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Voorwoord voorzitter 

Hiervoor ligt  alweer de voorlaatse uitgave van de Rood-Witten.   

Op de eerste plaats wil ik voordat ik het vergeet alle vrijwilligers van 
onze vereniging danken voor hun tomeloze inzet van het afgelopen 
seizoen. U hebt allen veel werk verzet, al wordt dat niet altijd in 
dank afgenomen, omdat er wel eens een besluit moet worden 
genomen waar niet iedereen het mee eens is. Maar men moet 
weten dat het soms niet anders kan. Ik/ wij hopen dan ook dat wij 
het volgende seizoen weer een beroep op u mogen en kunnen 
doen. En als uw buurman of buurvrouw  graag wat zou willen doen, 
spoor ze aan om bij de RKSV Driel vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Wij kunnen nog vele handen gebruiken.  

In een bestuursvergadering heeft het bestuur van de Businessclub 
SV Driel ons een cheque aangeboden voor een passage die wij 
gaan maken tussen de kantine en de kleedkamers. Wij danken de 
Businessclub SV Driel daar hartelijk voor.  
Deze passage zal gaan heten, de “Businessclub passage”  

De trainer/leiders, zullen een uitnodiging krijgen voor een 
evaluatiegesprek en voor de nieuwkomers om kennis te maken met 
het reilen en zijlen van onze club. Ik/wij hopen dat U er allen gehoor 
aan zult gaan geven.  

Graag wil ik/wij aan u nog wat vragen. Tamara, de vrouw van de 
trainer was gastvrouw bij onze club. Nu Eddy ons gaat verlaten 
ontstaat er een lege plaats. Wie van u voelt zich geroepen om bij de 
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thuiswedstrijden van Driel 1 gastvrouw te willen zijn. U kunt zich 
aanmelden bij de voorzitter.  

Op 10 juni gaan de velden van ons sportpark dicht. Dat betekend 
dat de CAB, ziet verder in deze uitgave, de velden en de kleed 
accommodatie   een goede onderhoudsbeurt .gaan geven. Wij 
verzoeken u daar rekening mee te houden.  

Op 10 juni zal er in onze kantine een kaartmiddag worden 
georganiseerd. Ziet verder in deze uitgave. Wij hopen vele van u te 
mogen verwelkomen.  

Op 23 juni is er op ons sportpark een afscheidswedstrijd voor 
Richard Willems, u bent daarbij van harte uitgenodigd.  

Wij hebben het al eens eerder aangegeven, dat wij nog vele 
vrijwilligers kunnen gebruiken. Zo zouden wij het mooi vinden als er 
iemand met journalistieke ervaring, ons zou willen gaan helpen met 
de Rood-Witten. Dit omdat er leden van de Rood-Witten hebben 
aangegeven te zullen stoppen, wat wij uiteraard zeer betreuren, 
maar wel respecteren  

Verder wens ik u als u met vakantie gaat alvast een fijne vakantie 
toe  

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel.  

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Van de Technische Commissie 
 
Het einde van het lopende seizoen nadert reeds.  De coördinatoren 
hebben met de huidige trainers en leiders diverse gesprekken 
gevoerd betreft de invulling van hun rol het komende seizoen: Gaan 
zij door of niet? We zijn verheugd dat een groot deel  van het kader 
ook volgend jaar als vrijwilliger de rol van trainer of leider op zich wil 
nemen. Echter, niet alle teams zijn reeds voorzien van een trainer 
cq leider. Dat komt mede door het feit dat de indelingen nog niet 
duidelijk zijn maar daarover straks meer. 
Op onze website, op facebook en op het mededelingenbord in de 
kantine wordt informatie verstrekt betreft de openstaande vacatures 
van trainer en leider. Dus indien jij je na het lezen van deze 
vacatures herkent in deze rol, dan zie wij jouw reactie graag 
tegemoet.  
Voor het volgende seizoen hebben wij een overeenkomst gesloten 
met twee trainers die de TC3 jeugd  opleiding gaan doen bij de 
KNVB. Dat zijn Sjors Dulos en Marijn de Kler. Sjors zal naast het 
volgen van de opleiding trainer zijn van ons 2e selectie elftal  
(senioren zondag) . Deze rol vervulde hij al sinds de afgelopen 
winterstop samen met leider Job Peters, tot ieders tevredenheid en 
met zeer goede resultaten. Sjors heeft zelf aangegeven graag deze 
rol ook volgend seizoen te willen blijven vervullen. 
Marijn de Kler zal volgend seizoen JO13-1 gaan trainen in 
combinatie met het volgen van de TC3 jeugdopleiding. Afgelopen 
seizoen had Marijn JO15-1 onder zijn hoede. Deze rol gaat Bas 
Hoogveld, gediplomeerd TC3 trainer,  volgend jaar vervullen.  
Voor JO17-1 is Franklin Timmermans volgend jaar trainer. Franklin 
heeft afgelopen seizoen de JO19-1 getraind. En voor JO19-1 heeft 
de TC Sanitino Nas gecontracteerd. Santino is in het bezit van TC2, 
heeft veel ervaring als jeugdtrainer  op hoog niveau en zal naast zijn 
trainerschap de taak hebben de bovenbouw jeugd te coördineren 
op voetbaltechnisch gebied  en de jongens klaar te stomen om de 
stap naar de senioren en de selectie te gaan maken. 
Voor onze Jeugd keepers van  O13 tot en met O19, zowel jongens 
als meisjes, heeft de TC voor volgend seizoen Jochem Zoetbrood 
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als keeperstrainer aangetrokken.  Jochem is een jonge maar zeer 
ervaren keeper (Jeugd 4e divisie en senioren 3e klasse)  Hij heeft  
eerder training gegeven aan jeugdkeepers. 
In de week van 11 juni zullen de teamsamenstellingen worden 
gepubliceerd op onze website. Dit zal, zoals eerder 
gecommuniceerd op zowel onze website als op onze 
facebookpagina, anders zijn dan dat de meesten van ons gewend 
zijn.  
De teamsamenstellingen   zijn altijd een spannend moment binnen 
een voetbalvereniging. Een nieuw seizoen, nieuwe medespelers of 
medespeelsters en wellicht nieuwe trainers / leiders. Het zal voor 
(bijna) iedereen wennen zijn. In het verleden hebben de 
teamsamenstellingen nogal eens  geleid tot ontevredenheid en 
discussies. Dit willen we voor  nu maar  ook in de toekomst graag 
voorkomen. 

Daarom beschrijven wij hieronder het proces van de 
teamsamenstellingen zodat iedereen een beeld heeft hoe alles tot 
stand zal gaan komen. Belangrijkste uitgangspunten binnen het 
proces zijn dat de speler of speelster met plezier op het juiste 
niveau kan voetballen, en dat de ontwikkeling van de speler of 
speelster, op zowel sociaal gebied als voetbaltechnisch gebied,  
binnen het team centraal staat. Dat geldt zowel voor recreatief als 
selectie-niveau. 

* Het hoogste team van elke leeftijdscategorie zal worden  
samengesteld door selectie op basis van kwaliteit. Bestaat een 
leeftijdscategorie uit 3 teams of meer dan kan ook bij de 
samenstelling van het 2e team rekening worden gehouden met 
selectie op kwaliteit; 

* De overige teams in dezelfde leeftijdscategorie zijn samengesteld 
op basis van (1) leeftijd en (2) sociale aspecten (deze sociale 
aspecten zijn bij de lage leeftijdscategorieën van groter belang). 

De Technische Commissie zal bij de teamsamenstellin gen 
gebruik maken van informatie van trainers, leiders en eigen 
observaties.   
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Eventuele toezeggingen die vanuit andere kanalen binnen onze 
vereniging, dus buiten de Technische Commissie om worden 
gedaan zijn niet conform het proces en dus ongeldig! 

Het kan dus voorkomen dat daardoor de samenstelling van de 
teams in het nieuwe seizoen niet overeenkomen met de 
samenstelling van de huidige teams. 

Deze samenstellingen zijn echter nog niet definitief: Aan het begin 
van de competitie kunnen er nog aanpassingen worden 
doorgevoerd. We hebben immers te maken met een grote toeloop 
van nieuwe leden. Het kan zijn dat we hierdoor na de voorbereiding 
elftallen moeten toevoegen. Het kan ook dat er nog spelers zijn die 
het lidmaatschap opzeggen. Ook dan zijn we genoodzaakt om 
aanpassingen door te voeren. 

Verder verwachten we aan het begin van het nieuwe seizoen nog 
aanloop van nieuwe spelers bij de JO8, JO9 en JO11 teams. 

Bij de jongens O13 zal er in principe 1 team komen dat volledig 
bestaat uit spelers en/of speelsters die komend seizoen voor het 
eerst op een groot veld zullen acteren. Een enkele uitzondering 
daargelaten. 

Deze “voorlopige” indelingen zullen maandag 11 juni worden 
gepubliceerd op de website van RKSV Driel. 

Voor de overige jeugdteams binnen onze vereniging, JO13-1 en 2, 
JO15-1 en 2, JO17-1 en 2 en JO19-1 en 2 zal er een andere 
procedure gelden. 

Zij zullen worden samengevoegd vanaf de eerste training, op 
maandag 20 augustus. Dat houdt dus in dat er een groep komt van 
25 a 30 jongens en/ of meisjes per leeftijdscategorie.  

Gedurende de periode tot aan zondag 16 september, wanneer de 
laatste bekerwedstrijd is gespeeld, blijven zij samen trainen en in 
wisselende samenstellingen de bekerwedstrijden spelen. In deze 
periode zullen trainers, leiders en coördinatoren de focus leggen op 
de definitieve teamsamenstellingen voor desbetreffende teams. Na 



 

 
7 

de laatste bekerwedstrijd zullen de definitieve teamsamenstellingen 
bekend worden gemaakt. 

Trainingsavonden 
Op dit moment ligt er ook een concept voor de trainingstijden en -
avonden voor het nieuwe seizoen. Uitgangspunt hierbij is dat we 
proberen teams uit dezelfde leeftijdscategorie op dezelfde dag en 
tijdstip te laten trainen. Dit biedt vele voordelen zoals het 
eenvoudige kunnen samenvoegen van elftallen bij mindere opkomst 
of afwezigheid trainers, uitzetten van verschillende circuitvormen 
voor de gehele leeftijdscategorie, trainers kunnen elkaar 
ondersteunen en kennis overdragen en beter zicht op ontwikkeling 
van spelers. Tot slot 

De trainingen voor het nieuwe seizoen starten in de week van 20 
augustus. Wanneer precies de eerste trainingsdatum is hoor je nog 
van de Trainer/Leider van je nieuwe team. Heeft je team op dit 
moment nog geen Trainer/Leider dan ontvang je informatie vanuit 
de coördinator. 

 
Een sportieve groet, 
 
Frank Abbenhuis , voorzitter technische Commissie RKSV Driel 
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Koningsdag in Driel bloeit weer op. 
 
Het is vrijdag 27 april en een waterig oranjezonnetje wurmt zich 
door de wolken heen. Dit is het moment waar naar toe is geleefd, 
Koningsdag in Driel gaat een nieuwe start krijgen. Weken van 
voorbereidingen zitten erop, alles en iedereen is er in Driel klaar 
voor, het sportpark is aangekleed met behulp van Welroos media . 
En de vrijwilligers staan klaar, om het voor iedereen naar de zin te 
maken. 
 
De hele ochtend heeft de organisatie al kriebels in de buik of er echt 
wel kinderen komen? Dan worden de eerste klanken van 
muziekvereniging Concordia  uit Driel hoorbaar, de kinderen 
komen eraan met versierde fietsen. Zouden het er tien zijn, 
misschien 15? Maar dan draait de muziekvereniging het sportpark 
op met daarachter misschien wel 30 versierde fietsen, wauw dit 
hadden we voor de eerste keer echt niet verwacht. De aubade volgt 
en de net nieuwe wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder opent 
Koningsdag Driel met een kleine toespraak. 
 
Vanaf 12:00 uur barsten de activiteiten los, met op het hoofdveld 
een kleedjesmarkt die goed en drukbezocht werd. Naast de 
kleedjesmarkt waren er Oudhollandse spelletjes te spelen op het 
hoofdveld. Van sjoelen, koekhappen tot een zenuwspel. Alle 
kinderen mochten hier gratis aan mee doen, en ook hier werd veel 
gebruik van gemaakt. Door enkele vrijwilligers waren er 
voetbalspelletjes te doen, hier waren heel wat kinderen te vinden. 
Met behulp van maatschappelijke stagiaires  liepen de 
voetbalspelletjes vlot en soepel. In de kantine waren er vrijwilligers 
aan het schminken en er konden tattoos gezet worden, buiten was 
er voor de allerkleinste nog een springkussen mede mogelijk 
gemaakt door Speelweek Driel , zodat zij ook niet vergeten werden.  
 
Onder een goed doorgebroken zonnetje genoot iedereen van een 
leuke en gezellige middag, en mocht de organisatie de vele 
complimenten ontvangen. Toen daar opeens een verslaggever het 
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sportpark op kwam lopen, ik ben op zoek naar de organisatie van 
deze dag. Daar mochten Patricia en Joke een interview met De 
Betuwe afleggen, speciaal hier gekomen omdat er na jaren weer 
wat te doen was in het dorp. 
 
Om 16:00uur barst in de kantine nog een feest los, onder 
begeleiding van Empire drive-in show  gaat het oranje feest nog 
even door. Deze DJ heeft voor iedereen wel wat, of je nou groot 
bent of klein vraag het en hij heeft het. Dit feest ging nog toe de late 
uurtjes door, met een gezellig drankje. 
 
Iedereen ontzettend bedankt die heeft geholpen om d eze dag 
tot een geslaagde dag te maken,  wij hopen dat iedereen het naar 
de zin heeft gehad. Graag willen wij nu alvast zeggen tegen jullie 
om zaterdag 27 april 2019  alvast te blokkeren in jullie agenda, 
zodat jullie weer Koningsdag met ons mee kunnen vieren. 
 
Joke Opperman & Patricia Bollaart. 
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Weetjes of onzin. 
 

• Nederland heeft ongeveer 24.000 brandweermensen 
waarvan 6% een vrouw is. 

• Het grootste vervoerbare reuzenrad is 46 meter hoog 
• Dromen zijn er om te leven, niet om te wensen 
• Je kunt nooit boos blijven op iemand die je laat lachen 
• Ideeën zijn mooi, maar zonder uitvoering blijven het ideeën  
• In 2016 was 43% procent van de advocaten een vrouw 
• Op 21 september 1967 maakte Nederland kennis met de 

kleurentelevisie. 
• Op 22 september 1981 start de eerste TGV lijn (hoge 

snelheids trein) tussen Parijs en Lyon 
• In het schuim van Guiness bier zinken de belletjes naar 

beneden. 
• Na 110 miljoen jaar zakt glas in elkaar  
• Bij uitrekken wordt een elastiekje warmer. Bij terugspringen 

koelt het weer af. 
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Onze jarigen in juni 
01 Maarten van Rooijen 
01 Niels Scheers 
02 R. van den Dam 
03 Noa van Baarle 
04 A. Ageling 
04 A. Weijman 
05 Jan Toebes 
05 Marijn Tubbing 
06 Tonny Smeenk 
07 Theo Lamers 
07 Jaco Huiskamp 
07 Maarten van Baal 
08 Nord Prinse 
09 Henry Scheerder 
09 Dinand van Mullem 
10 Jesse Veenboer 
11 Tim Knijf 
12 Annemiek Fischer-van Meel 
12 J. Qaderdan 
13 Jeroen Peters 
14 Hennie Scheerder 
14 Thomas Vleeming 
15 Femke van Baal 
16 Jente Hoogsteder 
17 Benjamin Horsman 
17 Wim van Rijsewijk 
20 Jordy van den Dam 
20 Sam van Rijsewijk 
20 Niek van der Spek 

21 Jennifer van der Plaats 
22 Niek Wester 
23 Eddy Hagen 
24 Richarlson Wieskamp 
24 Youri Otman 
28 Melle Prenen 
28 Bas Noordhoek 
29 Jan Hoksbergen 
29 Mats Schuiling 
29 Ties Tusschenbroek 
30 Danny Weijman 
30 Dac Le 
 
 
Nieuwe leden 
Mathias Berentsen 
Justin Mo 
Quint Verkuijl 
Jan Boelen 
Pepijn Munk 
Jisse van Bronckhorst 
Daniël Berentsen 
Dani van Wierden 
Jesse Geurtsen 
Daan Witjes 
Giujs Meeuwsen 
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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 

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 

mei  2018 
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Sponsor van de maand mei 
 
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 mei staat in het teken van Snelders Sport   
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 Richard Snelders 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van Richard…..  en 
Snelders Sport ? 
Ik ben geboren in dec 1963 te Arnhem, waar ik ook de eerste jaren 
heb gewoond. 
Eind jaren 60 verhuisden ik naar Elst.  
 
Mijn hobby was voetbal en nog eens voetbal, ook andere balsporten 
vond ik leuk. Kwam door mijn vader die destijds voetbalde voor 
Vitesse ,AGOVV en RKHVV. 
Ik ging iedere zondag mee. Ik ben wel snel gestopt met voetbal, 
kwam door mijn zwakke kniegewrichten en zaalvoetbal. 
 
Mijn ouders begonnen in 1980 een sportzaak in Elst, ik vond dat 
prachtig, hielp ook vaak mee. 
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Eerst moest ik nog wel mijn opleiding afmaken, maar dat werd 
steeds lastiger. 
 
Uiteindelijk na MAVO nog een 3 tal jaren op de MDS gezeten, niet 
afgemaakt, wel in de avonduren nog een diploma gehaald en 
daarna nog een sportvak diploma gehaald. 
Vervolgens via een  cursus nog een HBO Management diploma 
gehaald. 
 
Na te zijn gestopt met studie, eerst in het leger gediend en daarna 
een jaar bij John Oude Wesselink Sport gewerkt te Deventer. 
 
Toen ben ik vertegenwoordiger geweest van 3 verschillende 
importeurs, uiteraard allen in sportartikelen, veel gezien en geleerd, 
ook van de andere zijde. 
 
Eind jaren 80 ben ik mee gaan draaien in de zaak en in 1988 ben ik 
getrouwd met Ellen, in 1996 is onze zoon Glenn is geboren. Ellen 
heeft destijds ook menig uur in de zaak gewerkt en nu helemaal. 
Tussendoor heeft zij  administratief werk verricht bij Alflora te Lent. 
Administratie en inkoop kleding zijn nu haar werkzaamheden, en 
dan vergeet ik nog heel veel denk ik. 
Ik hou mij veel bezig met inkoop schoenen, hardwaren als rackets 
etc. 
Daarnaast sturen wij een heel goed en gezellig team aan waarbij ze 
allen allang bij ons werken. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Contacten met klanten, instellingen, verenigingen. 
Diverse uitjes met verenigingen , medewerkers en leveranciers, 
waarbij je nog eens iets hoort of van leert. 
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Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Een normale werkdag houdt in dat we om 08.30 uur starten en 
doorwerken tot 18.00 uur. 
Daarna is het vaak op de zaak nog eens iets afmaken, qua 
bedrukkingen, uitpakken of financien in orde maken. 
 
Wat betekent voetbal of sport in het algemeen  
voor het bedrijf ? 
Voetbal of sport in het algemeen betekent veel voor mij, we hebben 
er direct mee te maken. Ben er ook mee opgegroeid. 
Als een klant over een wedstrijd van de avond er voor begint te 
praten dan is het ook leuk om mee te praten. 
Ik ben niet alleen met voetbal bezig , moet mij ook verdiepen in 
andere sporten, waar ik sportartikelen aan lever en sponsor van 
ben. 
Basketball in Bemmel volg ik de dames,  weer bijna kampioen van 
Nederland maar ga ook op de tennisbaan wel eens kijken. 
Door mijn leveranciers regelmatig uitgenodigd, in WIMBLEDON en 
Roland Garros geweest maar ook naar China geweest met Li Ning, 
Luhta en Icepaek, een korte maar enorme belevenis. Menig WK en 
EK bezocht, altijd erg gezellig geweest. 
 
Hoe lang is Snelders sport al sponsor van RKSV Drie l? 
We zijn als sponsor al vanaf oktober 1994 verbonden aan RKSV 
Driel, dit was de oprichting van de Businessclub RKSV Driel, zag 
zojuist nog een contract voorbij komen waarbij mijn vader had 
getekend. 
Het kan ook zijn dat we toen al sponsor waren van RKSV. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
Wij werken veel samen met verenigingen en instellingen, omdat we 
dat belangrijk vinden, zoveel mogelijk consumenten onze winkel 
willen laten bezoeken en sinds kort ook online te vinden zijn op 
Sport 2000. 
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Op dit moment werken we samen met 52 instellingen en 
verenigingen, teveel om op te beschrijven. 
 
Waarom sponsort Snelders sport RKSV Driel? 
Het idee is altijd tweeledig, geven en nemen. 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Op mijn 22e /23e al gestopt met voetballen door erg zwakke 
kniegewrichten, daarna een andere sport gaan zoeken als squash. 
Ging gelukkig wel goed, maar is een individuele sport waarbij ik wel 
eens een bal liet lopen en dan probeerde de volgende rally weer 
een punt te pakken. Ik werd zelfs nog zo fanatiek daarin dat ik 
competitie ben gaan spelen en squash leraar ben geworden. 
Na 3 jaar les gegeven te hebben vond ik het mooi geweest. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Buiten het werk om is het toch veelal sportwedstrijden bezoeken, af 
en toe eens naar een musical of concert te gaan, en proberen op 
zijn tijd eens met vakantie te gaan. 
Ook een eind fietsen samen met Ellen vind ik heerlijk. 
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV? 
Ik vind dat RKSV Driel 1 een goed seizoen heeft gehad, nu is het 
over, want ik was aanwezig bij de wedstrijd tegen Hatert 
(balsponsor), en zag niet veel leuke acties meer, denk dat ze al bij 
2018/2019 met gedachten zaten. 
Denk dat 3e klas ook voldoende moet zijn voor deze selectie, 
proberen eigen jongens weer te houden en zelfs er nog een paar 
aan toe te voegen. 
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Zakennieuws 
 

Linsen Scooters breidt uit in Elst 
 

In 2012 startte Leonard en Stan Linsen met 
de verkoop en reparatie van scooters in de 
Dorpsstraat in Driel.  
Aanvankelijk groeide deze activiteiten 
gestaag, maar de laatste jaren was er 
sprake van forse groei.  
De weer aantrekkende groei van de 
economie was er mede debet aan dat 
steeds meer mensen gebruik gingen maken 
van een scooter als vervoermiddel.  
Naast aankoop konden klanten ook 
scooters huren voor bijvoorbeeld een 
dagtocht of ander uitje.  
Door deze ontwikkelingen groeide Linsen 
Scooters uit zijn jasje. 
 
 
 

Klanten uit de wijde omgeving weten Linsen Scooters inmiddels te 
vinden.  
Om de klanten goed te kunnen bedienen gaat Linsen Scooters 
uitbreiden met een nieuwe vestiging in Elst, onder de naam Linsen 
Scooters Gelderland aan de Radeckerstraat 15 in Elst.  
Vanuit deze nieuwe vestiging is het team van Linsen Scooters in 
staat om klanten alles te bieden op het gebied van scooters.  
 
Vanuit de showroom kan de klant volop keuze maken uit nieuwe 
scooters en occasions. Linsen Scooters Gelderland is specialist in 
merken zoals Vespa, Piaggio, Yamaha, Peugeot, Sym, Kymco, 
BTC, AGM en Turbho. Klanten kunnen er ook terecht voor 
onderdelen van alle A-merken.  
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Linsen Scooters is ook het adres voor reparatie, preventief 
onderhoud, schadeafhandeling en schadeadvies.  
Service staat bij Linsen Scooters hoog in het vaandel, zo kunnen de 
medewerkers de klanten helpen bij het halen en brengen van hun 
scooter. 
 
Bent u nieuwsgierig of heeft u interesse in een scooter. Kijk dan op 
de website of kom gerust eens langs bij een van de vestigingen van 
Linsen Scooters Gelderland in Driel of vanaf 2 juni Elst.  
 
 
De openingstijden Linsen Scooters Gelderland  zijn: 
Dinsdag t/m vrijdag  van 09:00 tot 17:30 uur en  
Zaterdag    van 09:00 tot 16:00 uur. 
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken.  
 
Linsen Scooters Gelderland is telefonisch bereikbaar op 06-
22160677 en 06-51557576. 
 
De openingstijden voor Linsen Scooters Verhuur  uitsluitend op 
afspraak zijn: 
maandag t/m zaterdag  van 09:00 tot 20:00 uur en  
zondag      van 09:00 tot 18:00 uur. 
 
Linsen Scooters Verhuur  is telefonisch bereikbaar op  
06-22160677 en 06-51557576. 
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Wijziging bij Fysiotherapie Driel 
 

 
 
Geacht RKSV Driel leden, 
 
Graag willen wij u informeren over een wijziging bij Fysiotherapie 
Driel. 
Met ingang van 1 juni 2018 zal Jeroen Koenders na 15 jaar bij de 
praktijk werkzaam te zijn geweest, de praktijk verlaten. Hij heeft met 
veel plezier en inzet bij ons gewerkt. Wij denken een geschikte 
vervanger voor hem te hebben gevonden in de persoon van Remco 
Muller.  
Remco is al sinds enkele jaren werkzaam bij Fysiotherapie Driel, 
waar hij o.a. de neurorevalidatie vorm heeft gegeven. Hij vormt een 
bekend gezicht voor onze patiënten en cliënten en wij vertrouwen 
erop dat hij de werkzaamheden van Jeroen kan overnemen.  
 
Vanaf 1 juni 2018 zal hij toetreden tot de maatschap en fulltime bij 
ons gaan werken. 
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en hopen in de 
toekomst met de nieuwe maatschap onze samenwerking te kunnen 
voortzetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jasper ten Boske 
Margit van den Hoogen 
Jeroen Koenders 
Remco Muller 
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Pupil van de week 
 
Zondag 29 April 2018, 
Deze dag ging ik naar het 
voetbalveld van Driel. Ik 
had er enorm veel zin in. 
Toen ik daar aankwam 
stond Hennie Peters al op 
me te wachten. Ik werd 
naar de kantine gebracht 
en daar kreeg ik eerst wat 
lekkers te drinken. Toen 
ging ik naar achteren en 
mocht ik bij de bespreking 
van het team zijn. Dat 
vond ik heel erg leuk.  
Mijn moeder was mee en mocht ook hier bij zijn. Dat vond ik super 
gezellig.  
Daarna gingen we naar de kleedkamers. Ik kreeg een kleedkamer 
helemaal voor mijzelf alleen.  
Daar ging ik mezelf omkleden in het tenue van Driel. Dat was een 
leuk tenue. Er stond pupil van de week op het jasje en op de broek. 
Zodra ik was omgekleed ging ik naar het veld.  
Daar ging ik overpassen met de spelers. Dat vond ik heel erg leuk 
joh!! Daarna ging ik warmlopen.  
Na het warmlopen was het tijd voor het schieten in het doel.  
Ik ging daarna weer terug naar de kleedkamers. De scheidsrechter 
en de grensrechters waren daar. Zij namen mij mee terug naar het 
veld.  
Daar stond iedereen in 2 rijen en ik stond daar in het midden met de 
bal. 
 
Wij gingen handen schudden. En toen… was het tijd voor de aftrap!! 
Ik mocht proberen te scoren bij het andere team.  
De wedstrijd begon daarna, dus ging ik snel in de dug-out zitten. Ik 
zat daar samen met nog wat reservespelers en met Chris. 
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Na de 1e helft mocht ik schieten op het doel. Dit deed ik samen met 
nog wat spelers. Toen begon de 2e helft. Helaas hebben ze verloren 
met 0-1. Maar dat vond ik niet zo heel erg want ik had een 
geweldige middag hoor! 
Na de wedstrijd ging ik weer meteen omkleden in mijn kleedkamer.  
Daarna werd ik door Hennie naar de bestuurskamer gebracht. Daar 
kreeg ik heerlijke friet en een frikadelletje met drinken. Toen ik het 
op had kreeg ik nog een cadeautje.  
Dat vond ik erg leuk.  
Ik heb genoten van deze middag.  
Dit zal ik niet snel vergeten.  
 
Bedankt voor alles! 
Groetjes van Janae Jansen  
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Das toch mooi wah. 
 
Je hoort het deuntje zo af en toe nog wel eens voorbijkomen. 
Het deuntje van:  
“en hij daar is ene goeie, en hij daar is ene goeie , en hij daar is ene goeie 
een goeie ………” 
Op de puntjes vul je in wat je goed vindt. 
Voor nu zouden we kunnen zingen  
“en Ger dat is ene goeie, en Ger dat is ene goeie, en Ger dat is ene goeie, 
een goeie “mini fan”. 
Met Ger bedoelen we natuurlijk Ger Koopman van de Albert Heijn 
supermarkt in Driel. 
Want Ger is een van de mensen die de champions league voor de mini 
voetballers van onze vereniging extra aantrekkelijk maakt. 
Naast Frank, als initiatiefnemer, en de ouders die enthousiast van alles 
regelen en begeleiden zorgt Ger voor de kers op de taart. Eh, ik bedoel 
voor de chips in de hand. 
Vanaf de eerste dag dat de mini competitie op zondag bij de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal wordt gespeeld zijn er enthousiaste 
ouders die dit begeleiden en regelen. Ze zorgen voor de veldjes en 
goaltjes. 
Papa’s die als scheidsrechter / verzorger / begeleider, 
schoonveterknopers actief zijn. 
Mama’s die met een kusje en een knuffel de zere plekken wegmasseren. 
Opa’s en oma’s, ooms en tantes die enthousiast supporteren, maken het 
extra leuk voor de super actieve voetballertjes die in hun felgekleurde 
hesjes van de ene naar de andere goal rennen om zo veel mogelijke 
goals en plezier te maken.  
En na afloop natuurlijk de chips en ranja van Albert Heijn supermarkt Ger 
Koopman. 
Das toch mooi wah. 
Dank je wel aan de scheidsrechterende papa’s, de knuffelende mama’s, 
de supporterende opa’s, oma’s, ooms en tantes en alle anderen.  
Jullie maken het extr mooi en dat dit mogelijk is. 
En natuurlijk Ger Koopman voor zijn lekkere versnaperingen. 
 
De minimotor 
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JO13-1 haalt uit bij Duno 
 
Een wedstrijd voor de Arnhem-Cup tegen Duno JO13-1. In de 
najaarcompetitie was tegen Duno een van onze beste wedstrijden, 
gaan we dat vandaag overdoen? We beginnen heel 
geconcentreerd, verdediging met Mike, Melle, Emiel en Jesse.  
Op het middenveld Giph, Julian en Jonas. Voorin Ruben, Luuk 
Wester en Bas. We zetten Duno de eerste tien minuten vast, ze 
komen niet eens op onze helft. We krijgen 5 corners mee, maar de 
bal wil er niet in.  
Een uitbraak van Duno wordt goed aangepakt door onze 
verdedigers, Jesse en Emiel vullen elkaar goed aan. 
In het midden komen er geen lange ballen meer door, Melle zit strak 
op de spits en laat hem niet aannemen en op links houd Mike de 
boel dicht.  
Er moet natuurlijk wel gescoord worden, het is druk voor de goal en 
uit de kluts schiet Luuk Wester de 0-1 binnen. We blijven doorgaan 
en even later een corner vanaf de rechterkant. Ruben legt hem neer 
en Julian kopt keurig de 0-2 binnen.  
We blijven prima spelen, Ruben is een plaag op rechts, Bas en 
Jonas sterk op links, Luuk Wester steeds aanspeelbaar in het 
midden. Julian en Giph sterk in het midden.  
Er worden ook veel lange ballen direct gekopt in plaats eerst laten 
stuiteren.  
Julian schiet met een schitterend schot de bal bijna in de kruising, 
maar met een mooie zweefduik duikt de keeper hem eruit. Luuk 
Demon schiet vanuit de kluts net over en Luuk Wester stuit twee 
keer op de keeper.  
We blijven doorgaan en na een korte solo door het midden schiet 
Ruben de 0-3 binnen. Wisseltijd, Owen op links en Luuk Demon 
middenveld.  
Einde eerste helft staan er er toch opeens 2 man voor Stijn, maar 
die is 1:1 ijzersterk en red. We gaan met 0-3 voorsprong de rust in. 
Aangezien we zelf vorige week van een 0-3 zijn terug gekomen 
naar 3-3 is het wel koppie erbij houden. 
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Tweede helft:  he, de keeper van Duno staat nu in de spits? Al snel 
blijkt waarom, hij is razendsnel en speelt makkelijk een paar man 
uit. Alle hens aan dek dus, want alle ballen gaan naar hem. We 
schieten zelf twee keer op de lat en vervolgens is het toch raak na 
een snelle uitbraak scoort Duno de 1-3. Duno krijgt wat vertrouwen 
terug en even later staan ze weer voor Stijn, die wederom sterk red. 
Gelukkig, want nog een goal tegen was niet goed geweest. we zijn 
weer wakker en gaan sterk verder.  
Achterin pakken meerdere verdedigers de snelle spits op, zodat die 
minder kan doen. Bij Duno staat nu wel een minder goed keeper op 
de goal, want de keeper van de eerste helft loopt nu in de spits. Dat 
is toch ook goed nieuws voor ons, want deze keeper is minder 
sterk. Ruben eruit, Luuk Wester op rechts en Owen in de spits. Na 
een mooie aktie van Owen kan Luuk Wester de bal in het net tikken 
1-4. Dan onderschept Bas de aftrap van Duno, geeft een steekpass 
op Owen die de 1-5 erin schiet.  
Gaat lekker zo. Duno geeft niet op en weer na een snelle aanval ligt 
de 2-5 erin.  
Een volgende Duno aanval wordt door Luke Demon effectief 
afgestopt met een nuttige overtreding. Vrije trap tegen op de rand 
16, maar die gaat er niet in. Snelle aanval over rechts van Duno, 
snelle spits speelt 4 man voorbij, maar de vijfde (Emiel) hindert 
genoeg, zodat Melle de bal weg kan pegelen.  
Owen is in zijn element in de spits en continu gevaarlijk. Na een 
mooie solo schiet hij de 2-6 erin. Dan hebben we de tegenstander 
op de knieen, vanuit een corner schiet Julian de 2-7 erin en even 
later mag Jonas de 2-8 noteren na een passje van Luuk Wester. Oh 
ja, Bas had ook nog een kans voor leeg goal, maar een polletje lag 
in de weg :-) 
 
Hard  gewerkt allemaal, iedereen heeft een grote steen bijgedragen 
aan deze mooie onverwinning! Op naar de halve finale. 
 
Arjan 
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Trainer worden?  
Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor! 
 
Dat dacht ik ook toen ik een paar jaar geleden Werner aan de lijn had. En 
dat klopt, daar heb je niet zomaar tijd voor. Dus daar moet je tijd voor 
maken. 
We zijn allemaal druk met werk, gezin, boodschappen, sporten etc.. 
“Geen tijd” en “te druk” hoor je continu om je heen. 
Ik heb het toch gedaan, ik heb er tijd voor gemaakt en train nu al 6 jaar 
met heel veel plezier! 
 
Wat is daar nu zo leuk aan? 

- Het is heerlijk om na een dag hard werken, met anderhalve 
boterham in je mond, het veld op te rennen om met een stel 
enthousiaste jongens een uur alleen met voetbal bezig te zijn. 

- Het is de manier om je gedachten te verzetten, want geloof me, je 
hebt echt geen tijd om aan andere dingen te denken. 

- Het is geweldig om de jongens te zien ontwikkelen van F naar D 
(en verder….) 

- Kampioen worden met de E4 en op de plattekar door Driel is een 
levenservaring op zich ☺ 

- Je leert omgaan met teleurstellingen en (onnodige) verliespartijen, 
maar bovenal leer je een team hiervan beter te worden en sterker 
terug te komen. 

- Ik heb de KNVB pupillentrainer cursus gedaan en weer een 
diploma erbij (en ja, dat kost ook tijd) 

- Na een koude, natte training is die douche thuis pas echt lekker. 

Wat is het allerleukste?  De waardering en het enthousiasme die ik nu al 6 
jaar terug krijg van spelers en van ouders. Het allermooiste? 14 blije 
gezichten als je na een winstpartij van het veld af loopt! 
Waarom zou jij het doen?  Hierboven staan een aantal goede redenen, 
maar er zijn er vast nog veel meer te noemen. Trainers en leiders zijn 
altijd welkom, dus maak tijd, meld je aan en ga ervoor. 
Vragen?  Loop gerust langs op de maandagavond, tussen 19.00 en 20.00 
op het D-veld. 
 
Arjan Veenboer / JO13-1 
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Wist je dat… 
 

• het za 3 team van het weekend van 10 juni naar Enschede gaan? 
• dat Fons en René daar al hebben voorgeproefd? 
• Fons ook Griekenland nog beter aan het leren kennen is? 
• Maarten Zwitserland maar weer eens aan het verkennen is? 
• Bjorn en Maarten het na jaren het eens een keer eens met elkaar 

zijn? 
• Gerben zijn duiven niet kan opsturen? 
• Alex een keer getrakteerd heeft omdat hij alweer 40 jaar is 

geworden? 
• Michel 2 wedstrijden mag toekijken na een onbesuisde actie? 
• De betreffende scheids zelf ook niet vies was van een represaille? 
• Ivo een prachtige haarband heeft? 
• Tonnie eindelijk weer zonder knieband heeft kunnen trainen? 
• John zijn schouder uit en in de kom kan laten gaan in één 

beweging? 
• Danny de weg naar huis weer heeft gevonden? 
• Ad het te druk heeft om nog te komen kijken? 
• De kantinedienst na veel moeite weer gedraaid kon worden? 
• Dezelfde jongens dit vaak doen en een groot compliment 

verdienen? 
• Jan tegenwoordig ook al scheidsrechter is? 
• Hij en Gerben bij het Jacobi toernooi hebben gefloten? 
• Dit een gezellig en geslaagd toernooi was? 
• Robin Kosman 2x van 40 meter heeft gescoord tegen Eldenia? 
• Gerben vindt dat Tonnie een eerlijke en oprechte leider is van za 

2? 
• Gerben ook vindt dat André van Baal veel voor de club doet? 
• Jordy Lozekoot KNVB-scheids is en ook voor Driel wil fluiten? 
• De vriendin van Patrick Verdonk regelmatig meetraint met de A1? 
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Sudoku 
 


