist u dat 
Emiel allergisch is voor links?  
Na een uur springen is het eerst drinken, drinken, drinken en daarna 
komen de frieten met snacks op tafel. Puzzelen,schieten en springen, 
heerlijk middagje weg. Maandag gaan we weer trainen en we zijn klaar 
voor de tweede seizoenshelft. 
Wist u dat we ook nog in de bekercompetitie zitten? Fijn 
voorjaarsseizoen! 
 

     
 Het 1e elftal….                    Mick Weijman 

 
 
Mick Weijman, de altijd harde werker uit het 1e. Wie kent hem niet? 
Veelvuldig op het voetbalveld te vinden. Is het niet als voetballer, dan 
wel als scheidsrechter, supporter of vrijwilliger. Aan de vooravond van 
zijn trainingskamp in Marbella nam hij toch even de tijd voor dit 
interview. 
 
Mick is, zoals hij zelf zegt, 25 jaar, “echt oud”. Hij woont zijn hele leven 
al in Driel. Eerst op De Kersenbongerd, toen op de Broeksingel en nu op 
de Pruimenbongerd. Hij heeft op Het Drieluik (thans Kameleon) gezeten 
en is daarna naar het Olympuscollege gegaan. Met het HAVO diploma 
op zak ging hij vervolgens naar De HAN. Daar volgde hij de opleiding 
Sport en Gezondheid Management (SGM). Aansluitend het traineeship 
Bank en Verzekeringswezen. 
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Mick heeft een jaar bij de ABN gewerkt en werkt nu sinds een jaar bij de 
ASR in Utrecht. In maart wordt zijn contract omgezet in een vast 
dienstverband. 
Hij vertrekt ’s morgens rond 06.15 van huis om de files voor te zijn. ’s 
Avonds is hij rond 18.30 thuis. Mick vindt het fijn dat hij 2 dagen per 
week thuis mag werken, het scheelt hem veel reistijd. 
 
Als 5-jarige is hij begonnen in de F. Zijn trainer in de pupillentijd was 
vader Johan. Bert Muller is trainer van hem geweest ten tijde van de D, 
Marcel Jacobi in de C en Tonny Gödden samen met Wim Goldsmid in 
de B. Vervolgens werd vader weer trainer van de A. Mick heeft alle 
jeugdelftallen doorlopen en speelde meestal op een aanvallende positie. 
Het was een echt vriendenteam; op woensdag avond met z’n allen in de 
kantine, op zaterdag met het hele team naar De Gebroeders. Zij werden 
toen ook kampioen in de 2e klasse, draaide daarna een jaar heel goed 
mee in de 1e klasse maar werden door het toenmalige bestuur uit de 
competitie gehaald. Zij zijn toen onder een andere naam en in oude 
tenues nog wel doorgegaan met vriendschappelijke wedstrijden spelen. 
Vorig jaar hebben ze met dit team nog aan een toernooi meegedaan en 
gewonnen. 
Bij de senioren kwam Mick in het 1e, onder trainer Hemmie Weijman. Hij 
had  geen basisplaats en speelde voornamelijk in het 2e bij Gijs de Bijl. 
Toen Bart Wouters trainer werd van het 2e werd Mick daar aanvoerder 
en door blessures bij het 1e speelde hij daar als gelegenheidsspits. Mick 
in het 1e kwam onder trainer Eddy Hagen. Langzamerhand kwam hij op 
de huidige positie te staan als centraal verdedigende middenvelder. Er 
zijn 4 middenvelders en hij heeft de verdedigende taak. Sinds vorige 
seizoen moet hij samen met Twan Beijer voor de balans op het centrale 
middenveld zorgen. Mick zou ook graag wat meer mee naar voren 
willen gaan, doelpunten maken maar de nu meer dienende rol bevalt 
hem toch ook wel. 
 
Jaren terug had Mick een seizoenkaart van Vitesse en mocht daar 
graag met vrienden heen gaan, ook naar de uitwedstrijden. De interesse 
is wat minder geworden omdat hij nu in het 1e voetbalt .Momenteel kijkt 
hij liever naar Ajax en Barcelona. Hij probeert de wedstrijden wel altijd 
op tv te kijken maar is niet meer zo fanatiek .Volgens hem word je ook 
overspoeld met wedstrijden op tv. 
 



 

 
30 

Mick is vroeger zelf ook pupil van de week geweest. Hij weet zich nog te 
herinneren dat Driel tegen de Edesche Boys moest voetballen en dat de 
oude kleedkamers en stenen dug-outs er nog waren. De 
lunches/wedstrijdbespreking was toen nog in het café van Gijs en Alda 
Hendriks. Zijn favoriete speler was  Jeroen Peters waar hij nu mee 
samen speelt. Veel van die spelers spelen nu nog in het 4e. Mick ging 
vaak bij het 1e kijken. Hij heeft nog foto’s van het “pupil van de week” 
zijn en kijkt terug op een bijzondere dag. 
 

In zijn jeugdjaren is Mick bijna ieder jaar wel 
kampioen geworden. Bij de senioren gebeurt 
dat niet meer zo vaak en dan is het een hele 
happening vindt hij. 4 jaar geleden werd zowel 
het 1e als 2e kampioen. Beiden moesten tegen 
Angeren voetballen. Fred “Internet” Hagen 
heeft hiervan een dvd uitgebracht.  
Destijds speelde Mick in het 2e en zij moesten 
winnen. Angeren had aan een gelijk spel 

genoeg. Na een uur stonden zij met 1-0 achter. Zij hadden geen kans 
gehad en Mick baalde stevig. Hij liep al richting kleedkamer. 5 minuten 
voor tijd kreeg Driel een penalty. 1-1. In de laatste minuut scoorde het 2e 
2-1 en werden zij kampioen. Voor Mick een dag om nooit meer te 
vergeten. 
Met het hele team zijn zij toen naar Angeren gereden waar het 1e moest 
spelen. 
Ook zij werden kampioen. Mick kijkt de dvd nog wel eens terug, het is 
een hele mooie herinnering. De maandag erop zijn zij met z’n allen 
wezen ontbijten op de middenstip en naar café De Gebroeders gegaan. 
Een ander hoogtepunt was de wedstrijd tegen Feyenoord. Een wedstrijd 
die hij ook nooit zal vergeten. Mick vond de entourage om de wedstrijd 
heen echt geweldig en hoopt dat er in de komende jaren nog zo’n mooie 
grote club het tegen zijn eigen clubje op wil nemen. 
 
Als we Mick vragen wat hij leuk vindt aan de voetbalclub geeft hij aan 
dat het er gewoon leuk, gezellig is, fijne dorpse sfeer. Als hij op 
zaterdagochtend wakker wordt gaat hij even naar het voetbal van de E 
en F kijken, drinkt een bakje koffie in de bestuurskamer en praat bijv. bij 
met wedstrijd coördinatoren, scheidsrechters, Henny en Margriet.  
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Mick vindt het ook knap dat een relatief kleine vereniging in een klein 
dorp op hoog niveau speelt. Tevens dat de randvoorwaarden beter zijn 
geworden, 
dat alles goed geregeld is rondom de elftallen en de vrijwilligers. 
 
Als we vragen of Mick of er dingen zijn dat hij wat minder leuk vindt of 
tips heeft geeft hij aan dat hij het jammer vind dat veel op het 1e elftal 
toegespitst is. Hij zou graag ook bij de andere seniorenteams wat meer 
middelen als ballen, kleding e.d. zien. Hen wat belangrijker maken. Ook 
aan hen eens een kan bier, lunch aanbieden.  
 
Micks grote hobby is het voetbal. Op dinsdag en donderdag traint hij, Op 
vrijdag gaat hij naar het Futsall zaalvoetbal kijken. Op zaterdag en 
zondag is hij op de club te vinden om te voetballen en te kijken. Hij is nu 
zo’n 5 jaar als scheidsrechter actief en plant, werft en begeleid 
scheidsrechters. Is een aantal jaar coördinator van de C en D geweest 
en lid van de technische commissie. Heeft mede aan het beleidsplan 
geschreven waar veel tijd in ging zitten. 
Thans samen met Sjors Dulos trainer van de B1 maar heeft er vanwege 
zijn drukke baan en reistijd eigenlijk te weinig tijd voor. Ziet de spelers 
alleen op zaterdag en vind dit te weinig. Af en toe draait hij een 
bardienst als het 1e team aan de beurt is om een bardienst te draaien. 
Mick vind het jammer dat hij door zijn baan en reistijd minder tijd heeft 
voor vrijwilligerswerk. 
 

Als we aan Mick vragen hoe hij de toekomst ziet op 
voetbalgebied geeft hij aan dat hij wel wil blijven 
voetballen. 
Voorlopig nog in het 1e en later met vrienden in een 
zaterdagteam. Ook zou hij wel voor de KNVB willen fluiten 
op zondag, kijken hoever hij daarmee komt. 
In de presentatiegids (die alle bewoners in Driel en leden 

uit de Schuytgraaf hebben ontvangen bij aanvang van dit seizoen) staat 
een groot interview met Mick over zijn ervaringen als scheidsrechter. 
 
Mick Weijman, “ 25 jaar oud” .. ben je beduveld. We hopen dat je er een 
super trainingskamp op hebt zitten en dat we voorlopig nog kunnen 
genieten van jou in het 1e en als scheidsrechter op de Drielse velden. 
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