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Voorwoord voorzitter 

Dit is  alweer de laatste uitgave van de Rood-Witten.   

Op de eerste plaats wil ik 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.  

De trainer/leiders hebben  een evaluatiegesprek gehad. En velen 
zijn daar op af gekomen. Waarvoor dank.  Daar zijn de bevindingen 
van het afgelopen jaar doorgesproken en heeft men voor het 
nieuwe jaar weer de puntjes op de I proberen te zetten. Wij hopen 
dat de trainers/leiders daar hun werk mee kunnen doen.  

Op 10 juni zijn de velden van ons sportpark dicht gegaan. En wat wij 
nu al kunnen zien hebben de leden van de CAB goed werk kunnen 
verrichten aan de velden en de kleed accommodatie. Dank 
daarvoor heren.  

Op 23 juni is er op ons sportpark een afscheidswedstrijd geweest 
voor Richard Willems. Velen zijn daarbij aanwezig geweest, en wij 
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hopen dat Richard met zijn ervaring de club op wat voor een manier 
ook zal blijven steunen.  

De selectie is op 21 juni bij elkaar geweest om met elkaar kennis te 
maken. Ik hoop dat de staf en de spelers weer een goed en sportief 
en respectvol seizoen tegemoet mogen gaan  

En wij allen kijken weer met belangstelling uit naar de 
presentatiegids, die weer bij u op de deurmat zal vallen.  

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

 

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel.  

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 

 



 

 
4 

Aanpassing contributiebedragen 
(per 01-07-2018) 
In de algemene ledenvergadering van 28 mei 2018 is met algemene 
stemmen door de vergadering goedkeuring verleend voor 
aanpassing van de contributiebedragen. 
De nieuwe contributiebedragen zijn als volgt vastgesteld. 

Contributiebedragen per 01-07-2018     
 Per: jaar  maand  

Senioren va 19 jr. 210 17,50 
Onder 19 (voorheen A-junioren) 162 13,50 
Onder 17 (voorheen B-junioren) 135 11,25 
Onder 15 (voorheen C-junioren) 135 11,25 
Onder 13 (voorheen D-pupillen) 126 10,50 
Onder 11 (voorheen E-pupillen) 126 10,50 
Onder 9 (voorheen F-pupillen) 126 10,50 
Onder 7 (voorheen Mini’s) 60 5,00 
Niet spelende leden 96 8,00 
  
Vanaf juli 2018 zullen bovenvermelde middels automatische incasso 
worden geïnd. 
 
E-mail adressen 
Het blijkt steeds weer dat de in onze administratie vermelde e-
mailadressen niet (meer) juist zijn.  Indien u twijfelt of het door u 
doorgegeven e-mail nog wel juist is, of heeft u een 
gewijzigd e-mailadres nog niet doorgegeven of 
hebt u helemaal nog geen e-mailadres aan 
ons doorgegeven, wilt dat dan alsnog doen. 
Dit kunt u melden bij info@compear.nl  
Of bij onze ledenadministratie 
ledenadministratie@rksvdriel.nl 
Alvast bedankt namens de vereniging.
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Verduurzaming - stand van zaken.  
Nadat we in december 2017 toestemming hebben gekregen van de 
algemene ledenvergadering is de overeenkomst met Sportief Opgewekt 
een feit geworden. 
 
Begin 2018 is de subsidie aanvraag ingediend en eind februari is de 
aanvraag gehonoreerd. 
In deze periode zijn ook gesprekken gevoerd met de gemeente over 
verduurzaming en hun rol als overheid en de aandachtspunten waarmee 
wij rekening moesten houden. 
 
In april zijn er aanvullende en gezamenlijke gesprekken gevoerd met 
zowel de gemeente als Sportief Opgewekt. 
Het resultaat hiervan was dat we medio mei 2018 zover waren dat de 
aanvraag voor de lening kon worden gedaan. 
De toezegging vanuit de gemeente Overbetuwe staat op een leenbedrag 
van maximaal € 50.000,- 
Hiervoor moeten we wel een hele hoop gegevens aanleveren bij het SVN 
Stimuleringsfonds huisvesting. 
Daar zijn we nu samen met Sportief Opgewekt mee bezig en dat gaat 
deze week de deur uit. 
 
Allemaal wat later dan we hadden gewild maar alle procedures, noem het 
zorgvuldigheid,  moeten hun beloop hebben. 
Tussendoor zijn er ook nog gesprekken geweest omtrent de overkapping 
en hebben we van de Businessclub een hele leuke bijdrage gekregen 
waarmee we bijzonder blij zijn. 
 
In de week van 11 juni wordt er een begin gemaakt met de overkapping. 
Startdatum voor de plaatsing van de zonnepanelen moeten we nog door 
krijgen van Sportief Opgewekt. Hierbij is aangedrongen op voortgang. 
 
Om te voorkomen dat we te vroeg beginnen waardoor we mogelijk de 
lening o.i.d. zouden verliezen  
Bewaakt Sportief Opgewekt de procedures wel zorgvuldig zodat wij geen 
overhaaste dingen doen. 
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Van de Technische Commissie ……….. 
Het seizoen 2017-2018 zit er weer op. Een bewogen seizoen waarin 
veel gesproken is over wat wel goed gaat binnen onze vereniging 
maar ook wat voor verbetering vatbaar is.  
Ook hierin is RKSV Driel een voetbalvereniging die zich volop 
ontwikkelt. 
Wat dat betreft val ik maar meteen met de deur in huis en wil ik 
namens de TC terugkomen op een eerder bericht.  
De afgelopen jaren waren er veel ouders die uitkeken naar de 
indelingen van het komende seizoen. Wij, de TC, waren gezien de 
feedback van de afgelopen jaren voor komend seizoen van mening 
dat het beter zou zijn om vanaf O13 zogenoemde selectietrainingen 
te gaan doen.  
Dat wil zeggen, de eerste weken van  het nieuwe seizoen 
gezamenlijk trainen en in wisselende teams wedstrijden spelen.  
Zo zorg je er namelijk voor dat iedereen dezelfde training zou 
krijgen maar ook dat voordat teams bekend zouden worden, spelers 
in het voor hen juiste team ingedeeld  zouden worden.  
De afgelopen jaren kwam het namelijk nog wel eens voor dat we 
eind september moesten gaan schuiven omdat spelers te hoog of te 
laag waren ingedeeld of op een ander vlak in een ander team beter 
op hun plek zouden zijn.  
Voor de JO8, JO9 en JO11, en ook voor de meisjesteams, waren 
de indelingen vooraf al wel bekend.  
Voor de meisjesteams spreekt dat voor zich, Voor de jongste teams 
eigenlijk ook wel. Daar kijken we meer naar potentie, 
vriendschappen en het sociaal emotionele aspect.   
De leden van de TC hebben meer dan voldoende informatie uit 
eigen observatie,  door gesprekken met trainers en leiders of door 
het afgelopen seizoen gevoerde gesprekken met ouders, om te 
weten wat de meest wenselijke indeling is.  
Voor de teams O13 en hoger komt talent en kwaliteit erbij om de 
hoek kijken. Wordt gekeken naar voetbalinzicht en is een trainer 
vaak meer coach dan trainer.   
Veel van die jongens zitten op het VO of in  de laatste fase 
voorafgaand. Omgaan met teleurstellingen, succeservaringen 
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opdoen, nieuwe vriendschappen, meedenken in spelwijze, anderen 
aanmoedigen in hun succes of steunen bij een teleurstelling. Wat 
dat betreft is het een afspiegeling van hoe het op school zou 
moeten gaan en wat bij hun leeftijd past.  
 
Feedback die de TC tijdens de trainers en leidersbijeenkomst kreeg, 
en ook wel terecht, was dat we de gezamenlijke trainingen beter 
voorafgaand aan de vakantie zouden kunnen doen. Echter, door het 
uitlopen van het voetbalseizoen en het kort daarop  sluiten van de 
velden was daar geen ruimte voor.  
Volgend seizoen gaan we daar zeker rekening mee houden. In de 
hockey wereld gebeurt dit namelijk ook.  
Tot ieders tevredenheid.   
Door een te kort aan vrijwilligers, en dus ook trainers en leiders, 
waren wij genoodzaakt eerder openheid van zaken te geven betreft 
indelingen en hebben wij terug moeten grijpen wat betreft de JO13 
categorie naar de “vertrouwde” VOORLOPIGE indelingen. Omdat 
iedereen uitkijkt naar de datum van bekendmaking van de 
indelingen, was er geen tijd en ruimte meer dit uitgereid te 
communiceren via de website. Onze excuses daarvoor. Daar het 
om voorlopige indelingen gaat is de mogelijkheid aanwezig dat er 
wijzigingen zullen worden  doorgevoerd eind september.  
 
Openstaande vacatures 
RKSV Driel is op zoek naar enthousiaste trainers en leiders om 
diverse jeugdteams te trainen of te begeleiden voor, tijdens en na 
wedstrijden en trainingen..    
 
Wat is de taak van de trainer: 
Geeft trainingen conform het technische jeugdplan: Voor de 
jongeste jeugd tot en met 9 jaar o.a. ontwikkeling bij het hebben van 
de bal en het achter de bal aanhollen.  
Geen uitgebreide uitleg, maar laten ervaren, laten zien en laten 
voelen staat centraal bij het trainen, vaardigheden oefenen en 
oplossingen ontdekken in spelsituaties.  
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Voor de 10 en 11 jarigen is de training meer doelgericht en is het in 
staat zijn tot samenwerking belangrijk.   
Spelenderwijs leren voetballen. Voor de 12 en 13 jarigen geldt het 
leren hoe zij in de “grote” wedstrijd hun voetbalvaardigheid kunnen 
gebruiken om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Door 
middel van vereenvoudigde voetbalvormen deze ervaringen kunnen 
opdoen en te oefenen.  
Bij de junioren is het belangrijk er voor te zorgen dat de jongeren 
enthousiast worden en blijven voor voetbal, door onder andere het 
geven van aantrekkelijke trainingen. De trainer heeft een 
voetbaltechnische en opvoedkundige taak. Selectieteams trainen 2x 
per week.  
Recreatieteams kunnen kiezen om 1 keer per week te trainen.   
De trainer zorgt voor discipline en naleving van de normen en 
waarden van  de vereniging.  
Begeleidt en coacht het team bij wedstrijden. Neemt deel aan het 
trainersoverleg. Is bereid om, indien nodig, deel te nemen aan de 
door hem/haar aangeboden opleidingen.  
Dit in overleg met de technische commissie. Legt verantwoording af 
aan de technisch coördinator. Is verantwoordelijk voor de door zijn 
team gebruikte trainingsmaterialen. 
 
Wat is de taak van de leider: 
Contactpersoon voor de jeugdspelers en ouders van zijn elftal 
betreffende niet voetbal technische aangelegenheden. Hij of zij 
maakt de planning  voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen / 
checken)en voor het wassen van de wedstrijdkleding. Daarnaast 
draagt hij of zij zorg voor plannen van corvee werkzaamheden zoals 
het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers 
zowel bij uit- als thuiswedstrijden.   
Het correct invullen van sportlink. 
 Het stimuleren en er op toezien dat jeugdspelers zich ten opzichte 
van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, 
scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en 
in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel 
maatregelen nemen.  
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In overleg met de jeugdtrainer er op toezien dat de corvee 
werkzaamheden goed worden uitgevoerd in de kleedkamer en dat 
er geen vernielingen worden aangericht.  
Periodiek formeel overleg met: - Technische Commissie; - Trainer; - 
Leeftijdscoördinator; - Andere jeugdleiders.  
Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de 
jeugdleider goed communiceert en samenwerkt met de trainer en 
dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft. 
         
Wat zoeken wij  Wat hebben wij te bieden?  
Affiniteit met voetbal 
Werken vanuit de normen en 
waarden van RKSV Driel 
Beschikt over een VOG 
Beschikbaar op de zaterdag 
en enkele doordeweekse 
avonden (in overleg) 
Kan werken met smartphone 
of tablet 
Een hoge dosis enthousiasme 
Goed in de omgang met 
jeugdspelers 
Organisatorische 
vaardigheden 
Communicatief sterk en 
empathisch vermogen 

De kans om actief te zijn binnen 
een gezellige vereniging  
Samenwerking met opgeleide 
trainers, spelers en andere 
enthousiastelingen 
Het volgen van trainersopleidingen 
(pupillentrainer, juniorentrainer. 
Uitnodiging Kerstborrel & 
Vrijwilligersfeest 
Informatiebijeenkomsten met kader 
(gastsprekers) 
 

 
Lijkt het je wat om één van deze functies en taken  te vervullen en 
herken jij jezelf in het functieprofiel, neem dan contact op via de mail 
tc@rksvdriel.nl of benader  één van onze leeftijdscoördinatoren. 
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Voorlopige Notulen  
van de Begrotingsvergadering van 28-05-2018 . 

 
Aanwezig :  bestuur . 
Afzegging: Mevr. A. Fischer; G. Knuiman; J. Opperman 
Verder      : zie getekende presentielijst.  
 
Opening: 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze vergadering. 
Hij spreekt zijn zorg uit i.v.m. de geringe opkomst van de leden. Het 
bestuur doet  het schijnbaar heel goed of de leden vinden alles maar best. 
 
De Notulen van de begrotingsvergadering van 15-05-2 017.  
Deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 
Contributie: 
De  vereniging heeft de laatste jaren steeds de contributie op het zelfde 
peil kunnen houden maar nu is het toch weer tijd voor een aanpassing. 
Het bestuur stelt voor om voor spelende senioren en A junioren de 
contributie te verhogen met € 1,= per maand en voor de andere spelende 
junioren met € 0,75. De niet spelende leden en mini ’s blijven op het zelfde 
peil als nu. 
De ledenvergadering gaat akkoord met deze verhoging. 

 
Begroting 2018 – 2019.  
De penningmeester geeft uitleg bij de opgestelde begroting.  Hij 
gaat even in op de post contributie,  daar is al rekening gehouden 
met de verhoging van de contributie. 
 
Er komt een vraag waar de overige  opbrengsten uit bestaan. Deze 
bestaan uit de bijdrage van de SKAR/BSO  deze maken gebruik van 
het onze accommodatie en betalen daar een bedrag voor. 
 
Bestuur heeft inkomsten van de kantine iets hoger begroot. We 
hopen toch dat publieke belangstelling en kantinebezoek iets meer 
aantrekt. De begroting is in totaal iets hoger begroot dan afgelopen 
seizoen. 
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Bij de uitgave post  zijn personeelskosten hoger begroot i.v.m. 
cursussen trainers. Huisvestingskosten zijn ook hoger dat komt door 
afschrijving van zonnepanelen en overkapping. Tevens moet er 
groot onderhoud aan het complex komen. 
 
Daarna wordt de begroting  in stemming gebracht.     De leden  
stemmen er mee in met de begroting voor 2018-2019.   Dank aan 
penningmeester. 

 
Stand van zaken m.b.t. duurzaamheid . 
De penningmeester doorloopt  de stappen die gezet zijn na de ALV 
van dec 2017. 
Nadat we in december 2017 toestemming hebben gekregen van de 
algemene ledenvergadering is de overeenkomst met Sportief 
Opgewekt een feit geworden. 
 
Begin 2018 is de subsidie aanvraag ingediend en eind februari is de 
aanvraag gehonoreerd. 
In deze periode zijn ook gesprekken gevoerd met de gemeente over 
verduurzaming en hun rol als overheid en de aandachtspunten 
waarmee wij rekening moesten houden. 
In april zijn er aanvullende en gezamenlijke gesprekken gevoerd 
met zowel de gemeente als Sportief Opgewekt. 
Het resultaat hiervan was dat we medio mei 2018 zover waren dat 
de aanvraag voor de lening kon worden gedaan. 
De toezegging vanuit de gemeente Overbetuwe staat op een 
leenbedrag van 
maximaal € 50.000,- 
Hiervoor moeten we wel een hele hoop gegevens aanleveren bij het 
SVN Stimuleringsfonds huisvesting 
Daar zijn we nu samen met Sportief Opgewekt mee bezig en dat 
gaat deze week de deur uit. 
Allemaal wat later dan we hadden gewild maar alle procedures, 
noem het zorgvuldigheid,  moeten hun beloop hebben. 
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Tussendoor zijn er ook nog gesprekken geweest omtrent de 
overkapping en hebben we van de Businessclub een hele leuke 
bijdrage gekregen waarmee we bijzonder blij zijn. 
In de week van 11 juni wordt er een begin gemaakt met de 
overkapping 
Startdatum voor de plaatsing van de zonnepanelen moeten we nog 
door krijgen van Sportief Opgewekt. Hierbij is aangedrongen op 
voortgang. 
Om te voorkomen dat we te vroeg beginnen waardoor we mogelijk 
de lening o.i.d. zouden verliezen  
Bewaakt Sportief Opgewekt de procedures wel zorgvuldig zodat wij 
geen overhaaste dingen doen. 
 
Er komt een vraag m.b.t. ledverlichting: De gesprekken met de 
gemeente verlopen positief. Ze willen nog niet helemaal aan onze 
wensen tegemoet komen maar uiteindelijk denken wij dat het lukt.  
Wij als vereniging gaan niets doen tegen hetgeen we in dec 2017 
hebben afgesproken. 

 
Rondvraag: 
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.. 
 
Verder komen er geen vragen cq opmerkingen meer en sluit de voorzitter 
de vergadering nadat hij de toernooicommissie en zijn vrijwilligers een 
groot compliment  heeft gegeven voor de wijze waarop het 2e Jacobi-
toernooi gepland en uitgevoerd is. Tevens vraagt hij de mensen om ons 2e 
elftal komende donderdag te steunen bij hun promotie wedstrijd tegen Fc 
Trias 2.. 
 
Hierbij wenst hij allen aanwezigen nog een vruchtbare voortzetting van 
deze avond toe. 

 
 
De Vz.         De secr. 
 
F. Essers         F. Elbers 
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Weetjes of onzin 
 

• Jaarlijks bezoeken ongeveer 1 miljoen Nederlanders de 
Waddeneilanden. 

• Begin jaren negentig verzorgde 90 procent van de scholen 
nog schoolzwemmen. 

• In juni 1822 werd aan Charles Graham octrooi verleend voor 
het kunstgebit. 

• De aarde is op de evenaar het dikste. 
• Hierdoor ligt de top van de berg Chimbarazo in Ecuador bijna 

2 km verder vanaf het middelpunt van de aarde dan de 
Mount Everest. 

• 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 

• Water is de enige stof op aarde die zowel in vloeibare-, 
vaste- en gasvorm voorkomt. 
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Wist u dat: 
 

• Het weekend weg  in juni van het zaterdag team 3 naar 
Enschede een succes was, maar sommige mannen( van de 
22) er weinig van kunnen herinneren en zelfs er niks meer 
van weten. 

• Er zelfs mannen waren die na een nacht al naar huis 
vertrokken, omdat ze het niet meer zagen zitten. 

• In Enschede veel bekende mensen rond lopen in de avond 
uren, Jochem van Gelder bij AspenValley en Youri Mulder( 
de echte) bij vette Harrie, waar hij onder het genot van een 
kroket een telefoon alsnog uit de hand van Danny kan 
schoppen. 

• De zon in Enschede ook om  04.35 uur opkomt. 
• De Grolsch Weizen al snel was uitverkocht op het terras 

zaterdag s’middags in Enschede. Schande!! 
• De laatste 2 trainingsavonden van dit seizoen  op de 

woensdag een grote opkomst was, gemiddeld 20 man en ook 
goed was voor de kantine omzet. 

• Zelf oud speler van het zaterdagteam Rob van Rooijen de 
laatste trainingsavond lekker kwam ballen en denkt erover 
weer vaker een training te bezoeken. 

• Het zaterdagteam 3 nog wat spelers zoekt voor alle 3 de 
helften en trainingen. 

• Ivo met zijn slippers een flesje bier kan openen en hij ook 
hele lekkere dozen met chips bij zich had. 

• Een paar mannen de hele vrijdagavond op Edwin hebben 
zitten wachten. 

• Martijn niet meer actief zal deelnemen aan onze wedstrijden, 
maar op de achtergrond ons team zal blijven volgen. 

• Ons team met Patrick in verbinding zal blijven nu wij zijn 
Amerikaans telefoonnummer in onze teamApp hebben op 
geslagen. 

• Patrick gaat trouwen met  Nathalie op 20 juli. 
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• Een samengesteld team van RKSV Driel het voetbaltoernooi 
in bij SB Barneveld op 23 juni  op de 3 plaats is geëindigd . 

• Jan zijn zangkunsten  in Barneveld weer heeft laten horen tot 
zeer groot genoegen van de aanwezigen op het terras. 

• In Barneveld de halve hanen weer met grote getalen weer 
over de tafels vlogen, sommige op een goed gevulde bord 
met friet. 

• Ook Enschede deelnemers zelfs s’nachts werden opgehaald 
door hun vriendin met hond om toch nog op tijd te kunnen 
beginnen met werken op de zondag. 

• Zelfs 2 broers op de zondag met de noorderzon (oost)waren 
vertrokken. 

• Het zaterdag team 3, Willy Ederveen, tijdens het weekend 
hebben bedankt voor zijn vele kantinediensten op de 
woensdagavonden. Margriet, Stefan en Alfons ook bedankt 
voor hun invalbeurten. 

• Het zaterdag elftal Driel 5/6 team 3 alle vrijwilligers van Rksv 
Driel willen bedanken voor hun inzet tijdens ons 
voetbalseizoen om het voor ons toch zo aangenaam en 
gezellig mogelijk te maken,  iedereen een prettige vakantie. 
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Onze jarigen van juli t/m oktober 
Juli 
01 Harry Janssen 
02 Joke Opperman 
03 Tom Wissink 
04 Jacco van Haeften 
04 Teun Poessenauw 
04 Maud Bakker 
04 Twan Koopmans 
05 Mario van Rijsewijk 
05 Richard Willems 
05 Pepijn Derksen 
06 Jort Bakker 
06 Daan Oostijen 
07 Jurek Clappers 
08 Louis van de Welk 
08 Rik van den Heuvel 
08 Brian Blok 
09 Jonas Knol Bruins 
11 Tom Idsinga 
11 Jayden Molenaar 
12 Boris Hafkamp 
12 Simar Özcelik 
12 Chico van Bruggen 
12 Tim Vermeij 
14 Rein Vermeulen 
14 Finn Oomes 
15 Lars Kempkens 
15 Luc Notten 
16 Ruben van der Geest 
19 Rens Berends 
21 André Poessenauw 
22 Harald Scheers 

22 Yannick Dirksen 
22 Noah de Batz 
23 Gijs Boerboom 
23 Nour Dridi 
25 Bram Smit 
25 Gijs Hollander 
26 Ron Teunissen 
26 Kevin Schuiling 
26 Kris Broekhuizen 
26 Fedde van Aagten 
27 Fred Derksen 
27 Max Eimers 
28 Lisa van den Berg 
28 Stijn Muller 
29 Koos van Elk 
30 G. Hendriks 
30 Koos van Elk 
30 Job Linssen 
31 Noah Al Farhat 
31 Janae Jansen 
 
Augustus 
01 Koen van Woudenberg 
02 Nick van Ingen 
03 Roy Wittens 
04 Mika Willemsen 
04 Aimane Boulahyane 
05 Bas van den Ende 
05 Bart Herlaar 
05 Joris Willems 
06 Harry Peters 
06 Kevin Neijenhuis 
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06 Peter Jacobs 
07 Ruben Speijers 
07 Wesley Vree 
07 Senna Vos 
08 Jens Noordhoek 
08 Piet de Wild 
10 Jeroen Beijer 
10 Jelle Kooderings 
10 Lars van Leeuwen 
11 Jim van Eldik 
12 Jorrun Frederiks 
12 Tim van der Ruit 
13 Daniel Koopmans 
14 Rosa Hermsen 
14 Lucas Jordaan 
15 Lars Kroes 
16 Desirée Vrehe 
19 Tim GrooteHaar 
19 Chimène van Houten 
20 Rick Beijer 
20 Jinsi Huijbregts 
20 Hemmie Weijman 
20 Dean Visscher 
20 Collin Kleinbussink 
20 Sam de Ruiter 
21 Jan IJkhout 
21 Sil Wynia 
22 M. Hoksbergen 
22 Dyon Herlaar 
22 Luuk Schram 
23 Robin de Wild 
29 Jelmer van Gogh 
30 Bas Jansen 
31 Ronald Linsen 
31 S.R.J. Phielix 
31 Robbin Kosman 
 
September 
01 Elijah Beukhof 
02 Sjors Dulos 
02 Michael Vleeming 
02 Nûjin Akin 
03 MayLinh Le 
04 Jan Hoogveld 

04 Marcel Jacobi 
04 Brent Blom 
07 Dylan ten Westenend 
10 Merijn Bakker 
11 Sander IJkhout 
11 Arnold Peters 
11 Danny Schrijvershof 
11 Ilja de Haan 
11 Jort Smit 
12 Ron Gerdsen 
15 Henny Peters 
16 Theo Essers 
16 Justin Mo 
18 Heidi Hoogveld 
19 Ben Rombouts 
19 Bert Kosman 
20 Nick Verplak 
20 Patrick Verdonk 
20 Rosanne van Regteren 
20 Boyd Romberg 
20 Rahan Arkhouch 
22 Geurt Schouten 
22 Marnix van Rijsewijk 
23 Didi van der Ruit 
23 Fien Rooijakkers 
24 Edwin van Binsbergen 
24 J. Martens 
24 Jerome Starreveld 
24 Yassin Arkhouch 
24 Thom Stokking 
25 Kelsey Knuiman 
26 Joop Janssen 
27 Leo van der Vooren 
29 Tonny Scheerder 
30 Matts Wijnen 
30 Sten Vos 
30 Hugo van Wenum 
 
Oktober 
01 Mick Weijman 
01 Rita Boerboom-Vos 
01 Niels Aalbers 
02 Sam Michiels 
03 Klaartje Geenacker 
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04 Thijs Harmsen 
05 Lars Jacobi 
06 Kevin Janssen 
06 Lars Veldhuizen 
07 D. Dingelhoff 
07 Matthew Molenaar 
08 Dennis Krol 
08 Angelo Evers 
10 Paul Scheerder 
10 Richard van Brakel 
11 G. Joosten 
12 Marijn van Cleef 
12 Mick Koen 
13 Sjoerd Roeleveld 
13 Kelisch Wieskamp 
14 Sietse Kars 
15 Simon Hage 
16 Nikola Olivier 
16 Clarissa Potjens 
16 Krijn Teunissen 
17 Stan van Hoorn 
17 Roy Louter 
17 Laura Boeijen 
17 Shahin Roshanaie 
18 Kyano Demon 
19 Anton Meeuwsen 
20 A. van Baal 
20 Job Wolber 
21 Jordi Verplak 
21 Emiel van Muiswinkel 
24 Isabelle Sanderson 
24 Jan Boelen 
25 Nienke Pol 
26 Noah Nijenhuis 
27 Jan van den Dam 
28 Albert Pol 

28 Tom van de Weijer 
29 Youri van der Welk 
30 Edwin Hammink 
30 Arjan Veenboer 
30 Toine Bosvelt 
30 David van Kempen 
31 Willy Ederveen 
31 Amber Peek 
31 Emma Peek 
31 Evi van der Laan 
 
Nieuwe leden 
Max Eimers 
Thom Stokking 
Finn Oomes 
Roy Wittens 
Laurens Zwartscholten 
Ties Welgraven 
Senna van de Kamp 
Coen Laros 
Jochem Evers 
Kevin Neijenhuis 
Tim Goossens 
Joost Roelofs 
Givayo Axwijk 
Brian Blok 
Bob Peters 
Arjen Teunissen 
Marlyn Laumen 
Shahin Roshanaie 
Rahan Arkhouch 
Antonie Peeters 
Peter Jacobs 
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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 

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 juni 
 
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 SMB Jacobi   
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 Wim Jacobi 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van Wim,….. en  SMB 
Jacobi? 
Wim is van het bouwjaar 1950 en geboren in Arnhem.  
Getrouwd in 1974,  3 kinderen Marcel, Mark en Sabine en heeft 6 
kleinkinderen. In 1974 vestigde het gezin Jacobi zich in Driel. 
Tussendoor hebben ze nog 7 jaar in Huissen gewoond. Na een 
tussenstop op de Broeksingel, is nu sinds 2004 zowel het gezin als 
het bedrijf gevestigd op de Baltussenweg.  
Nadat Wim 26 jaar bij de Postbank/Giro had gewerkt, als o.a. sectie 
chef…  
Kreeg hij tijdens een reorganisatie de keuze, mee verhuizen met het 
werk richting Amsterdam of een leuke regeling en een opleiding tot 
zelfstandige! 
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Aangezien het altijd al kriebelde heeft Wim, samen met Engelien 
voor de laatste gekozen. 
Zo hebben zij samen in 1993 SMB Jacobi opgericht, al snel voegde 
Marcel zich toe aan het bedrijf. Inmiddels hebben zij 20 man in 
dienst en bloeit het bedrijf als nooit tevoren.  
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Naast onze langlopende projecten, komen er regelmatig nieuwe 
projecten bij. Daardoor is het werk heel divers en heb ik veel 
persoonlijk contact met opdrachtgevers. Daarnaast ervaar ik veel 
vrijheid als zelfstandige, dit vind ik een prettige gedachte. 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Ik start om 05.15 uur, tussen de middag zijn we thuis en eten dan 
een warme maaltijd. 
Vanaf 14.00 uur zijn we weer op pad en gaan we richting scholen 
en kantoren tot ongeveer 18.30 uur. ’s Avonds zitten we nog dikwijls 
aan de administratie. Ik kan nou eenmaal niet stilzitten. 
 
Wat betekent voetbal of sport in ‘t algemeen voor h et bedrijf ? 
De link is dat wij natuurlijk schoonmaken in diverse sportzalen en bij 
verschillende verenigingen. Daarnaast is er natuurlijk wel een 
binding met deze opdrachtgevers. 
De binding met de RKSV is natuurlijk gekomen doordat Marcel en 
Mark daar zijn gaan voetballen. Ik kon natuurlijk niet achter blijven 
en heb in de loop der jaren diverse bestuursfunctie bekleed, o.a. 
Jeugdvoorzitter en voorzitter van de kantinecommissie. 
 
Hoe lang is SMB Jacobi al sponsor van RKSV Driel? 
Wij zijn al van dag 1 sponsor van de club, dus zeker al minimaal 25 
jaar.  
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
Wij verzorgen het complete onderhoud voor o.a. Scholen, kantoren, 
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diverse bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben we veel 
opleveringen voor de bouw.   
 
Waarom sponsort SMB Jacobi RKSV Driel? 
Binding met het dorp vinden wij belangrijk. Zo kan je gerust stellen 
dat er een rode draad is met jeugd en de sponsoring die wij 
verrichten. Op de shirts van de jongste jeugd schittert samen met 
Business Club al jaren onze bedrijfsnaam. Ook helpen wij de 
organisatie van pupillen  toernooi graag een handje. De band met 
de Speelweek en de Sintkan is ook erg sterk, twee stichtingen die 
wij net als de RKSV een warm hart toedragen . 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Voorheen heb ik gevoetbald bij GOVA (Giro Ontspannings 
Vereniging Arnhem), opgericht door medewerkers van de Giro. 
Gova is in 1994 samengevoegd met Hertog Hendrik tot de fusieclub 
SV De Paasberg. Daarna ben ik jarenlang keeper geweest in het 
zaalvoetbal team van Becks. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Elke woensdagavond ben ik een avondje klaverjassen bij Klaverjas 
vereniging De ouwe troef in Heteren, waar ik als voorzitter mijn 
steentje bij draag. Daarnaast ben ik nog op diverse vlakken actief in 
het verenigings leven. Penningmeester bij de Business Club en de 
Ondernemersvereniging Driel. Ook bij de Sintkan breng ik de nodige 
uren door als vrijwilliger. En natuurlijk ben ik in de zomer ook bij de 
Speelweek te vinden.  
 
Wat vind je van de prestaties van RKSV? 
Achteraf gezien een wisselend seizoen, gelukkig een sterke start. 
Jammer dat we die lijn niet konden doorzetten. Daarnaast wil ik toch 
ook nog even benadrukken dat ik bewondering heb voor de 
vereniging. M.n. het feit dat er zoveel vrijwilligers actief zijn om een 
steentje bij te dragen, vooral bij grote evenementen. 
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Zakennieuws 
 
Linsen Scooters nu ook 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 heeft 

Linsen Scooters nu ook 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. Linsen Scooters is ook 

het adres voor reparatie, preventief onderhoud, schadeafhandeling en 

schadeadvies.  
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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 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 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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AaBeCeetje JO9-3 
 
A = van aanmoedigen dat doen de ouders langs de lijn.  
B = van Bart die al wat goals op zijn naam heeft staan.  
C = van Carmen is top in het veld maar ook als keeper.  
D = van Daniël die zorgt ervoor dat de bal weer weg komt.  
E = van eigenwijs soms is het team zo maar meestal luisteren ze.  
F = van Firas Nederlands is toch nog een beetje moeilijk.  
G = van goals die hebben we genoeg gemaakt!!  
H = van honger dat hebben de allemaal na de wedstrijd.  
I = van intrap veel teams weten niet hoe dat moet.  
J = juichen dat doen we allemaal als er een goal gemaakt is!  
K = van koffie dat werd goed verzorgd door Linda in de vroege ochtend.  
L = van Lukas een topverdediger en Lars onze topscoorder.  
M = van moeders die laten wel van zich horen als het niet goed ga.  
N = van namen onthouden lukt niet altijd.  
O = van opa's en oma's die regelmatig aanwezig zijn.  
P = van Pattt mama van Lukas die verwacht eind mei haar 4de kind.  
Q = van Quint 1 van de namen die ze nog wilde gebruiken.  
R = van rust de tijd om het team ff flink op te peppen.  
S = van Sietse hij kan goed verdedigen en kan ook aardig met de bal overweg.  
T = van team de kinderen kunnen goed samen spelen.  
U = van uitje daar hebben we weer zin in samen met het hele team + de rest.  
V = van verdedigen dit komt vaak te laat.  
W = van winnen dit deden we meestal wel maar dan in onze gedachten!  
X = van Xander ook nog een naam op de lijst bij Patty.  
Y = van yoghurtija dat lust ik nu wel?  
Z = van Zoë één van de 2 meiden die het middenveld meestal dicht hield!  
 
Ramon en Peggy van Lanen , leiders JO9-3 
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 Het 1e elftal….                    Remco Muller  
 

 
Remco is als fysiotherapeut en verzorger aan RKSV Driel verbonden. 
Hij is 45 jaar, woont samen met Monique Hendriks en is de trotse vader van Stijn 
(9) (JO11-2, te bewonderen op de voorkant van dit clubblad, 3e van links ☺) en de 
tweeling Liv en Noa van 8. Heeft als fysiotherapeut gewerkt in Klimmendaal en de 
fysiotherapie in Driel. Vanaf 1 juni is hij mede eigenaar geworden (samen met 
Jasper ten Boske en Margit vd Hoogen) van de plaatselijke praktijk en werkt daar 
nu full-time. Jeroen Koenders stopte na 15 jaar en toen kwam er een plaatsje vrij. 
Remco gaf aan deze plaats wel in te willen vullen en Jasper en Margit vonden dit 
wel een goed plan. In ons vorige clubblad hebben wij hier aandacht aan besteed. 
Remco blijft desondanks wel als verzorger en fysiotherapeut verbonden aan onze 
club. 
Remco is verzorger sinds 2008.In de verkeringstijd ging Remco samen met 
Monique bij het 1e elftal kijken. Daar kwam hij met een aantal mensen in contact. 
Hij werd gevraagd of hij interesse had om wat voor RKSV Driel te doen op fysio 
gebied. De verzorging werd op dat moment gedaan door Hans Jansen en Anton 
Meeuwsen. Hans Jansen kampte echter met zijn gezondheid en het zou fijn zijn 
als Remco zijn taken kon overnemen. Remco wilde Driel wel helpen door het 
vooralsnog voor een jaar over te nemen. Maar het beviel goed en het jaar erop is 
hij er definitief bijgekomen. Nu doet hij het verzorgerschap samen met Anton. De 
goede onderlinge taakverdeling geeft hen ook ruimte om andere dingen te doen. 
Hij vindt het verzorgerschap bij Driel dan ook ontzettend leuk om te doen. 
 
Op de Hogeschool Enschede heeft Remco de opleiding fysiotherapie afgerond. 
Hij is daarna niet stil blijven zitten en heeft ook veel cursussen op gebied van 
neurologie gedaan. Naast zijn werk bij Klimmendaal heeft hij de Masteropleiding 
neurorevalidatie gedaan. De in 2012 afgeronde managementopleiding  komt hem 
nu, met een eigen praktijk, goed van pas. 
Remco werkt nu bijna 22 jaar in de revalidatie en is sinds 8 jaar ook werkzaam in 
de fysiotherapie praktijk Driel. 
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Als fysiotherapeut bij RKSV Driel organiseert Remco de verzorging rondom 
geblesseerde spelers. Hij masseert, maakt spieren los en tapet in. Daarnaast de 
diagnostiek, waarbij hij kan bepalen of hij direct zelf iets kan betekenen of dat een 
speler naar de dokter of fysio moet. Remco en Anton staan op de dinsdag- en 
donderdag avond klaar voor alle geblesseerden van RKSV Driel van 19.30-22.30. 
Anton voor de verzorging en behandeling, Remco als fysio of voor 
fysiodiagnostiek. In het verleden heeft hij eens een tape cursus aan 
trainers/leiders gegeven. Dit zou hij ooit in de toekomst nog wel eens willen doen. 
Tot voor kort kwam Jeroen Koenders voor manuele therapie, dit neemt Remco nu 
over. Bas Hoogveld valt 1x per maand voor hem in, waardoor Remco wat meer 
tijd heeft voor zijn gezin. 
 
Remco is een geboren en getogen Zwollenaar. Van zijn 6e tot 18e heeft hij 
gevoetbald bij HTC en Storica. Van zijn 27e t/m 30e heeft hij in Deventer gespeeld 
in het 3e elftal van Activia. Knieklachten gooide roet in het eten en Remco besloot 
te stoppen en in Driel te gaan wonen. Hij was daar immers toch al de helft van 
zijn tijd vanwege Monique. Remco omschrijft zichzelf als een “niet uitgesproken 
talent op voetbalgebied” maar heeft er altijd wel enorm veel plezier aan beleefd.  
Hij kijkt wel naar Eredivisie, Barcelona, Voetbal Insite en dergelijke, maar ziet 
zichzelf niet als een echt voetbaldier. Hij mag graag satire kijken op tv.  
 
Op de club vindt Remco het gezellig om met iedereen een praatje te maken. 
De spelers van 1, oudere spelers, pupillen en de vrijwilligers. Doordeweeks is het 
hard werken en bij de vereniging kun je lekker ontspannen. Hij mag graag bij de 
jo11-2 kijken, het elftal van Stijn en hoopt nog heel wat jaartjes zo bij hem langs 
de lijn te staan. Remco vind het goed dat er veel vrijwilligers binnen de club zijn 
maar vindt dat dit niet groter moet worden dan de club. Soms wil men wel eens 
iets wat niet in het voordeel of belang van de club werkt. Mooiste is als iedereen 
samenwerkt in het belang van de vereniging. Hij vindt het fijn dat RKSV Driel een 
gezonde club is, waar het leuk en gezellig vertoeven is. En we moeten er samen 
voor zorgen dat zo te kunnen houden. 
Terugblikkend op afgelopen seizoen vind Remco dat het 1e  boven verwachting 
gepresteerd heeft. Dat geldt zeker de eerste seizoenshelft. Aan het einde liet men 
het wel afweten, wat hij wel jammer vind. Hij hoopt dat Driel zich volgend jaar kan 
handhaven. 
 
Remco vindt het erg leuk om naast zijn baan actief te zijn als fysiotherapeut bij 
RKSV Driel. De club zelf is uiteraard erg blij met hem en knijpt haar handjes dicht 
met deze vakman. Uiteraard hopen wij nog lang van zijn diensten gebruik te 
mogen maken en wensen hem verder veel succes en plezier als mede eigenaar 
van Fysiopraktijk Driel. 
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Pupil van de week: 
 
 

Wat is je naam? Noah al Farhat  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-4 

Op welke positie speel je? Links achter 

Wie is je favoriete speler (idool)? Neymar 

Wat is je favoriete club? Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Weet ik niet 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Nickelodeon 

Wat wil je later worden? Voetballer 

 
 

Wat is je naam? Meike van Rooijen  

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? JO9-01 

Op welke positie speel je? Verdediger 

Wie is je favoriete speler (idool)? Lieke Martens 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Nee 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Lars Smeenk 

Wat is je lievelingseten? Hete kip 

Wat is je favoriete tv programma? Thundermans 

Wat wil je later worden? Verpleegkundige 
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Wisselvallig Driel JO15-3 maakt het seizoen 2018 to ch nog goed! 
 
De eerste wedstrijd tegen AZ ging door wat pech en nonchalance verloren.  
Tegen de dames van VDZ, in de snijdende kou, maakte de JO15-3 goed gebruik 
van de harde wind en werd er vervolgens ook van DVOV overtuigend gewonnen. 
Bennekom en DVV bleken ook niet opgewassen tegen de aanvalskracht van de 
JO15-3 en werden met ruime cijfers opzij gezet.  
Tegen laagvlieger v.v. Dieren kwam de klad er een beetje in en werd zeer 
onverwacht gelijkgespeeld. Eldenia bleek, met nieuwe en vaardige spelers, te 
sterk. Of was de oorzaak het warme weer? De een na de ander wilde gewisseld 
worden! ☺  
Met de zware wedstrijd tegen RKHVV in het verschiet werd er niet eens meer aan 
het kampioenschap gedacht. Omdat er wat spelers ontbraken moest er tegen 
RKHVV wel gebruik gemaakt worden van hulptroepen en wist het team 
uiteindelijk wéér, met 2-1, van die grote gasten te winnen. 
Het grote keerpunt kwam tegen SKV (toen de nummer 2), waarvan trainer, 
teammanager en speler Tim uiteindelijk weinig van hebben meegekregen. De rust 
ging in met een 1-3 achterstand. En terwijl Tim, die in de tweede helft lelijk terecht 
kwam, op een ambulance lag te wachten, vocht de rest van het team als leeuwen 
en wist de JO15-3 de achterstand om te buigen tot een zwaarbevochten 5-4 
overwinning. Een prachtige prestatie op basis van teamgeest en vechtlust.  
Daarna moest er echter nog 2 keer gewonnen worden, van de eerste in de stand, 
Spero en van de opstomende Arnhemse Boys.  
De vechtlust zat er in de warme wedstrijd, uit bij Spero, nog steeds in. Het publiek 
bij Spero was al een beetje in kampioensfeer, maar werden erg stil toen Driel al 
vroeg op voorsprong kwam. Slordigheidjes in hun verdediging werden door de 
Drielse bezoekers genadeloos afgestraft en, enigszins gelukkig, ging Driel met 
een 2-3 voorsprong de rust in. In de tweede helft probeerde Spero de gelijkmaker 
te forceren en alsnog het kampioenschap veilig te stellen. Driel werd meteen 
onder grote druk gezet. Het team kwam zelden meer aan een goede aanval toe, 
maar slaagde er met man en macht en een uitblinkende keeper in om de 
voorsprong vast te houden.  
Nog was er niks zeker, want alleen als ook de laatste wedstrijd tegen de 
Arnhemse Boys werd gewonnen zou Driel kampioen zijn. Vooraf werd het gerucht 
steeds sterker dat de tegenstander op volle sterkte zou aantreden en het dus een 
erg spannende wedstrijd voor Driel zou worden. Voor de Arnhemse Boys viel er 
niks meer te halen, Voor Driel JO15-3 juist alles! 
Het was geen goede wedstrijd van Driel. Kansen te over, maar ze gingen er maar 
niet in. Er werd slordig gespeeld, en ook kansen weggegeven. 
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De spanning zat er kennelijk goed in. De 1-0 werd met veel gejuich begroet in de 
eerste helft. Maar het bleef heel lang spannend, de 1-1 was een paar keer dichtbij 
en zou dodelijk zijn geweest voor Driel. Diep in de tweede helft viel uiteindelijk de 
bevrijdende 2-0 en toen vlak daarna invaller Kars ook de 3-0 er nog in schoot kon 
er feest gevierd worden op het Drielse voetbalveld. Driel JO15-3 was kampioen! 
Wie had dat gedacht?! 
 

 
  5e klasse 09     

31-3-2018 RKSV Driel JO1 5-3 Bennekom JO15 -6 5 - 0 
28-4-2018 RKHVV JO15-5G RKSV Driel JO15 -3 1 - 2 
10-3-2018 AZ 2000  JO15-1  RKSV Driel JO15 -3 3 - 2 
17-3-2018 RKSV Driel JO15 -3 VDZ JO15-6M 7 - 1 
24-3-2018 DVOV JO15-4 RKSV Driel JO15 -3 2 - 7 
7-4-2018 RKSV Driel JO15 -3 DVV JO15-6 4 - 0 
14-4-2018 v.v. Dieren JO15 -4 RKSV Driel JO15 -3 2 - 2 
21-4-2018 Eldenia JO15 -5 RKSV Driel JO15 -3 3 - 1 

6-6-2018 RKSV Driel JO15-3  
Arnhemse Boys 

JO15-5 3 - 0 
19-5-2018 RKSV Driel JO15 -3 SKV JO15-5 5 - 4 
26-5-2018 Spero JO15 -4 RKSV Driel JO15 -3 2 - 3 

 

 JO15-3 Kampioenschap voorjaarscompetitie 
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Pupil van de week: 
 
 

Wat is je naam? Janae Jansen  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-6 

Op welke positie speel je? Spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? Messi 

Wat is je favoriete club? FCBarcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Ik heb geen favoriet. 

Wat is je lievelingseten? Frietjes 

Wat is je favoriete tv programma? Henry Danger 

Wat wil je later worden? Prof voetballer 

 
 

Wat is je naam? Bell -Sofie Hoogsteder  

Hoe oud ben je? 6 

In welk elftal speel je? JO8-2 

Op welke positie speel je? Voorin 

Wie is je favoriete speler (idool)? Kluivert 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja, bij Ajax 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Lars Smeenk 

Wat is je lievelingseten? Friet 

Wat is je favoriete tv programma? Fox Sports 

Wat wil je later worden? Politieagente 
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Wist u dat…..? 
 

• De jeugdleden op 16 mei weer huis aan huis langs zijn geweest met de 
verkoop van de SGOB loterij? 

• De activiteitencommissie hen en alle kopers willen bedanken voor hun 
bijdrage? 

• De trekking plaats heeft gevonden in de kantine van RKSV Driel? 
• Tim, Carmen en Zoë onder toeziend oog van de notaris de trekking 

mochten verrichten? 
• De uitslag op de site te lezen is? 
• Er op 1,2 en 3 juni weer het traditionele 

jeugdkamp was? 
• Het wederom een geslaagd weekend 

was? 
• Dat er dit jaar goed is gereageerd op de 

oproep van de act.comm. voor wat betreft 
hulp bij het opbouwen van de 
stapelbedden en tenten? 

• Zij degenen die meegeholpen hebben nogmaals heel hartelijk willen 
danken? 

• Ook dank aan de mannen die de inboedel van de SKAR tijdelijk hebben 
opgeslagen (omdat niet als afgesproken met de SKAR de ruimte 
leeggeruimd was) zodat uiteindelijk toch alle bedden geplaatst konden  
worden. 

• Tevens wil de act.comm. de jongeren bedanken die hen ieder jaar weer 
meehelpen, net als terrein medewerker Hennie en Patricia en Joke voor 
het bakken van de friet en snacks, Lars voor het uitzetten/regelen van de 
Clinic en Noa en Daniëlle voor de speurtocht. 

• De JO15-3 voorjaarskampioen zijn 
geworden? 

• Zij nu al 4x kampioen zijn geworden? 
• Zij op 23 juni gehuldigd zijn en op de 

platte kar zijn geweest? 
• De JO13-1 de Arnhem Cup hebben 

gewonnen? 
• De JO13-2 gewonnen hebben op het 

Internationale toernooi in Limburg? 
• Wij de kampioenen van harte feliciteren met hun sportieve prestaties?                  

 
Wist u dat…..?  
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• Rick Aalbers ook zijn debuut heeft gemaakt bij de senioren? Hij heeft 
gekeept bij het 3e elftal. 

• Het clubblad altijd input kan gebruiken?  
Redactie-roodwitten@rksvdriel.nl 

• Er voor Richard Willems een afscheidswedstrijd georganiseerd was? 
• Een leuke wedstrijd tussen het huidige 1e en oud 1e elftal spelers? 
• Het zonnetje hoog aan de hemel stond en er gratis ijs voor de 

aanwezigen was van La-Differenza, van 1e-elftal speler Han Leijser? 
• Het na afloop erg gezellig was in de kantine? 
• Er tijdens deze wedstrijd een oom (oud 1e) en neef (1e) tegen elkaar 

speelde? 
• Het leuk was om vele oude bekende voetballers terug te zien in Driel? 
• Er een oproep is gedaan aan alle senioren teams om de Commissie 

Accommodatie en Beheer te helpen bij het opknappen van de velden en 
het sportpark op zaterdag 23 juni? 

• Wij toch blij zijn dat 2 vrijwilligers op deze oproep gereageerd hebben? 
André S en Gerald hartelijk dank! 

• Nu er op dinsdag- en donderdag geen trainingen zijn er wellicht mensen 
zijn die willen helpen schilderen op de club? 

• Heeft u wel eens gekeken naar het smeedwerk met onze naam erop 
boven de ingang bij de grote poort? 

• Dit zeker wel een likje verf kan gebruiken net als een aantal andere zaken 
op de club? 

• Vele handen licht werk maken en het ook 
gewoon gezellig is? 

• Wij nog veel jeugdtrainers en leiders 
zoeken? 
Voor meer informatie, Frank Abbenhuis, 
tc@rksvdriel.nl 06-23405645 

• Wij al onze vrijwilligers, sponsoren en 
Busenissclub SV Driel hartelijk willen 
bedanken voor hun inzet afgelopen 
seizoen? 

• Wij iedereen een hele fijne vakantie toe 
willen wensen?  
Geniet ervan, rust lekker uit en we zien jullie graag volgend seizoen weer! 
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De medewerkers van de Rood-Witten wensen alle spelers en 
speelsters, alle vrijwilligers, alle sponsoren en alle lezers een hele 
fijne zomervakantie toe!  
 
Geniet ervan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alle vrijwilligers die “gewoon” doorgaan met de organisatie 
/ voorbereidingen van het nieuwe seizoen; na afloop  van deze 
competitie; 
Heel veel succes en top dat jullie dit toch maar we er doen 
(veelal op de achtergrond) !!!!!! 
 
 
Zonder leden geen vereniging 
Zonder sponsoren en Businessclub SV Driel geen extra’s 
Zonder vrijwilligers geen voetbal 
 
 
 
RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij!  

 
 


