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Van de bestuurstafel  
Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten.  Wat 
gaat de tijd toch snel. 
Het voetbal is weer in volle gang en we zijn alweer aan het uitkijken 
naar de nieuwe competitie, m.b.t. invulling nieuwe trainer 2e elftal. 
De opening van de SKAR is geweest en zij maken nu volop gebruik 
van onze accommodatie. 
De gemeente heeft de subsidie voor de duurzaamheidtraject 
goedgekeurd, dus kunnen wij daarmee verder. 
Het jubileum comité gaat aanstalten nemen om te gaan kijken hoe 
wij ons 75 jaar bestaan gaan invullen. 
 
Onze vereniging gaat dankzij de inzet van de activiteiten commissie 
een koningsdag organiseren. Dat vinden wij vanuit het bestuur een 
goed initiatief en zij zullen samen met het Oranje comité daar verder 
invulling aan gaan geven. Zij zullen u daarvan op de hoogte 
houden. 
Om alvast in uw agenda te noteren, vrijwilligersfeest op 20 april 
2018. 
 
Frans Essers ,  voorzitter RKSV Driel. 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Van de Technische Commissie. 
 
De winterstop is voorbij. Enkele teams hebben dankbaar gebruik 
gemaakt van deze rustperiode. Anderen zijn de zaal ingegaan, 
anderen stonden de tweede week van Januari alweer op het veld 
(hulde voor  de mini’s) , het eerste elftal  is met staf en supporters 
naar de zon in het Spaanse Marbella getogen. En anderen 
speelden al vroeg weer hun eerste oefenwedstrijd. 
De Technische Commissie heeft in deze periode ook niet 
stilgezeten. Sterker nog, tussen de feestdagen door is er druk 
overleg geweest. Zoals bekend verlaat onze huidige 1e elftal trainer 
Eddy Hagen, na 6 jaar voor de groep te hebben gestaan, aan het 
eind van het lopende seizoen onze vereniging. Inmiddels is zijn 
vervanger gepresenteerd: Peter Jacobs. Voor velen  binnen de 
vereniging een bekend gezicht.  
 
Peter is momenteel assistent trainer bij Spero 1. Uit een 
selectieprocedure van meer dan 10 kandidaat trainers sloot Peter 
het beste aan bij het profiel dat door de spelersgroep, staf en 
Technische Commissie was gesteld.  Het profiel is voor iedereen 
inzichtelijk geweest op onze website. 
Vlak voor de feestdagen heeft de vereniging afscheid genomen van 
de trainer van het 2e elftal. Daarna zijn vele gesprekken gevoerd 
met de selectie, de begeleiding en andere mensen binnen onze 
vereniging.  
Het 2e elftal is een zeer belangrijk elftal binnen onze vereniging. Het 
is de schakel tussen de oudste jeugd en de selectie van de 
senioren. Met dien verstande dat het 2e elftal  samen met het 1e de 
totale selectie vormt. Spelers van het 2e  complementeren het 1e en 
andersom .  
Job Peters en Sjors Dulos hebben de handschoen opgepakt om als 
leider en trainer het seizoen af te maken met alle spelers die 
besloten hebben door te gaan.  
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Aan allen een groot compliment. Zij hebben gezamenlijk de 
schouders eronder gezet en inmiddels ook een trainersprofiel 
gemaakt voor de, al eerder bekende,  vacature voor een trainer 
betreft  het 2e elftal. Deze staat inmiddels ook op onze website. 
Onze coördinatoren binnen de Technische Commissie hebben de 
afgelopen weken gesprekken gevoerd met de huidige trainers en 
leiders binnen onze vereniging.  
 
Gaan trainers en leiders door? Waar is behoefte aan betreft 
materiaal of cursussen etc?  Zijn er zaken waar je als trainer of 
leider tegenaan loopt of ondersteuning bij nodig hebt? Alles gericht 
op volgend seizoen. De Technische Commissie zal de komende 
maanden alles verder uitwerken en doorpakken. 
De Mini’s zullen vanaf zondag 25 februari, iedere thuiswedstrijd van 
ons 1e elftal, een competitievorm afwerken. Tussen 12.00-13.00 uur 
zullen zij, als het hoofdveld het toelaat onderling wedstrijdjes gaan 
spelen in de  “Champions League”. De laatste voorbereidingen 
worden getroffen, een sponsor is gevonden. Ik nodig eenieder uit 
voor de 1e editie. De sponsor zal dan ook worden bekend gemaakt. 
 
Noteer alvast de volgende data in uw agenda: 
 
* Zondag 25 februari   *Zondag 8 april 
* Zondag 4 maart    * Zondag 22 april 
* Zondag 11 maart   * Zondag 29 april 
* Zondag 25 maart   * Zondag 20 mei 
 
Graag wil ik een misverstand uit de wereld helpen…….  
Onlangs hebben wij, als Technische Commissie, weer een 
jeugdteam terug moeten trekken uit de competitie. Iedereen weet 
dat onze voetbalvereniging, net als iedere andere vereniging, het 
moet hebben van de inzet van vrijwilligers.  
Helaas is er voor dit jeugdteam, na vele gesprekken, geen 
oplossing gevonden om een passende trainer voor deze groep te 
zetten. Bij jeugdteams zijn het toch geregeld de ouders die voor de 
groep gaan staan en de rol van trainer en/ of leider vervullen. Een 
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leider bleek voorhanden, een trainer helaas niet.  Ik heb geluiden 
opgevangen van ouders die er van uitgaan dat RKSV Driel zo maar 
een trainer  “uit de la trekt” en voor de groep zet. Was het maar zo’n 
feest. Er werd gezegd dat er dan maar iemand uit de senioren zijn 
vrijwilligerstaak als trainer moest gaan vervullen.  Zo werkt dat dus 
niet. Wij verplichten niemand om een vrijwilligerstaak te vervullen. 
Wenselijk is het wel dat er meer vrijwilligers komen. Sommige 
jeugdleden hebben al zo’n taak. Zij fluiten wedstrijden.  
Meer mag ook niet. Je kunt jeugd niet als trainer voor de groep 
zetten, helemaal niet zonder de aanwezigheid van een volwassene, 
(ouder) die de eindverantwoordelijk zal moeten dragen.  
Wanneer ouders zelf niet als vrijwilliger, namens hun kind, een rol 
binnen onze vereniging vervullen, kan en zal er ook niet geschoven 
worden met andere vrijwilligers. Als meerdere ouders bijvoorbeeld 
een kantine dienst of andere rol zouden vervullen binnen onze club, 
zouden de vrijwilligers die nu deze taak vervullen bijvoorbeeld een 
groep kunnen trainen. De spelers van het team dat is 
teruggetrokken zijn ondergebracht in andere teams.  
 
Spelers die op de wachtlijst stonden zijn in de jeugd van O8 gaan 
meetrainen. Zij zullen worden meegenomen in de nieuwe 
teamindelingen die voor het seizoen 2018 gevormd zullen worden. 
Daarover meer informatie gedurende de komende maanden. 
Voor nu een succesvolle en sportieve voortzetting van het seizoen. 
   
Een sportieve groet,  
 
Frank Abbenhuis 
Voorzitter technische Commissie RKSV Driel 
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Begeleiding Driel 3 in een nieuw jasje gestoken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf de winterstop loopt de begeleiding van Driel 3 zondag er 
netjes bij dankzij nieuwe coach jassen. Impact personeel 
uitzendbureaus heeft de begeleiding 4 coachjassen geschonken, 
waardoor zij er nu netjes bij lopen. 
 
Vanaf deze plaats willen wij Impact personeel hartelijk bedanken 
voor deze jassen. 
 
 
Begeleiding Driel 3 zondag.
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Onze jarigen in maart 
02 John Blokland 
02 Len Geurtsen 
02 Noa ten Westeneind 
02 Milo van Regteren 
02 Leroy Neumann 
04 Stijn Wester 
06 B. Polman 
06 Sandy Wels 
07 Wim Janssen 
10 Mark Meijer 
10 Luke van Eldik 
10 Lex Janssen 
11 Roy van Guilik 
11 Rens Smeenk 
12 Timo Dinnissen 
12 Ilse Vos 
17 A.A. Peters 
17 Marius van Regteren 
18 Gertjan Hooijer 
19 Pim de Boer 
19 Maurits Jansen 
19 Yanick Wijnen 
20 Alfons Hendriks 
20 Daniel Albers 
20 Denzel LammertsvanBueren 
21 Jermo Wijnen 
21 Maico Muller 
21 Björn van Draanen 
21 Floor Bakker 

22 Arie Vermaas 
22 Ruben Neuhaus 
22 Bas van Maanen 
22 Hugo Wolthof 
23 Stefan Opperman 
23 Floris Bergacker 
23 Levi Dijkstra 
24 Liz de Ruiter 
24 Arno Schuiling 
24 Omayron Groenbast 
26 Stijn Abbenhuis 
26 Enrico Geenacker 
27 Sam Rensen 
28 Boyd van der Heiden 
28 Milan Roelofs 
29 R. Kosman 
30 Simon Peek 
30 Niels Futselaar 
31 Berny Knuiman 
31 Robert van Rooijen 
31 Mark Weijman 
 
Nieuwe leden 
Fabian Doorn 
Job Linssen 
Noud Huiskamp 
Mels Huiskamp 
Noah de Batz 
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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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Lang de lijn met de opa van Faris Waijer 
Tijdens een zaalvoetbaltoernooi in Heteren werd ik (een beetje 
onder dwang) door Arjen en de aanwezige ouders gevraagd een 
stukje te schrijven als de opa van Faris Waijer. Dit ga ik ook doen 
zonder dwang en hulp. 
Faris is dit seizoen begonnen met voetballen in Driel J08-1 samen 
met Jort, Sam, Thijn, Daniel, Noah, Hassan, Dijn en Luuk. Met 
trainer Arjen en assistent trainer Menno. 
De eerste wedstrijden waren voor de beker.  
Deze waren nog niet echt goed. Alle wedstrijden werden verloren 
maar er werd ook voor het eerst gescoord. Op 23 september begon 
de competitie. In totaal werden 11 wedstrijden gespeeld in o.a. 
Kesteren, Arnhem, Huissen en Gendt. De jongens spelen op de 
zaterdagmorgen om 8.30 uur.  
Dit is vroeg en voor mij het zelfde als 30 jaar geleden. Toen deed ik 
dit ook bij mijn eigen zoon. Elke wedstrijd zag je de jongens beter 
worden. Er werden nu ook wedstrijden gewonnen. 
De trainingen zijn op de vrijdagavond. Alle trainingen heb ik gezien. 
Het is aan Arjen en Menno te danken dat de jongens steeds beter 
worden.  
 
Het is ook niet altijd even makkelijk om zo’n groep jongens te 
trainen op het eind van vaak een drukke week. 
Dan komt de winterstop. Maar gelukkig hebben de jongens 3 
zaterdagen een zaalvoetbaltoernooi in Heteren. De eerste zaterdag 
is het wel even wennen van het veld naar de zaal.  
Er wordt verloren, gelijk gespeeld maar ook met 7-1 gewonnen.  
De tweede zaterdag zie je dat het al een stuk beter gaat.  
De 1e wedstrijd ging verloren omdat ik de opa van Faris iets te laat 
was. De 2e wedstrijd was opa op tijd en de wedstrijd werd met 5-0 
gewonnen. Deze wedstrijd was Faris keeper.  
Hij hield de 0 en kreeg dus geen tegen goal (was ook niet moeilijk 
met 1 bal op het doel). De overige wedstrijden gaat het voetbal 
goed. De jongens worden steeds beter, scoren lukte niet altijd maar 
bij de tegenstander wel. De laatste zaterdag werd er uiteindelijk toch 
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gespeeld om de 1e plaats. Om 11 uur begon de eerste wedstrijd en 
die werd gewonnen met 1 – 0 door een doelpunt van Thijn. De 
volgende wedstrijd werd na een spannend strijd gelijk gespeeld. 
Uiteindelijk werd de finale beslist met penalty’s, maar deze ging 
verloren. Driel J08-1 werd tweede in het toernooi. Dit is een 
geweldige prestatie. Over 14 dagen weer naar buiten en daar weer 
lekker trainen en voetballen.  
Tot nu toe kan ik zeggen dat het een leuke groep voetballers 
(vrienden) zijn. Iedere speler heeft zijn eigen kwaliteit en samen zijn 
ze sterk. Het is leuk om te zien hoe de jongens elke week beter 
worden. 
Wat ook belangrijk is dat er altijd veel ouders en grootouders zijn die 
ook meeleven en zich ook laten horen (vooral de moeders) tijdens 
de wedstrijden.  
Na de winterstop ga ik weer met plezier in weer en wind kijken naar 
de trainingen en wedstrijden van de jongens en ik ga er vanuit dat 
de ouders en grootouders ook weer in grote getalen aanwezig 
zullen zijn. 
 
 

 

Weetjes,  of onzin ? 
• Nederlanders drinken in totaal 6,5 miljoen liter koffie per dag 
• Nederlanders drinken in totaal 3,5 miljoen liter thee per dag 
• Nederland exporteert 1,9 miljard liter bier per jaar en is de 

tweede bier exporteur ter wereld. 
• Zes op de tien mensen boven de vijftig jaar zijn te zwaar 
• Dikke mensen hebben minder last van een kater dan magere 

mensen 
• Elke dag een biertje levert gedurende het hele leven 1000 

kilo extra gewicht. 
• Het toiletpapier werd in 1857 uitgevonden door Joseph 

Gayetty 
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 Het 1e elftal….                Dennis Knuiman 
 
Dennis Knuiman, dit seizoen de rechts midden van het 1e. 
Balvirtuoos, mooie acties en goals. Ten tijde van het interview 18; 
op 17 februari viert hij zijn 19e verjaardag. 
Hij woont nog thuis bij vader Berny (trainer 3e) moeder Erna en zus 
Tessa. In mei heeft hij 2 jaar verkering met Britt Breunissen. 
 
Heeft op Het Drieluik gezeten (thans Kameleon) en is vandaaruit 
naar het HPC in Zetten gegaan, sportklas; SDV Sport Dienst en 
Veiligheid. Na zijn diploma is hij naar het CIOS (niveau 4) in Arnhem 
gegaan. 
Dennis gaat 5 dagen per week naar school en op de woensdag en 
vrijdagavond geeft hij training aan de jeugd van Vitesse. Op 
zaterdag gaat hij mee naar de wedstrijden. Het 1e jaar was dit in het 
kader van zijn opleiding, de laatste 2 jaar niet meer. Hij traint de JO-
08. Begonnen met JO-10, talentenacademie. 
Dennis vindt het erg leuk om te doen. Hij geeft aan er zelf veel van 
te leren; je leert veel van de kinderen, hoe je er mee om moet gaan, 
waar je op moet letten e.d. Je kunt het ook allemaal gebruiken in het 
dagelijks leven geeft hij aan; je krijgt een soort voorbeeldfunctie. 
 
Dennis hobby’s zijn alles rondom voetbal; wedstrijden spelen, 
trainen, voetballen met futsallteam, doordeweeks met vrienden 
voetballen als hij vrij is en uiteraard voetbal kijken op tv. 
Ook mag hij graag chillen met vrienden, wat drinken en afspreken 
met Britt. Op zijn 5e is Dennis begonnen in de F3. Volgens hem was 
vader Berny de aanjager, kocht nog wel eens voetbalkleding en een 
bal voor hem en had hem snel lid gemaakt. 
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Enkele trainers die Dennis heeft gehad zijn Mark Teunisse (vader 
van Stijn) en Ashwin van Veggel (vader van Thijs), vader Berny zelf, 
Ivo Vos en Werner Smeenk. Dennis heeft de A overgeslagen en is 
direct naar het 1e elftal gegaan. Tijdens zijn basis debuut tegen 
DVOL scoorde hij zelfs. 
 
Rond zijn 9e/ 10e jaar is Dennis gescout door Vitesse en heeft hij 
een paar keer met NEC mee getraind. Naast het voetballen bij Driel 
heeft hij zo’n 3 a 4 jaar bij de KNVB meegedaan. Daar heeft hij het 
geschopt tot aanvoerder. Op een gegeven moment stopte de 
KNVB, zij kreeg geen geld meer ter beschikking. 
De wedstrijden waren in de avonduren en mocht het een keer op 
een eerder tijdstip zijn dan mocht Dennis eerder weg van school. 
 
Zijn huidige positie is rechts op het middenveld. Hij heeft zijn ” hele 
leven” op het middenveld gespeeld.. In de jeugd speelde hij het 
fijnste op het middenveld; bal ophalen en scoren. 
Het ligt nu ook aan de systemen waar hij het liefst voetbalt. 
Vorig seizoen stond hij spits omdat er veel ruimte was, daarna veel 
acties kon maken, sprinten naar de hoeken en tot scoren kon 
komen. En zoals nu is het spelen als re- midden fijn omdat er veel 
ruimte is en hij daardoor de spitsen in kan spelen, 1-2 kan maken of 
er over heen gaan om vervolgens de voorzet te kunnen geven aan 
topscorer Lars Smeenk of top assistgever Gino de Wild aldus 
Dennis. 

Twente is zijn favoriete club, Vitesse omdat hij er 
traint� en zijn favoriete speler is Iniesta. Hij is nu 
dan wel op leeftijd, klein, maar heeft op het hoogste 
niveau gespeeld. Dennis verteld vroeger zelf ook 
klein te zijn geweest maar wel een goede dribbel en 
passes te kunnen geven, ondanks zijn lengte op het 

hoogste niveau te hebben gespeeld. 
Leuk aan RKSV Driel vindt Dennis dat het een echte 
dorpsvereniging is. Iedereen kent elkaar, het is er gezellig; je bent 
met iedereen bevriend. Een mooie vereniging; speelt goed voetbal, 
er komen altijd veel mensen kijken. 
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Als we vragen of er dingen zijn die hij minder leuk vindt of tips heeft 
weet Dennis zo gauw niet iets te bedenken. 
Af en toe gaat hij bij de jeugd kijken, als hij het red met de wedstrijd 
van de jeugd bij Vitesse. Laatst is hij bij de B jeugd gaan kijken die 
tegen Spero moest voetballen. Het broertje van vriendin Britt speelt 
bij Excelsior Zetten. Hij moest laatst tegen Driel en toen is hij gaan 
kijken. Als het 1e aan de beurt is om een bardienst te draaien helpt 
hij ook mee als het kan; vaak moeilijk omdat hij op zaterdag met 
een wedstrijd mee moet. Vorig jaar heeft hij de D1 getraind in het 
kader van zijn opleiding. 
 
Dennis is vroeger ook “Pupil van de Week” geweest. Zijn favoriete 
speler was Gino de Wild. Dennis vind het leuk om eerst naar je 
voorbeeld te kijken bij Driel en er nu mee samen te spelen; vind 
hem nog steeds de beste speler van Driel, een eer om mee te 
spelen. 
Dennis tip aan de jeugd is om goed je best te doen, hard te werken, 
met plezier dan speel je het beste en acties te maken wanneer het 
kan. 
Bij de KNVB was het altijd passen, passen, passen en nu leert hij 
juist dat je de acties moet maken, dan ben je speciaal. 
 
Enkele leuke herinneringen zijn: het voetbalkamp van de C met Ivo 
Vos, Jasper Rook en Matts Wijnen. Aan het einde van het seizoen 
hadden zij hilarische filmpjes gemaakt over de spelers waarin je de 
spelers kon herkennen. 
Ook het 2e jaar in de C was een spannend jaar, heeft hij heel veel 
doelpunten gemaakt. Met Luc ten Westenend was hij in gevecht om 
topscorer te worden. Dennis had dan wel niet gewonnen, hij had 41 
doelpunten en Luc 42 maar Dennis had 30 assists gegeven en Luc 
2. 
Periodes bij Vitesse, was wat serieuzer dan bij NEC, daar kon je 
nog eens geinen; warming up in treintje lopen was wel grappig. 

Ook het Landelijk kampioenschap school voetbal 
was een hele mooie ervaring. In de eerste ronde 
kampioen geworden bij Spero. Meester Ewald 
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zei: “als jullie kampioen worden van NL dan krijgen jullie een steen 
met jullie namen erin in goud en die komt op de muur van school.” ( 
met een big smile zei hij toen dat gaat ze toch niet lukken. )Ewald 
liep ten tijde van de wedstijden altijd met de Nederlandse vlag 
rennend langs de lijn. Jongens uit groep 8 met een paar spelers 
erbij uit groep 6 en 7.Heel goed team, heel veel plezier gehad, niet 
het beste team maar door hard werken toch gewonnen op de 
velden van KNVB Zeist. Dennis zal deze periode nooit meer 
vergeten. De steen met gouden letters is nog te bewonderen op de 
muur van basisschool de Kameleon. 
Ook geeft hij aan het leuk te vinden dat hij altijd met Lars Smeenk 
en Kelvin Knuiman gevoetbald heeft en nu samen met hen in het 1e 
te spelen. 
Verder is hij bijna ieder jaar in zijn jeugd wel een keer kampioen 
geworden. 
“Ach, we hadden een goede lichting” lacht hij. 
 
Als we aan Dennis vragen wat zijn toekomstplannen zijn geeft hij 
aan dat het zijn ambitie is om hogerop te gaan. Zo hoog mogelijk te 
voetballen, het hoogste kunnen na streven. Na zijn voetbalcarrière 
wil hij wel als trainer aan de slag. Misschien wel bij Vitesse als 
jeugdtrainer, afhankelijk van welk team hij dan toegewezen krijgt. Hij 
is nu bezig met TC3, volgend jaar evt. TC2. Als hij einde schooljaar 
TC3 heeft kan hij evt. een 1e elftal t/m de 4e klas trainen. 
Het lijkt Dennis wel wat om ooit een keer het 1e trainen. Of ergens 
anders.. 
Als hij maar bezig kan zijn met voetbal… 
Dennis we wensen jou daarom nog vele jaren voetbalplezier op- en 
rondom de velden. 
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Wij zijn al begonnen  
Met een groep van ongeveer 8  personen om op 
dinsdagochtend samen te voetballen. 

Kom jij ook ??? 
We willen graag naar een verdubbeling van de groep  

Op dinsdagmorgen 
recreatief voetballen  
voor 50 plussers. 
Sportief ontspannen 
 

Waar: Sportpark RKSV Driel  
Wanneer : Dinsdagochtend 
Van 10.30 uur tot 11.30 uur  
De poort is open van 10.10 uur 
 

Informatie: 
06-39026998 
info@rksvdriel.nl 
 


