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Voorwoord voorzitter 
Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten.   

Graag geef ik de redactie, de drukker, de sportvrienden die 
donderdagavond de Rood Witten bundelen en zei die de Rood 
Witten bezorgen een compliment. Want het ziet er altijd netjes uit.  

Voetbal moet een feest zijn. Maar ik wil toch aan de ouders vragen 
om tijdens jeugdwedstrijden de trainers en leiders niet voor de 
voeten te lopen. De kinderen moeten plezier in het voetbal hebben 
en houden Maar toch hoor en zie ik dikwijls dat ouders hun kinderen 
aanmoedigen, terwijl hun trainer/leider hun een andere opdracht 
heeft gegeven. Ouders ik wil u s.v.p. vragen uw enthousiasme wat 
te temperen. En wil u graag uw kind aanmoedigen, geef u dan op 
als trainer/leider, want die kunnen wij nog wel gebruiken..  

Het jubileum comité heeft een begin gemaakt met de organisatie en 
we hopen dat zij een mooi programma ons zullen voorschotelen.  

Bij het uitkomen van deze Rood Witten hebben de scholen op 20 
april de koningspelen weer gehouden onder goede 
weersomstandigheden. En natuurlijk heeft onze club ook haar 
medewerking weer verleend. Met dank aan de vrijwilligers.  

Ook heeft het vrijwilligersfeest weer plaatsgevonden en op 27 april 
is op ons sportpark georganiseerd door de Activiteiten en Bar 
commissie Koningsdag gevierd.  
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En op 27 mei, als ons 1e in die tussentijd wat wij natuurlijk wel 
hopen, geen periode titel haalt is het de laatste wedstrijd van Eddy 
Hagen.  

Om alvast in uw agenda te noteren, 28 mei ALV. M.b.t. de 
begroting.  

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel.  

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 

 

Noteer in uw agenda 
 
28 mei 2018 |  Algemene begrotingsvergadering 
 
U komt toch ook!! 
Ook: informatie over de stand van zaken rond de verduurzaming. 

 

Bedankje van Gijs 
Beste (voetbal)vrienden, 
Herstellende vanuit mijn bedje wil ik jullie 
enorm bedanken voor alle kaartjes,  
appjes, bloemen, fruitmanden en de berichtjes die 
mij hebben bereikt na mijn vervelende en 
ongelukkige val. 
Mijn herstel zal nog enige tijd duren en een biertje aan de bar, hier 
zal ik nog even op moeten wachten, maar geduld en rust brengen 
mij weer op de been. 
Nogmaals enorm bedankt!  
 
Gijs Boerboom 
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Geef ons jouw stem 
 

 
 

Straks kunt u als lid van RABObank Oostbetuwe weer 
gaan stemmen 

 
STEM 

 
en steun daarmee  onze vereniging 
Maak gebruik van je 5 stemmen. 

 

  
Laat je stem horen dan gaat die niet verloren. 



 

 
5 

 
 
Onze jarigen in mei 
01 Sidar Özcelik 
01 Silven Geitenbeek 
02 Sam van Binsbergen 
03 John Wels 
03 Job Kaihatu 
04 Yan-An Verwoert 
04 Ivan Olivier 
04 Wesley Verstegen 
05 Henk Dekkers 
06 Kevin Dekkers 
06 Boaz Fenanlamber 
07 Bert Weijman 
07 Kasper Montfrooy 
08 Twan Beijer 
09 Willy Peters 
09 Julian Rutges 
10 Vincent van Welie 
10 Almanzo Malvarosa 
11 Ivo Leijser 
11 Jimmy Boerboom 
11 Stijn Bouman 
13 Thijn de Jong 
14 Tristan Jansen 
14 Luca Wels 
14 Meike van Rooijen 
14 Sam Jansen 
15 Jacqueline Opperman-Dulos 
15 Lars van der Putten 
15 Siem Notten 

16 Gerie Kosman 
16 Joep Witjes 
17 Alex Scheerder 
18 Jill van Eck 
21 Th. van Rijsewijk 
21 Hasan Eroglu 
22 D. van Baal 
23 Remco Muller 
23 Fay van Baarle 
23 Yunes Berends 
24 Wim Jacobi 
25 Tim van den Heuvel 
27 Fred de Wild 
27 Rick Pruim 
27 Mounir Boulahyane 
29 Tonnie Aalbers 
29 Stefan Ederveen 
29 Hermen Aalbers 
31 Frank Jansen 
31 Jona Michiels 
 
 
Nieuwe leden 
Ruben van der Geest 
Tim Vermeij 
Stijn Smids 
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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 april 
 
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 april staat in het teken van Henk Langen B eeld en 
Geluid   
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 Henk Langen 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van Henk….. en  Henk 
Langen Beeld en Geluid 
Na te zijn geboren in 1954 in Gendt, verhuisde Henk voor de liefde 
in 1971 naar Driel. 
Hij ging boven de kroeg wonen van zijn schoonvader. Na 7 jaar 
dienen bij de krijgsmacht als beroeps, heeft hij in ’78 de overstap 
gemaakt naar Skala als hoofd technische dienst.  
In 1987 heeft is hij voor zichzelf begonnen als reparatiebedrijf van 
radio’s, cassettespelers en recorders, en tv’s. Hieruit is Henk 
Langen Beeld en Geluid ontstaan, specialist in Loewe televisies en 
aanverwante apparatuur, schotelantennes, DVD-spelers, 
camerabewaking en geluidsinstallaties. Of het nu gaat om een LED, 
LCD- of Plasma- TV, een nieuwe geluidsinstallatie, een kabeltje van 
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de PC naar de versterker, je vindt het bij Henk Langen. Tevens is hij 
Ziggo dealer, Canal digitaal dealer en Joyne dealer. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Na al die jaren blijft de afwisseling en het contact met verschillende 
mensen nog steeds een groot pluspunt. Ook komen wij op de 
gekste plekken terecht. 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
We starten elke dag met diverse werkzaamheden buiten de deur, 
vanaf de middag is Henk op de zaak beschikbaar voor de verkoop 
of advies. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen voor het bedrijf  
Eigenlijk niet zo heel veel, wel is er rondt WK’s of grote 
sportevenement altijd extra interesse. 
Natuurlijk verzorgen wij al jaren het geluid bij R.K.S.V Driel tegen 
profclubs.  
 
 
Hoe lang is Henk Langen Beeld en geluid al sponsor van RKSV 
Driel? 
Na de start van zijn eigen zaak is hij betrokken geraakt bij de club.  
Al 31 jaar is Henk sponsor van onze club.  
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
In de regio doen wij zaken met diverse verzorgingstehuizen, hotels, 
en diverse campings. 
Recent is daar ook nog een groot passagierschip bijgekomen. 
Wij leveren o.a. de tv’s en lossen allerlei technische problemen op.  
 
Waarom sponsort Langen Beeld en geluid  RKSV Driel?  
Waarom niet, het is ons clubje, en lekker dicht bij huus. 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
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Henk is op zijn  10de gestart bij de Bataven en heeft diverse elftallen 
doorlopen. 
Zaalvoetbal maakte ook jaren deel uit van zijn sportieve carrière. 
Een aantal jaar geleden heeft hij zijn actieve voetbal carrière 
afgesloten bij een lager elftal in Driel.  
Wel loopt hij elke zondagochtend nog hard om zo de dag lekker fris 
te beginnen. 
Een voetbal rentree zit er wel weer aan te komen, hij heeft de 
mannen op dinsdag al aan het werk gezien.  
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Henk gaat graag uit eten met vrienden, en vindt het heerlijk om 
langs de lijn te staan. 
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV.? 
TOP, jammer dat er mensen afscheid nemen. Maar dat hoort erbij. 
 
 
 
 
Weetjes of onzin 

• In Nederland zijn ongeveer 1900 fitnessclubs. 
• Dit jaar wordt er ongeveer 18 miljard euro uitgekeerd aan 

AOW 
• In Nederland wordt bijna 35.000 hectare aan uien verbouwd. 
• Eeneiige tweelingen hebben verschillende vingerafdrukken 
• Glas gaat ongeveer een miljoen jaar mee. 
• Autobanden gaan in de winter langer mee dan in de zomer 
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Wist u dat: 
- Jan Zadelhof (6) in te team 3 op de zaterdag niet alleen goed 

kan keepen  en voetballen en zingen. 
- Jan zelfs een goed partijtje kan fluiten als scheidsrechter en 

zelfs tegen De Paasberg. 
- Deze tegenstander al wiet rokende op het speelveld 

aankwamen en dat ook goed te ruiken was in de gang van de 
kleedkamers. 

- In de gang van onze kleedkamers ook een defibrillator 
apparaat hangt. Van buitenaf te bereiken via de gang tussen 
de kleedkamers en kantine de vijfde deur rechts en via de 
hoofdingang kleedkamers gang in en dan eerste pad/gang 
links, daar hangt tie dan. 

- Gerben van Baal (3) het team 3 op de zaterdag verlaten 
heeft, maar wel op al hun activiteiten aanwezig is. 

- Marijn(6) gaat verhuizen  van de Berenklauw naar de van 
Rooijenstraat nummer  17  per 1 oktober. 

- Danny (6) vanuit de Schuiytgraaf dan het huis van Marijn 
allang heeft betrokken. 

- Danny en Daphne dan in alle rust hun eerste kindje in 
september kunnen verwachten. 

- René(6), onze leider en voetballer, is opgenomen geweest in 
het ziekenhuis in Tiel. 

- Hij in Nieuwegein is voorzien van een stent en ook is 
gedotterd. Hij inmiddels weer thuis is en 6 weken kalm aan 
moet doen. 

- Onze jarenlange shirtsponsor “Zalencentrum Driessen” dit 
jaar zijn 40 jarig huwelijk viert.  

- Ons elftal, Driel 6,(team 3 op de zaterdag) Willy en 
Wilhelmien feliciteren met hun feestje. 

- Johan(6) feliciteren met zijn nieuwe dak. 
- Danny(6) vaak zaterdags Daphnemoet helpen puffen in het 

ziekenhuis en dan afwezig is bij het  voetballen . 
- Jawed(6) en zijn gezin op vakantie gaat naar Bali. 
- Martijn(6) zijn benen heeft geschoren en ook 3 kilo lichter is 

geworden. 
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- Roy Louter(6) in de maand Mei zijn lang verwachte knie 
operatie zal ondergaan. 

- Maarten(6) en Stephan soms samen gaan fietsen op de 
zondag om de conditie op peil te houden en wat calorieën 
kwijt te raken. 

- Zij dan vaak op plekjes komen waar juist de calorieën eraan 
vliegen. Zij vaak met meer calorieën thuiskomen. 

- Bij de Mini”s op de woensdagmiddag in de maand april zelfs 
26 talentjes aanwezig waren. 

- De trainers van de Mini’s, bij uitval, snipperdag of een andere 
reden, dan altijd beroep kunnen doen op de vader 
(Wander)van Pepijn Derksen. 

- Baltussen Konservenfabriek , lid van onze Businessclub, 
onze buurman van de sportvelden, dit jaar 150 jaar bestaan. 

- Baltussen op 17 mei  3 dagen met al hun vast personeel  een 
vliegreisje gaan maken naar een nog onbekende 
bestemming. 

- Een reünie wordt georganiseerd voor de spelers die nu of 
ooit gevoetbald hebben of betrokken waren bij het begin 
jaren negentig van de vorige eeuw opgerichte zaterdagteam 
van de RKSV Driel. 

- Op zaterdag 18 augustus 2018 deze reünie op ons eigen 
sportpark van RKSV Driel zal plaats vinden. 

- De derde bal van Driel 6 weer terecht is. Na weken zoeken 
ligt de bal gewoon in de bestuurskamer. 

- Er sprake van is, dat de  ruimte tussen de kantine en 
kleedkamers overkapt gaat worden.  
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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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 Het 1e elftal….                       Rick Beijer  

 
 
Keiharde werker, teamspeler, stelt andere spelers in staat te excelleren. 
Rick is 24 jaar en woont nog thuis bij ouders Jeroen (4e elftal), Anita, broer Twan 
(26, ook 1e elftal) en zusje Inez (22, in het verleden ook bij Driel gevoetbald)  
Heeft op De Meeuwenberg gezeten en is vervolgens naar het HPC gegaan. 
Daar heeft hij sportklas vmbo-t afgerond en is aansluitend naar het 
Groenhorstcollege in Velp gegaan. Daar heeft Rick de opleiding Hovenier niveau 
3 gevolgd. Dit was een 3 jarige studie waarbij hij 2 dagen per week stage liep en 
3 dagen in de week naar school ging. 
Ieder jaar heeft hij bij een ander bedrijf stage gelopen. Het 1e bedrijf was Mato in 
Valburg, vervolgens Ruinard in Randwijk in het 2e jaar en aansluitend in het 3e 
jaar bij De Groene Vingers in Arnhem. 
Met het hoveniersdiploma op zak heeft hij een half jaar als hovenier gewerkt bij 
Buiten Om Scholten, in Driel. Dit was met een 0-uren contract, voor een hovenier 
is er ’s winters weinig te doen. Daarna heeft hij voor de helft als hovenier gewerkt 
en voor de helft bij het bedrijf thuis. Uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om 
fulltime bij Beijer Mengvoeders BV te blijven werken. Een van de bedrijven die al 
jarenlang lid is van Business club SV Driel en de club sponsort met o.a. 
advertenties en als balsponsor. 
 
Ze maken verschillende soorten voeders, het meest rundvee en geiten. Waarvan 
90% in bulk, maar ook wat zakgoed, voor particulieren. Verkopen kunstmest en 
fourages, maar het meeste zijn toch wel bulklanten. 
Momenteel is Rick werkzaam in het productie proces als operator. Hij maakt het 
voer, er gaan grondstoffen in en het eindproduct is veevoer, compleet wat klant 
wil. Hij heeft een opleiding tot operator mengvoeder gedaan zodat je het 
productie proces leert te beheren. Daarvoor ging hij 1 dag in de week naar school 
en de overige 4 dagen was hij aan het werk. 
Rick vindt het leuk werk om te doen. Hij heeft nu net ook zijn vrachtwagen 
rijbewijs gehaald en kan evt. ook bij springen op dit gebied. 
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De Beijer Mengvoeders BV is een echt familiebedrijf. Zijn opa was de 2e in rij. Op 
de huidige plaats stonden 2 windmolens. Deze waren voor de oorlog al 
afgebroken en daarna is de machinale fabriek er neer gezet. Een klein maar 
flexibel bedrijf volgens Rick. 
Zelf is hij er nog niet helemaal over uit of hij “later” het familiebedrijf wil 
voortzetten. 

 
Rond zijn 6e jaar is Rick begonnen bij RKSV Driel. 
Zijn eerste trainers waren Johan Weijman en Theo 
v.d. Dam. Later werden dat o.a. Marcel Jacobi en Ivo 
Vos. Ooit in een team begonnen met Mick Weijman, 
Jordy vd Dam en Wouter Hagen, later Lars 
Dinnissen, Channing Lawalatta, Simon Hage, Roel 
Beijer en Nick Smeenk. Qua team zat Rick er ieder 
jaar een beetje tussen in.  
Hij is meerdere malen kampioen geworden. Tijdens 
de thuiswedstrijden van het 1e is er altijd een “pupil 

van de week”. Rick vind dit een leuk initiatief voor de huidige pupillen. 
In het verleden had hij ook de eer maar op het moment van het interview is hij 
even kwijt wie zijn favoriete speler was. 
 
Als we aan Rick vragen wat hij leuk vind aan de club verteld hij het leuk te vinden 
dat het nog echt een klein clubje is, waar iedereen elkaar kent, het niet zo 
massaal is en het er meestal wel gezellig te vinden. 
Als we vragen of hij iets minder leuk vind of nog tips heeft kan hij niet zo snel iets 
bedenken. Rick vind dat alles prima geregeld is op de club. Mochten mensen er 
anders over denken moeten ze niet zeuren maar het zelf oppakken, er zelf eens 
energie insteken is zijn mening. 
Rick draait altijd bardienst als het 1e aan de beurt is en helpt met de clinics van 
het 1e tijdens het pupillenkamp. Ook met 
andere activiteiten reikt hij een helpende hand 
als hij gevraagd wordt. (en tijd heeft want hij 
moet ook vaak werken op zaterdag) 
Met veel plezier kijkt hij terug op zijn tijd in de 
A en B. Na trainingstijd was het op woensdag 
avond altijd erg gezellig in de kantine. Fred 
(“internet”) Hagen (de man die filmpjes plaatst 
op de site) maakte er altijd wel wat leuks van 
in de kantine. Rick geeft aan dat wel te 
kunnen waarderen. 
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Vanuit de A is Rick met het 2e mee gaan trainen. Na een half jaar is hij bij het 3e 
gaan voetballen, een nieuw team onder leiding van Toon Hoogveld. Daarna heeft 
hij 2 jaar gevoetbald in het 2e met Gijs de Bijl als trainer. Zij zijn toen kampioen 
geworden en het jaar daarop gepromoveerd, via nacompetitie, naar de 1e klas. 

4 jaar geleden werd zowel het 1e als 2e kampioen. 
Beiden moesten tegen Angeren voetballen. Fred Hagen 
heeft hiervan een dvd uitgebracht.  
Driel moest winnen. Angeren had aan een gelijk spel 
genoeg. Na een uur stonden zij met 1-0 achter en 
hadden geen kans gehad. 5 minuten voor tijd kreeg Driel 
een penalty. 1-1. In de laatste minuut scoorde het 2e 2-1 
en werden zij kampioen. Voor Rick 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. 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. Rick kijkt hier met veel plezier op terug, het was een van de 
leukste jaren, een mix van jong en oud, o.a. Pim de Boer, Willem-Jan Bunte en 
Koen Woudenberg speelden in dit team.  
 
Daarna is Rick bij het 1e gekomen. Helaas raakte hij geblesseerd en is er een half 
jaar tussenuit geweest. Hij kwam er met de voorbereidingen bij, raakte 
geblesseerd aan zijn knie. Men wist toen niet was het was. Overbelasting? Het 
wilde niet echt over gaan. Aan het einde van het seizoen heeft Rick bij het 2e 
gevoetbald, daar gerevalideerd. Het seizoen daarop heeft hij een klein stukje aan 
het begin van het seizoen gemist door een blessure aan zijn andere knie. Zelfde 
verhaal; overbelasting? Na de winterstop is hij weer bij het 1e aangesloten. Het 1e 
promoveerde aan het einde van het seizoen. 
Dit seizoen wil Rick graag blessure vrij afmaken. Tot aan het interview ging het 
goed, helaas zit hij nu weer in de lappenmand, weer zijn knie. 
 
Dit jaar heeft Rick op meerdere posities gestaan. Hij speelt het liefst op het 
middenveld, liefst verdedigend. Een beetje aanvallen en verdedigen, beetje heen 
en weer, dynamisch. Achterin moet je toch vaker bij je man blijven staan, meer 
verdedigen. Op het middenveld kan Rick zijn energie kwijt. 
Zijn huidige positie wisselt maar allrounder als hij is, hij is overal inzetbaar. Aan 
het begin van het seizoen had Rick nog niet echt verwachtingen, ten tijde van het 
interview gaat het nog goed. Volgens hem kan Driel van iedereen winnen maar 
ook van iedereen verliezen als zij hun best niet doen. 
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Ricks favoriete club is Ajax. Het aanvallende spel spreekt hem aan. De bal willen 
hebben, mooie spelers om naar te kijken. 
Messi is zijn voorbeeld, volgens Rick wil iedereen hem wel zijn; zijn dribbels en 
hoe makkelijk hij kan scoren.. 
Hij vindt dat mooi om te zien, kan daar wel van genieten. 
Ricks tip aan de jeugd is om altijd goed je best te doen maar vooral veel plezier te 
hebben met het voetbal want dat is toch het belangrijkste. 
 
Naast het voetbal heeft Rick nog andere hobby’s. Hij mag graag wielrennen en in 
de zomerstop mountainbiken op de Utrechtse heuvelrug met een aantal vrienden. 
Daar liggen een aantal mooie parcours. 
Rick zit ook bij het Futsalteam, Thuiswedstrijden worden in De Helster in Elst 
gespeeld. Dat gaat goed, zij draaien bovenin mee. Helaas kan hij niet altijd 
meedoen, moet het rustig aan doen met zijn knieën. Hij vind het wel erg leuk, 
lekker intensief. 
Verder mag Rick ook thuis graag ‘ klooien’ in de tuin en met de paarden. Vader 
heeft paarden en in het verleden heeft Rick ook paard gereden. 
Hij werkt nog thuis, er is altijd veel te doen en daarnaast mag hij graag af en toe 
gaan stappen met vrienden. 
 
Naast de kampioenschappen en promoties vond Rick de wedstrijd tegen 
Feyenoord wel heel bijzonder om mee te maken. Hij heeft ervan genoten om 
tegen hen te voetballen. 
 
Twee spelers uit het 1e hebben aangegeven volgend seizoen elders te gaan 
voetballen. Rick vind het jammer voor het team maar wel logisch dat ze een stap 
hogerop willen gaan, leuk voor hen. 
Als we Rick vragen naar zijn toekomstplannen geeft hij aan dat hij voorlopig nog 
een paar jaar bij RKSV Driel in het 1e wil blijven voetballen. 
Daarna misschien nog in een vriendenteam. Hij vindt dat op het moment nog 
lastig te zeggen.. en al helemaal niet of hij net zo lang als zijn vader (nu 4e elftal) 
blijft voetballen.. 
 

Rick Beijer, allrounder, teamspeler, keiharde werker. 
De jongen die anderen in staat stelt beter te excelleren. 
We hopen 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 : 

 
 
 
 

 
• 16 mei    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 

 

 

Pupil van de week: 
 

Wat is je naam? Bram Smit 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-04 

Op welke positie speel je? Rechts back 

Wie is je favoriete speler (idool)? Ronaldo 

Wat is je favoriete club? PSV 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Jeroen peters 

Wat is je lievelingseten? Friet 

Wat is je favoriete tv programma? Netflix 

Wat wil je later worden? Prof voetballer 
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Pupil van de week: 
 
 

Wat is je naam? Faya Opperman 

Hoe oud ben je? 11 

In welk elftal speel je? JO-11 

Op welke positie speel je? verdediging 

Wie is je favoriete speler (idool)? messi 

Wat is je favoriete club? FC Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? nee 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? nvt 

Wat is je lievelingseten? Kip kluifjes 

Wat is je favoriete tv programma? huize herrie 

Wat wil je later worden? kapster 

 
 
 

Zondag 8 april 2018 

Vol spanning ging ik richting het voetbalveld RKSV Driel, ik werd in de kantine 
ontvangen door Hennie Peters, ik kreeg een drankje en toen werd mij verteld wat 
er vandaag te gebeuren staat. Ook dat ik als het eerste meisje pupil van de week 
ben,  dat is dan ook wel weer een eer! 

Het eerste elftal kwam de kantine binnen, en werd wel wat verlegen van al die 
jongens, ik mocht met Hennie en het elftal mee naar achteren, daar werd de team 
voor bereid op de wedstrijd. 

Daarna mocht ik en het team omkleden, ik natuurlijk niet bij de mannen maar in 
mijn eigen kleed hok, gelukkig was mijn moeder erbij want er liepen mannen 
zonder shirt over de gang, hahaha schamend. ☺ 
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Toen iedereen omgekleed was mocht ik het veld op en mee doen met de 
warming up, wat ik erg leuk vond was het over pasen  naar drie teamleden van 
het eerste elftal, nummer 9 was erg aardig! 

Toen alle spieren warm waren getraind, gingen we terug naar de kleedkamers en 
kregen de mannen  van het elftal een ander shirt aan. Ondertussen moest ik mee 
met de grensrechter naar de scheidsrechter, daar werd mij gevraagd met wie ik 
de aftrap wou doen. Daarna gingen we in een rijen van twee het veld op. Eldenia 
in een rij en RKSV Driel in een rij, ik liep voorop met de schijtsrechter en de 
grensrechters , Alle spellers gingen in een rij staan en we klapten naar het 
publiek, daarna gaven de spelers elkaar een handje klap, vond dat erg grappig. Ik 
mocht de bal op de middenstip leggen. En toen de scheidsrechter affloot mocht ik 
bij Eldenia proberen een doelpunt te scoren, die ging er natuurlijk in! Ik mocht de 
wedstrijd in de dug-out meekijken, de wedstrijd was aan de einde erg spannend, 
ik voelde de spanning van de spelers die in de dug-out zaten, helaas heeft Driel 
verloren met 2-3, maar als ze mij doelpunt nou gewoon mee gerekend hadden 
was het gelijkspel ;-) 

Na de wedstrijd mocht ik met me ouders mee naar de bestuurderskamer, 
Iedereen van het bestuur en de trainers van Driel en Eldenia verzamelde zich 
daar en kletsten de wedstrijd bij.  we kregen daar drinken, hapjes en ik een 
patatje. Toen ik naar huis ging, kreeg ik nog een klein cadeautje. 

Wat een zonnige en 
indrukwekkende dag veel 
gezien en geleerd, ik 
bedank RKSV Driel dat ik 
dit heb mogen mee 
maken. Een herinnering 
om nooit te vergeten! Xx 
Faya Opperman 

 
 
 
 
 

 
Achter de schermen  
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Jos Geenacker 
 

Binnen RKSV Driel zijn ontzettend veel vrijwilligers werkzaam. Daar zijn we 
uiteraard ontzettend blij mee!  
 
In deze uitgave een kijkje achter de schermen bij Jos Geenacker. Voetballer bij 
het 4e, invaltrainer van het 3e en bestuurslid Sponsorcommissie. 
Jos, 52 jaar, is getrouwd met Karin van Mullem en trotse vader van 3 kinderen; 
Aaron (20, voetbalt in het 3e), Stijn (18, speler jo19-1) en Klaartje (14, keepster in 
de mo15-2). Zelf voetbalt hij in het 4e elftal. 
In het dagelijks leven is Jos werkzaam als Analist Informatiemanagement bij 
Enexis. Een bedrijf vergelijkbaar met Liander maar dan voor de Noordelijke en 
Zuidelijke provincies van Nederland. Een functie waarbij hij veel achter de 
computer zit en regelmatig aan vergaderingen moet deelnemen. 
 
Voetbal is zijn grootste hobby, zowel actief bij de amateurs en landelijk de 
eredivisie volgend op tv. Jos speelt in het 4e, is invaltrainer bij het 3e.Ook mag hij 
graag koken. 
Voorheen deed hij aan motorrijden en heeft hij een tijdje aan mountainbike 
gedaan maar daar komt het de laatste tijd niet veel meer van. De fiets hangt nog 
aan het plafond in de garage, maar Jos is wel van plan om deze hobby weer op 
te pakken. 
 
Jos is ooit als jonge jongen begonnen als vrijwilliger. Samen met Nol 
Poessenauw was hij trainer/leider van een E-team. Lachend verteld hij dat dit 
team ooit de krant had gehaald als “elftal van de week”. Zij verloren altijd met 
dikke cijfers, ondanks spelers als André Poessenauw en Dinand van Mullem die 
later toch in het 1e hebben gevoetbald. Nu voetbalt Jos nog met André en Dinand 
en ook met Roger vd Dam uit het elftal van de week in het 4e (dus met hun 
toenmalige trainer ☺) 
Later is Jos bardiensten gaan draaien, met name op de trainingsavonden. 
Vervolgens kwam hij in de seniorencommissie en heeft hij de ledenadministratie 
gedaan. Ook is hij penningmeester geweest en thans is hij bestuurslid 
Sponsorcommissie. Zoon Aaron nam het vrijwilligersvoorbeeld over en is twee 
jaar trainer van de jo15-2 geweest, maar kan dit niet langer meer combineren met 
werk en studie. 
Voor het 4e jaar zit Jos nu in de Sponsorcommissie als voorzitter en bestuurslid.  
 
Hij heeft getracht een commissie te maken van iets wat er nog niet was.  
Er werden taken verdeeld. Het sponsorgedeelte werd in portefeuille 
ondergebracht bij André Poessenauw, het kledingfonds bij Heidi Hoogveld, 
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Website en Social Media bij Jeroen Peters en Vincent van Welie. Clubblad De 
Rood-Witten bij Anita de Wild, Daniëlle Knuiman en Jeroen Bosvelt. 
De sponsorcommissie vergadert 1x per maand. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de 
nieuwe kledinglijn, trainingspakken zodat de teams er netjes bijlopen. Dit gaat ook 
in goede samenwerking met Snelders Sport uit en Elst en de firma Hummel. De 
presentatiegids die 1x per jaar verschijnt wordt door de sponsorcommissie van 
copy voorzien en mooi grafisch vorm gegeven door Jan van Welie. Mensen 
zouden dit soort dingen kunnen herkennen, maar veel dingen vanuit de 
Sponsorcommissie gebeurt achter de schermen. 
 
Als we aan Jos vragen wat hij leuk vindt aan RKSV Driel verteld hij het een 
mooie, nette club te vinden. Er zijn genoeg voorbeelden in de buurt waar het niet 
zo goed georganiseerd is. Hij geeft aan dat wij het maar goed voor elkaar 
hebben, hij zeer tevreden is en komt graag op het sportpark. 
Er is een klein beetje ergernis over mensen die een functie hebben binnen de 
vereniging en als het dan niet loopt, of ze zijn het er ergens niet mee eens, dan 
direct zeggen; “ik stop ermee”. Dat vindt hij een zwaktebod. 
Als we vervolgens aan Jos vragen of hij nog een leuke anekdote weet vertelt hij 
dat hij ooit als klein jochie erbij mocht zijn toen burgermeester Bolt de 
kleedkamers officieel ging openen. Hij had het kussentje met schaartje vast 
waarmee het lint doorgeknipt werd. De foto hiervan is toentertijd waarschijnlijk 
verdwenen in het archief van RKSV Driel. Jos zou het erg leuk vinden als deze 
foto nog eens boven water kwam… Hij vond het ook erg leuk dat Aaron en Stijn 
bij het groepje kinderen was dat een aantal jaren geleden het nieuwe 
kleedkamercomplex mocht helpen openen.  
Een andere mooie herinnering is het jeugdtoernooi winnen met de D1 bij Eldenia. 
Zij wonnen uiteindelijk met penalty’s tegen Valburg. Menig leeftijdgenoot haalt 
nog wel eens herinneringen op aan dit team met Henk de Boer als leider. Maar 
ook het kampioenschap met het 5e met leider Arie Derksen die nog nooit 
kampioen was geworden. Dit gold ook voor een aantal spelers die pas in dit 
seniorenteam voor het eerst van hun leven kampioen waren geworden.  

Jos hoopt dat RKSV Driel de gezellige dorpsclub blijft waar 
plezier voorop staat. Voor het 1e en 2e natuurlijk ook de 
prestatie, maar waar iedereen zich altijd thuis moet voelen. 
Wij op onze beurt wensen Jos nog vele jaren voetbalplezier. 
 
Jos Geenacker , een vrijwilliger waar men een voorbeeld aan 
kan nemen. 

              Een vrijwilliger die RKSV Driel graag eens in het zonnetje zet. 
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Wist u dat…..? 
 

• Wesley van Brakel en Damian Hendriks  jo17-1 hun debuut hebben 
gemaakt bij het 2e elftal? 

• 14-15 april een pechweekend was? 
• Wij Fae van Baarle, Britt Tesink, Luca Wels en Wesley Vree  een 

voorspoedig herstel wensen? 
• 4 jo17 spelers mee hebben gedaan aan een tv programma waarbij er 2 

gemillimeterd zijn? 
• Onze trouwe supporters Arie en Hennie Vermaas weer terug zijn van het 

overwinteren in Spanje en weer volop langs de velden te vinden zijn? 
• De onverwachte bbq bij de familie Koen erg gezellig was? 
• De jeugdleden op 16 mei 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. 
 

Woordzoeker 
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