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Nieuwe voorzitter Businessclub 

Businessclub SV Driel heeft een 
nieuwe voorzitter aangesteld. 
Tijdens de eerste activiteit van dit 
jaar, een dineravond bij 
Landgoed Welderen in Elst, werd 
bekend gemaakt dat Ben Huitink 
deze functie gaat vervullen. De 
59-jarige Huitink, woonachtig in 
Elst en in het verre verleden nog 
voetballer bij Vitesse, is de 
opvolger van Evert van de 
Spreng die vorig jaar na een 
ziekbed overleed. Van de Spreng 
bekleedde de rol van voorzitter 

vanaf de oprichting van Businessclub SV Driel in 1995. 

Huitink is zelf ook al sinds 1995 lid van Businessclub SV Driel, eerst 
namens de bedrijven waarvoor hij werkte en de laatste jaren met 
zijn eigen bedrijf Ben4Business. 

Businessclub SV Driel, dat is gelieerd aan voetbalvereniging RKSV 
Driel en waarmee het een intensieve samenwerking onderhoudt, is 
een club met regionale bedrijven uit de wijde regio van Driel. Er zijn 
momenteel 40 bedrijven lid van Businessclub SV Driel, die een 
aantal keren per jaar bij elkaar komen om de zakelijke contacten te 
onderhouden en verder uit te bouwen. Een van de spraakmakende 
activiteiten is een bezoek aan een Europese stad eens per twee 
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jaar. Dit najaar staat een lang weekend Athene op het programma. 
Businessclub SV Driel kenmerkt zich door een informeel karakter en 
een goede onderlinge binding. 

Informatie over Businessclub Sv Driel kan worden ingewonnen bij 
de secretaris: 
Rita Boerboom,  
telefoon 06-16019377. 

 

 

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 duivekater is een traditioneel feestbrood uit Noord 

Holland  
• In 1933 bracht het bedrijf Vent-a Hood de eerste afzuigkap 

op de markt 
• In februari 1968 werd het eerste stuk van de metro in 

Rotterdam in gebruik genomen. 
 

 

Noteer in uw agenda 
 
28 mei 2018   
Algemene begrotingsbergadering 
U komt toch ook!! 
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Voortgang verduurzaming van onze vereniging. 
 
Na de nodige voorbereidingen, overleggen en plannenmakerij 
hebben de leden in de extra algemene ledenvergadering op 18 
december 2017, groen licht gegeven om door te gaan op het pad 
van verduurzaming. 
Het bestuur kreeg vanuit deze extra algemene ledenvergadering 
nog wel een aanvullende voorwaarde mee. En die was: 
 
“De gemeente moet haar contractuele verplichtingen nakomen t.a.v. 

de vervanging van de lampen op het trainingsveld”. 
 
Het overleg met de gemeente 
is nog in volle gang. Als 
bestuur hadden we graag een 
actievere rol van de gemeente 
gezien.  
Maar we blijven in deze wel 
hoop houden. 
Begin januari is namens ons 
de subsidie aanvraag bij de 
centrale overheid ingediend. 
Eind februari kwam het bericht 
dat de subsidieaanvraag werd gehonoreerd. Dat was het sein om 
verdere stappen te zetten. Inmiddels zijn de formaliteiten voor de 
aanvraag van de aantrekkelijke financiering via de gemeente in 
gang gezet.  
Hier verwachten we geen hobbels tegen te komen.  
Ook onze Businessclub heeft al aangegeven met ons mee te 
denken.  
Erg positief dus.  
Gesprekken aangaande de extra overkapping tussen het jeugdhonk 
en de kleedkamers is ook al gestart. 
Het bestuur is binnen dit project dus op meerdere 
aandachtgebieden al actief en verwacht op relatief korte termijn 
definitief besluiten te nemen binnen deze voorbereidingen. 
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Voor de leden die 18 december 2017 niet op de extra algemene 
vergadering aanwezig waren, hier nog even in kort bestek waarvoor 
het bestuur toestemming heeft gekregen.  
Wel onder de voorwaarde dat de subsidie aanvraag werd 
gehonoreerd. (daaraan is dus inmiddels voldaan) 
 
Het project in compacte weergave: 

• Plaatsen van zonnepanelen waardoor de vereniging energie 
(electra) neutraal zal worden; 

• Het plaatsen van een overkapping tussen het jeugdhonk en 
de kleedkamers om daar de nodige zonnepanelen op te 
plaatsen; 

• Het vervangen van de lichtbakken op het trainingsveld door 
LED. Op voorwaarde dat de gemeente haar 
verantwoordelijkheid neemt; 

• Het vervangen van alle lichtpunten in de gehele 
accommodatie voor zover ze nog LED zijn. 

 
Het bestuur verwacht dat alle aanvullende formaliteiten nog binnen 
het tweede kwartaal zijn afgerond en dat uiterlijk eind derde 
kwartaal alles is gerealiseerd. 
 
Natuurlijk hopen en 
vertrouwen we er 
op dat we binnen dit 
project niet zonder 
resultaat een 
beroep mogen doen 
op onze vrijwilligers, 
daar waar dat nodig 
of noodzakelijk is.  
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Feestavond vrijwilligers van RKSV Driel 
 
Al enkele jaren hebben wij een avond voor alle vrijwilligers. Een 
gezellige avond met een hapje, een drankje en een muziek.  
Dit jaar is deze avond gepland op vrijdag 20-04-2018 in ons 
clubhuis aan de Dorpsstraat. 
 
U en uw partner zijn dan vanaf 
20.00 uur van  harte welkom.  
Dit is een ook een avond om met 
andere vrijwilligers van onze 
vereniging kennis te kunnen 
maken.  
U en al de andere vrijwilligers 
maken dat wij als vereniging 
kunnen bestaan. Wij hopen u op 
20 april te mogen ontvangen in 
ons clubhuis en dat we er met 
zijn allen een gezellige avond hebben. 
 
 
 
 
Pupil van de week Driel-Brakkenstein 
10 maart.- Boyd van der Heiden 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik vond het vet gaaf om alles mee te maken. 
 
Jammer dat we niet hebben gewonnen, maar ja met 10 man is ook 
wel extra moeilijk. 
Hadden ze toch mijn goal maar moeten tellen. ;-) 
Iedereen heel erg bedankt voor de leuke dag! 
 
Groetjes, Boyd 
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Koningsdag Driel in een nieuw jasje 
 
 
Al een geruime tijd is er met Koningsdag niets te doen in Driel, maar daar 
komt nu verandering in. Vanuit het voetbalveld hebben de activiteiten en 
kantine commissie de handen ineengeslagen, zij willen Koningsdag in 
Driel een nieuw leven in blazen. We hebben het oude met het nieuwe 
gecombineerd, en wij denken dat er voor iedereen wel iets leuks te doen 
is. 
 
De agenda zal er deze dag als volgt uitzien:  
11:00 uur:  verzamelen café Zeldenrust met de versierde fiets.  
± 11:15 uur:  vertrek in kleine optocht naar het voetbalveld met de  
    muzikale klanken van Concordia.  
12:00 uur:   Schminken, wil jij een prinses zijn of toch superman?  
    Het kan deze dag allemaal.  
13:00 uur   start spelletjes voor de jong en oud.  
14:00 uur   start voetbalactiviteiten.  
 
De gehele dag zal er voor de allerkleinste een springkussen aanwezig 
zijn. Voor de kinderen die het leuk vinden is er ook ruimte voor een 
kleedjesmarkt, dus heb jij nog spulletjes op zolder liggen en ben jij een 
goede verkoper, kom dan naar de kleedjesmarkt.  
Vanaf 16:00 uur zal Empire drive-in show aanwezig zijn om de boel nog 
beter in de stemming te krijgen.  
 
Wij hopen dat wij jullie allemaal mogen begroeten op 27 april 2018 op het 
voetbalveld, dan maken we er samen een leuk en gezellig feestje van.  
 
Patricia Bollaart & Joke Opperman. 
 
Voor meer informatie: Joke Opperman: 06-47508221 

      Patricia Bollaart:  06-13202374
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Wist u dat:  

 
- Bij Tom (5e) gezinsuitbreiding heeft plaats gevonden en zoon 

Coen is geboren. 
- Wij van Team 3 op de zaterdag Tom feliciteren en zijn vrouw 

en dochtertje ook. 
- Jasper (5e) ook gezinsuitbreiding heeft. Hij en Anne een hond 

hebben gekocht. 
- De teams op de zaterdag weer hun trainingsactiviteiten weer 

hebben opgepakt. 
- Afgelopen zaterdag   om 14.00 uur 18 man op de training 

waren van team 2 en 3 en 2 toeschouwers. 
- Na een flinke warming up en een lekker partijtje voetbal 

voldaan van het veld zijn gestapt. 
- Zij bij uitzondering een keer bij café Zeldenrust een 

afzakkertje hebben genomen. 
- Bij de mini’s weer 2 nieuwe talenten zich hebben aangemeld 

als lid en wij Noud en Mels van harte welkom heten en we nu 
op 18 talentjes zitten. 

- De mini’s ook gaan voetballen op de zondag als het eerste 
elftal thuis speelt. 

- Zij dan een kleine competitie spelen met grote namen als 
Ajax, Barcelona, Real Madrid etc. 

- Afgelopen woensdag ook weer  3 nieuwe spelertjes kwamen 
kijken en voetballen en na een paar trainingen misschien ook 
lid worden. Dus 18 + 3 aspirantjes. 

- Op de dinsdagmorgen ook een team van start is gegaan met 
een training voor 45 + en meer. 

- Er nu zo’n acht man bezig zijn en er nog wel een paar oudjes 
bij kunnen. 

- Zij eerst om 10.00 uur beginnen met een beker koffie in de 
kantine en dan proberen om 10.30 uur op het veld te staan. 

- Zij bij heel slecht weer wel eens een keer willen overslaan. 
- Voor het weekend weg van het team 3 op de zaterdag al 20 

man hebben aangemeld. 
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- Er nog 10 man kunnen boeken voor een heerlijk onbevangen 
gezellig culinair weekend in Enschede op de campus van de 
universiteit  op  8  9  10 juni. 

- Op de Dorpsstraat maar 30 km mag rijden en dat is gedaan 
ivm de veiligheid van de weggebruikers cq zeer jeugdige 
fietsers op weg naar de sportparken. 

- Als je als automobilist 40 km rijdt op de Dorpsstraat ( dus te 
hard), dan gewoon wordt ingehaald. Dit keer was het een 
witte peugeot, maar de volgende keer komt hier ook het 
kenteken te staan. 

- Onze vereniging een nieuwe stencilmachine heeft 
aangeschaft.  

- Het klubblad ook te lezen was via de website van RKSV 
Driel.     

- Jos Geenacker ook van blues muziek kan genieten. Hij in 
Wageningen is gespot. 

- Roy Lauter(5e) nog steeds wachtende is op een knie 
operatie. Hij dit seizoen nog geen wedstrijd heeft kunnen 
voetballen. 

- Henry(5e) op 6 februari aan zijn knie wordt geoperareerd. 
- Zaterdag 27 januari team 2 van de zaterdag een 

vriendschappelijke wedstrijd had tegen SVHA en team 3 een 
training afwerkte. 

- Er dan geen kantinemedewerkers zijn om de zaak open te 
doen. Margriet en Stefan Ederveen bereid waren de zaak te 
runnen om 14 man aan de bar en team 3 aan de tafel te 
voorzien van de nodige consumpties. 

- Zelfs de kinderen van team 3 ( Martijn 2 kids en Henry 1) 
heerlijk hebben kunnen dollen/hollen in de kantine.  

- Om 18.00 uur de kantine weer netjes en schoon  werd 
afgesloten. 
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RABO Clubkascampagne 
 

Word vóór 1 april lid van de RABObank en steun je 
club! 
Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank 
Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard 
en Overbetuwe. Hiervoor stelt de bank een deel van 
haar winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van  
€ 75.000,-.  
Jij kan meebepalen hoe dit geld verdeeld wordt. 
 
Hoe werkt het? 
Ieder lid van Rabobank Oost Betuwe mag van 15 tot en 
met 30 mei in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of 
haar favoriete clubs. Elke stem is geld waard. Dus hoe 
meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit 
oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen 
tijdig een persoonlijke code en uitleg over de 
stemprocedure. 
 
Ben je klant, maar nog geen lid? 
Om mee te kunnen stemmen met de Clubkas Campagne 
vraag je je lidmaatschap vóór 1 april aan. Je 
lidmaatschap vraag je online aan via  
www.rabobank .nl/oostbetuwe. 
 
Wordt lid en stem mee 
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Onze jarigen in april 
01 Wijnand Alink 
01 Tonnie Hoogveld 
01 Bert Willemsen  
01 Stijn Peper 
01 Emile Schonewille 
01 Firas Ghannoum 
02 Frank Hendriks 
02 Harry van den Heuvel 
04 Luuk Wester 
05 Arie Derksen  
05 Karos Neerhof  
06 Fien Timmermans 
07 Vincent Kuster 
08 Aaron Geenacker  
10 Angelo de Wild 
10 Xavier Diaby 
11 Marijn Bakker 
13 Erik van de Klift  
13 Ferdi Essers 
13 Sidney Muller 
13 Stefan Emons 
13 Luuk Wynia 
13 Reinier Jaquet 
16 Ramy Al Farhat 
17 Hans Weijman  
17 Sid Valk 
17 Joel Vrehe  
18 V. Borst  

18 Mees Schouten 
18 Marijn de Kler 
19 V. Janssen  
19 Werner Smeenk 
20 Pepijn van den Hoogen 
20 Roel Fierkens 
21 E. Aarns 
22 Frans Elbers 
22 Jelle van Put 
23 Bjorn Straatman  
23 Bianca Koudijs 
25 Jamal Hamdaoui 
25 Davin Pattikawa 
26 Bram Nettekoven 
26 Martijn Willemsen  
26 Bas Abbenhuis  
26 Luciano Bouwman  
26 Stan Pol 
26 Mike Slendebroek 
27 F. Coenders 
27 Jan van Welie  
29 Franklin Timmermans 
29 Lenn Koen  
 
Nieuwe leden 
Zakaria Driouch 
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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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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 maart 
 
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 Stoer kindercoaching   
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 Karin Geenacker. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van de Stoer 
kindercoaching ? 
STOER bestaat nu bijna twee jaar. In de 25 jaar dat ik voor de klas 
stond heb ik me veel verdiept in het gedrag van kinderen. Ik merkte 
dat ik het erg leuk vind om met individuele kinderen te werken.  
Ook had ik vaak ouders voor me, die wilden sparren over de 
opvoeding van hun kinderen.  
Ik ben toen een opleiding tot kinder- en opvoedcoach gaan doen. 
Daarvan werd ik zo enthousiast dat ik daar meer mee wilde doen. 
Zo is STOER ontstaan. Daarnaast sta ik nog steeds voor de klas. 
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Wat is er zo leuk aan je werk? 
Het mooie is het lampje dat gaat branden in de ogen van kinderen 
waarmee het ineens een beetje beter gaat en schouders die 
ontspannen omdat er een last van af valt.  
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
In mijn praktijk ontvang ik ouders die vragen hebben over iets in de 
opvoeding van hun kind. Het gaat dan bijvoorbeeld over dingen als 
omgaan met boosheid of niet willen eten of slapen.  
Ik train ook groepjes kinderen in het “leren leren”. Dan gaat het over 
plannen, concentratie, faalangst en motivatie, maar ook over 
leerstrategieën.  
Verder begeleid ik kinderen met faalangst, weerbaarheid, angsten, 
omgaan met echtscheiding enz… Veelomvattend dus. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het bedrijf 
Sporten is gezond voor lichaam en geest. Het zorgt voor 
ontspanning. Daarnaast is een teamsport erg goed voor de sociale 
vorming. Kinderen leren omgaan met andere kinderen, met 
teleurstellingen en blijdschap. En ze krijgen er vrienden door. 
 
Hoe lang is Stoer kindercoaching al sponsor van R.K.S.V. 
Driel? 
Dit is het tweede seizoen. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen doen jullie 
veel zaken? 
Ik werk voornamelijk met ouders en kinderen, maar ook scholen 
kunnen mij inschakelen voor begeleiding van kinderen. 
 
Waarom sponsort Stoer kindercoaching  R.K.S.V Driel? 
Mijn man en 3 kinderen voetballen allemaal bij RKSV Driel. Ik moet 
hun cluppie natuurlijk wel steunen.  
En natuurlijk wil ik een beetje reclame maken voor mijn praktijk � 
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Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Op voetbalgebied totaal niet! Die voetbalgenen hebben ze echt niet 
van mij. Ik ben een muzikant. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk? 
Ik speel klarinet bij muziekvereniging Concordia, ik lees graag, ik 
probeer een beetje in conditie te blijven met een soort van fitness en 
verder heb ik een huishouden en gezin waarin het nodige te doen 
is. 
 
Wat vind je van de prestaties van R.K.S.V.? 
Dit volg ik niet zo heel erg, maar als Drielenaar hoop ik natuurlijk 
altijd dat Driel wint! 
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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 
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Jacobi/ Business Club jeugtoernooi 

 

Na het daverende succes van de 1e editie in 2017 organiseert de 
toernooicommissie van RKSV Driel ook in 2018 weer een Jacobi/ 
Business Club-jeugdtoernooi voor de 08, 09  en 011-pupillen. 

Zoals afgelopen jaar wordt ook deze editie weer op Hemelvaartsdag 
(donderdag 10 mei 2018) gehouden. 

  

We hebben al verschillende aanmeldingen binnen en hopen nog 
meer teams te mogen verwelkomen! 

  

Als toernooicommissie willen we jullie vragen om 
jullie netwerk te gebruiken en de uitnodiging door te 

sturen zodat we er samen wederom een leuke en 
sportieve dag van kunnen maken!  

De flyer is digitaal te verkrijgen via een van de l eden 
van de toernooicommissie,spreek ons aan of app ons 

gerust!  

  

  

Namens de vrijwilligers van de toernooicommissie, 

Sportieve groeten! 
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 Het 1e elftal….                   Kelvin Knuiman 

 
 
Even voorstellen 
Solide verdediger, kopsterk, rots in de branding. Geboren en getogen Drielenaar. 
Kelvin is 19 jaar en woont nog thuis bij ouders Gerald (bestuurslid 
wedstrijdzaken), Danielle (activiteiten- en sponsorcommissie) en zusje Kelsey,17 
(voetballend in mo17-1 en scheidsrechter) Sinds anderhalf jaar heeft hij een 
vriendin, Tess van de Kraats. 
Heeft op “Het Drieluik” gezeten en is vervolgens naar het Dorenweerd College 
gegaan en heeft daar de Havo afgerond. Aansluitend een jaar aan de HAN 
gestudeerd maar kwam erachter dat de gekozen studie niets voor hem was. 
Heeft daarom gekozen voor een tussenjaar omdat hij niet wist welke studie hij wel 
wilde volgen. Momenteel werkzaam bij het Kruidvat Klantenservice op het 
hoofdkantoor in Renswoude. Kelvin vind het werk wel leuk om (tijdelijk) te doen 
maar wil volgend jaar wel weer graag verder studeren. Hij twijfelt nog tussen een 
drietal studies en is zich daar in aan het verdiepen. 
 
Op 5 jarige leeftijd begonnen in de f3, waarbij Werner Smeenk en Jos Geenacker 
de trainers waren. Het eerste seizoen speelden zij direct wedstrijden wat toen nog 
niet gebruikelijk was en zij werden zelfs gelijk kampioen. Hierna de f1 met trainers 
Werner en Jan Hoogveld; op de laatste wedstrijddag zijn zij net geen kampioen 
geworden. Het jaar erop naar de e3 (trainers John Wels en Hans vd Linden) en 
kampioen geworden.  
In de e1 werden zij getraind door “de Johnny’s”, John de Ruiter en Johnny Wels. 
In de d3 begon het echte voetballeven. Vaak speelde Kelvin 2 wedstrijden op de 
zaterdag. Eerst de wedstrijd met de d3, hierna als ‘’vuile wissel’’ mee met de d1. 
In de d3 werden zij weer kampioen, trainers John Wels en Wim Wiegman. Het 
jaar erop naar de d1 en aansluitend naar de c1 met Ivo Vos als trainer. Als je 
onder Ivo kwam te voetballen wist je als speler al dat je voordat het seizoen 
begon al goed voor jezelf moest gaan trainen want hij ging altijd voortvarend van 
start � Dat jaar wonnen zij ook de beker op strafschoppen. 
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Vervolgens zat hij het 2e jaar weer in de c1. In de eerste seizoenshelft deed 
Kelvin regelmatig mee met de b1, in de 2e seizoenshelft een aantal keer met de 
a1 omdat de b1 uit de competitie werd gehaald.  
Hierna heeft hij nog 2 jaar in de b1 gespeeld onder Franklin Timmermans. In het 
1e jaar heeft Kelvin zijn debuut gemaakt bij de senioren, bij het 3e elftal. De trainer 
was toen even Toon Hoogveld. Hij vroeg aan Kelvin (fysiek sterk voor een b-
speler) of hij mee wilde doen omdat zij man tekort kwamen. Hier heeft hij 
vervolgens een aantal wedstrijden meegespeeld. Kelvin vond het erg leuk dat hij 
daarin samen speelde met zijn oom Dinand van Mullem. Omdat het goed ging 
heeft hij daarna ook nog een aantal wedstrijden bij het 2e gespeeld. 
In het 2e jaar in de b heeft hij tevens zijn debuut gemaakt in het 1e en hierna nog 
een enkele wedstrijd meegespeeld. 
In het volgende jaar heeft hij in de voorbereiding meegespeeld in de a1 als spits. 
Door blessures en schorsingen kwam er in het 1e elftal een plekje vrij als 
linksback. De eerste 12 wedstrijden waar Kelvin in meedeed werd er gewonnen 
en hadden zij de minste tegendoelpunten. Aan het einde van het seizoen ging het 
hem persoonlijk wat minder af. Wel werd promotie naar de 3e klasse via de play-
offs afgedwongen en werd er een leuk feestje in de kantine gevierd. 
 
Dit seizoen is hij tijdens de voorbereiding weer bij het 1e aangesloten. De 
voorbereiding verliep niet zoals verwacht. Zelf had hij verwacht wissel te worden 
maar uiteindelijk stond Kelvin de eerste wedstrijd basis centraal achterin. Hierna 
stond hij alle wedstrijden in de basis. Het eerste elftal won veel wedstrijden en 
doet het boven verwachting in de 3e klasse. Helaas scheurde Kelvin begin 
november zijn enkelbanden van zijn linkerenkel helemaal af tijdens een 
oefenwedstrijd. Sindsdien is hij uit de roulatie geweest. Wel heeft hij met Remco 
Muller, de verzorger, een schema gemaakt om te trainen en te revalideren. 
Momenteel begint Kelvin weer fit te worden en hoopt hij binnenkort weer veel 
minuten te maken en wedstrijden te spelen. 
 

Het valt niet mee om op zondag langs de lijn toe te kijken. 
Sinds een tijdje doet Kelvin aan fitness. Naast het 
voetballen zelf is Kelvin meer dan 5 seizoenen 
jeugdscheidsrechter geweest. Hij heeft met een aantal 
andere leden destijds de BOS cursus gevolgd. Begin dit 
seizoen is hij er vanwege andere werkzaamheden mee 
gestopt. Hij heeft zijn maatschappelijke stage voor school 
bij de activiteitencommissie gelopen. Ook helpt hij de 
activiteitencommissie al jarenlang met het jeugdkamp 
voor de e en f. Als het 1e aan de beurt is voor de 
kantinebezetting draait hij ook een bardienst. 
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Kelvin had als hobby muziek maken op de bariton. 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. 
Ook houd Kelvin ervan om zijn favoriete clubje 
Feyenoord te zien spelen. Vroeger keek hij altijd al 
Feyenoord bij zijn opa Piet. Sinds hij zelf op zondag 
speelt gaat dit niet meer. Nu probeert hij dat ook nog te 
doen als Feyenoord moet spelen op een vrije 
doordeweekse avond voor hem. Opa is zijn grootste fan 
en mist bijna nooit een wedstrijd. 
 
Kelvin is altijd centrale verdediger geweest. Zijn favoriete speler is daarom Sergio 
Ramos. Als we hem vragen wat hij zo goed aan hem vindt antwoord hij: “Als ik zie 
hoe vaak hij belangrijk is voor Real Madrid met kopgoals en hoe hij duels 
aangaat, is het toppunt van drive en tot het uiterste willen gaan. Zelf probeer ik 
ook op die manier te spelen en ga ik graag voorop in de strijd. Mijn favoriete 
positie  is centrale verdediger dus wat dat betreft sta ik wel op mijn plaats ;).Een 
goede tackle of een bal wegwerken van de lijn voelt net zo fijn als een doelpunt 
scoren.. 
Zelf is Kelvin ooit ook nog pupil van de week geweest. Zijn favoriete speler was 
toen Gino de Wild. Het is voor hem daarom wel bijzonder om met Gino samen in 
een team te spelen. Kelvin vindt het wel mooi om te zien dat de huidige “pupillen 
van de week” het net zo leuk en spannend vinden om het te zijn. Zijn tip voor 
jonge spelers; zet plezier op nr. 1. Dat is toch waar je het voor doet.  
 
Als we aan Kelvin vragen wat hij leuk vindt aan de club verteld hij: “Ik vind dat 
RKSV Driel een mooi complex heeft. De velden liggen dicht op elkaar en er is een 
leuke gezellige kantine. Ook de kleedkamers zijn mooi en modern. Er wordt wel 
eens geklaagd maar het ziet er altijd maar goed uit door alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor de club. Zo zijn er altijd mensen te vinden die ergens mee willen 
helpen. Dit maakt de betrokkenheid ook groter en voelt het echt als een 
dorpsvereniging. Dit komt ook doordat bijna alle spelers in het 1e en de rest van 
de vereniging uit Driel zelf komen. De mensen van de CAP zie je niet altijd maar 
ze zorgen er wel altijd voor dat de velden en het complex er zo goed mogelijk 
bijliggen. Ook leuk om mee te maken is dat het 1e een grote groep supporters 
heeft dat altijd komt kijken bij uit- en thuiswedstrijden. Het is leuk dat mensen je 
dan ook herkennen en vragen hoe het met je is en met je blessure”. 
Als we vragen of er ook dingen zijn die hij minder leuk vind  weet hij die niet zo te 
bedenken. Wel vind hij het jammer dat je niet iets van een banaantje of iets 
dergelijks kan kopen in de kantine. 
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Een hoogtepunt op voetbalgebied was voor Kelvin het Nederlands 
kampioenschap schoolvoetbal met Het Drieluik in 2011.  
Jongens die in iedere pauze, voor- en na schooltijd, altijd samen aan het 
voetballen waren. Veelal speelden zij samen op de velden van de Arnhemse 
Boys. Een leuk en op elkaar ingespeeld team. Hier zaten bijvoorbeeld Dennis 
Knuiman en Lars Smeenk in die nu ook in het 1e spelen en Niek Hoogveld die nu 
bij NEC speelt. Verder ook jongens als Karos Neerhof, Luca Wels, Jochem van 
Gogh en Roy v.d. Dam in het team. Iedere ronde kwamen ze door en evenzo 
vaak gingen zij voor schooltijd op de platte kar door Driel.  
Meester Ewald Hermsen en conciërge Arie Derksen waren altijd even 
enthousiast. De finale werd gespeeld in Zeist. De jongens en familie werden 
opgehaald met een bus en heel veel belangstellenden kwamen nog met de auto. 
’s Ochtens vroeg moesten de spelers eerder op school komen om te verzamelen 
en toen werd hen verteld dat Timo Verplak de dag ervoor overleden was, een 
jongen uit de onderbouw. Iedereen was er erg van ondersteboven. Er is toen 
besloten om de finale te spelen met rouwbanden om en het schoolreisje dat een 
dag later gepland stond werd afgelast.  De finale werd met penalty’s gewonnen. 
De huldiging werd uitgesteld. Tijdens het kersenfeest werd Het Drieluik 
uitgeroepen als “sportploeg van het jaar”. Kelvin verteld dat hoe ouder hij wordt, 
hij des te meer beseft wat een bijzondere prestatie het was, een hele ervaring om 
samen mee te maken. Hij hoopt nog wel andere mooie kampioenschappen mee 
te maken. 
Een ander hoogtepunt was de wedstrijd van het 1e tegen Feyenoord. Hoe mooi is 
het als je ook speelminuten krijgt tegen je favoriete club? Waar je als klein 
mannetje al trouwe fan van bent.. Daar kun je toch alleen maar van dromen. 
Kelvin is onlangs gestopt met fluiten maar hij wil later na zijn studie wel weer wat 
aan vrijwilligerswerk doen voor de club. Wat precies weet hij nog niet. Het lijkt 
hem wel leuk om als hij later zelf kinderen heeft daar trainer van te worden, 
betrokken te zijn bij de club. 

Als we Kelvin vragen naar zijn 
toekomstplannen geeft hij aan dat hij nog jaren 
bij RKSV Driel wil blijven voetballen. Hij vertelt 
dat in de gang van de kantine oom Dinand in 
een van de fotolijsten hangt, afscheid 
genomen als “Mister Driel” van het 1e. Volgens 
hem is dat een hele mooie manier van 
afscheid nemen als je al die jaren in het 1e 
hebt gevoetbald. Zo’n soort “Mister Driel” 
hoopt hij ook nog ooit te worden ☺ 
Maar vooralsnog hopen we dat je snel weer je rentree kunt maken en wensen jou 
veel succes en plezier op de Drielse velden. 
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Activiteiten op de club : 

 
 
 
 
 

 
• 18 april    SGOB loterij 

Desbetreffende teams krijgen t.z.t. bericht van de 
activiteitencommissie 

• 20 april    Vrijwilligersfeest 

• 27 april    Koningsdagactiviteiten 

• 10 mei    2e Business/SMB Jacobi pupillen toernooi 

Jo9 - jo11 

• 1 en 2 juni   Voetbalkamp jo8 - jo9 

• 2 en 3 juni   Voetbalkamp jo11 

 

 

 

Moppen : 

 

Waarom staat het dak in het Gelre Dome altijd open? 
Dan kunnen de supporters echte sterren zien. 
 
Sjaak komt bij de kassa en zegt: ik wil een kaartje voor de 
wedstrijd NEC-Ajax. 
Zegt de kassamedewerker: € 37,50 a.u.b. Zegt Sjaak: Hier hebt u € 18,75 ik ben 
maar supporter voor één ploeg. 
 
Waarom hebben ze alle stoeltjes uit de Arena moeten slopen? Het waren 
Kuipstoeltjes. 
 
“Wat een geweldige wedstrijd” zegt een supporter tegen de scheidsrechter. 
“Alleen jammer dat u niet gekeken heeft!” 
 
Een erg domme voetballer staat na de wedstrijd onder de douche met een 
paraplu. “Waarom doe je dat?” vraagt een teamgenoot. Antwoordt deze: “Ik ben 
mijn handdoek vergeten”.  
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Pupil van de week : 
 
 

Wat is je naam? Tim vd Ruit 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-1 

Op welke positie speel je? Recht voor 

Wie is je favoriete speler (idool)? Neymar jr. 

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Lars 

Wat is je lievelingseten? Patat speciaal 

Wat is je favoriete tv programma? Champions League 

Wat wil je later worden? Ondernemer 

 
 
Wat is je naam? Boyd van der Heiden 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-4 

Op welke positie speel je? linksbuiten 

Wie is je favoriete speler (idool)? Justin Kluivert 

Wat is je favoriete club? Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Nee 

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

Wat is je lievelingseten? Bami met saté 

Wat is je favoriete tv programma? Henry Danger 

Wat wil je later worden? Voetbal scheidsrechter 
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Wist u dat…..? 
 

• Sjoerd Roeleveld jo11-3 “grote broer” is geworden? 
• Wij hem en zijn familie van harte feliciteren met de geboorte van Jasper? 
• Jasper Aalbers jo17-1 zijn debuut heeft gemaakt bij het 2e elftal? 
• Mo17-1 en jo15-2 tegelijkertijd uit moesten spelen tegen DVOV? 
• Dit voor de vader van Jane en Sam wel heel handig was? 
• Zij op de velden naast elkaar speelden en beide wonnen? 
• Kelsey Knuiman mo17-1 weer terug uit Zuid-Afrika is? 
• Zij iedereen wil bedanken die haar gesponsord heeft met de lege flessen 

bonnetjes bij AH? 
• De jeugdleden op 18 april weer huis aan huis langskomen met de 

verkoop van de SGOB loterij? 
• Er op Koningsdag weer diverse activiteiten worden georganiseerd voor 

jong en oud met muzikale omlijsting? 
• U meer informatie terug kunt vinden op de site en posters in het dorp? 
• Alle reden om er met Koningsdag even uit te lopen en elkaar gezellig te 

treffen rondom de velden en in de kantine van onze club? 
• De stapelbedden voor het jeugdkamp jo8/jo9/jo11 weer gereserveerd 

zijn? 
• De dames van de activiteitencommissie wel wat mensen kan gebruiken 

om ze mede te helpen opzetten? (activiteiten@rksvdriel.nl) ☺ 
• Het geen zwaar werk is maar te veel voor 4 dames? 
• Het clubblad altijd input kan gebruiken? Stuur jouw bijdrage aan 

Redactie-roodwitten@rksvdriel.nl . Wij lezen jouw bijdrage graag. 
 


