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Voorwoord voorzitter 
Hiervoor ligt weer een nieuwe uitgave van de Rood-Witten. Wat 
gaat de tijd toch snel. Nog maar net bekomen van de algemene 
leden jaarvergadering ligt hier alweer de 1e uitgave van de Rood-
witten. Toch wil ik  als voorzitter nog wat dingen aan u kwijt. 
Wij hebben weer een sponsorloop op ons sportpark gehad. Dat was 
een geweldige manifestatie, waar iedereen heel tevreden op terug 
kan zien. Mijn complimenten aan de organisatie. 
Ook op die dag hebben we de tegel van onze vrijwilliger Hennie 
Scheerder kunnen plaatsen. 
Ook zijn wij weer gastheer geweest bij profwedstrijden. Dank voor 
uw inzet. 
 

MAAR TOCH, en dat wil ik even kwijt: 
 
Het lijkt soms of ik, of het bestuur tegen een muur staan te praten. 
Ik weet het klinkt hard, maar het is nu eenmaal zo. Er wordt aan u 
als leden gevraagd mee te helpen ons terrein mooi goed en schoon 
te houden. Toch heb ik het gevoel dat enkele van u dat niet door 
hebben. De goede natuurlijk te  na gesproken.. Telkens wordt er 
gevraagd of na de trainingen, de doelen van het veld worden 
gehaald, nog steeds wordt dat niet gedaan. Daardoor kunnen de 
mensen van het CAB, hun werk niet naar behoren doen. Daarvoor 
hebben zij een goal garage gemaakt, waar u de goals kunt 
plaatsen. De kleedruimten blijven ook nog  steeds  open en worden 
niet op slot gedaan. Ook wordt nogal eens vergeten de verlichting 
uit te doen. En ook het ballenhok staat regelmatig open. Trainers, 
leiders, graag uw aandacht hiervoor. U bent tenslotte 
verantwoordelijk daarvoor. Dit hebben we toch met elkaar 
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afgesproken, op de trainer/leiders vergadering. Ook onze 
jeugdleden moesten wij regelmatig van ons sportpark verwijderen. 
De jeugd van Driel, hebben  een mooie hangplek gekregen waar zij 
zich kunnen vermaken. Waarmee ik hoop, dat zij ons sportpark nu 
voorbij zullen gaan .Daarmee wil ik hen van harte feliciteren. Zij 
hebben zich daar hart voor gemaakt en het ligt er mooi bij.  
Zoals u hebt kunnen zien, hebben de vrijwilligers van het CAB er 
weer van alles aan gedaan om  ons sportpark weer op te schonen. 
Wij hebben een prachtige fietsenstalling gekregen. Ik hoop dan ook, 
dat u daar gebruik van wilt maken., en uw fietsen daar netjes in de 
daarvoor gecreëerde plaatsen neerzet.  W e hebben bij de kleine 
poort een voetgangersoversteekplaats gekregen. Dus graag 
afstappen en dan oversteken. De donkere dagen komen er weer 
aan, dus ik wil ook iedereen verzoeken ter zorgen, dat je gezien 
wordt, dus graag uw verlichting aan op de fiets. 
Ook gaan we het beleid van onze vereniging verder aanpassen. Wij 
willen met de tijd mee, en gaan onderzoeken, of wij ook een rookvrij 
sportpark kunnen realiseren. Het zal moeilijk zijn, maar we moeten 
wel zorgdragen voor onze kinderen,. 
 
De wintermaanden komen er weer aan,  

dus let op uw verlichting.  
 
Verder wens ik u een sportieve maar zeer zeker een respectvol 
seizoen toe met goede resultaten. 

 

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel.  

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Van de Technische Commissie 
 
Het seizoen is weer begonnen. De  1e bekerronden zijn achter de 
rug en  de competitie is gestart.  Tijd om te evalueren! En daarin zijn 
we kritisch. Niet alles is gegaan zoals we in gedachten hadden. En 
daar is de TC zich van bewust. Met alles en iedereen proberen we 
rekening te houden. Vaak lukt dat, soms niet. Veel factoren spelen 
daarbij een rol, hetgeen niet altijd voor iedereen even zichtbaar is of 
zal zijn. Het is dan ook fijn als er naar elkaar geluisterd wordt maar 
zeker ook begrip is voor elkaar. 
Onze vereniging, RKSV Driel staat er goed op.  
Van onderuit komen er steeds meer aanmeldingen. Spelers maken 
vanuit een andere vereniging bewust de overstap op bij onze 
vereniging te voetballen.  
Ouders zijn daar ook vaak beslissend in. Deze ouders proberen we 
bij de eerste gesprekken al bij onze vereniging te betrekken met de 
woorden: “ onze vereniging ben jij, samen met mij”.  
Want wees eerlijk, er zijn nog vacatures in overvloed binnen de 
vereniging. 

 
 
Neem nu de mini’s. Afgelopen seizoen zijn er ontzettend veel 
spelers en speelsters doorgestroomd naar JO8. Ouders hebben 
zich beschikbaar gesteld om een rol als leider of trainer in te vullen 
bij deze teams.  
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Maar ondertussen kwamen de nieuwe aanmeldingen voor de mini’s 
weer binnen. Onder de bezielende leiding van Willy Ederveen, 
Alfons van Rooyen en Henk Willems.  
Henk staat, door een misverstand, niet vermeld in de 
presentatiegids. Maar dankzij Henk en de overige twee trainers, is 
het voor de jongste jeugd iedere woensdagmiddag het leukste 
moment van de week.  
Met de nieuwe aanmeldingen zal binnenkort ook het aantal trainers 
toe moeten nemen.  
Gelukkig hebben zich daar al enkele gegadigden voor gemeld. Wat 
betreft de “Champions Leaugue” is er het een en ander veranderd.  
De speeldag zal van de zondag naar de zaterdag verschuiven, er 
zijn extra grote doeltjes aangeschaft en de tijd is vervroegd (10.00 
uur). 
 
Daar waar nieuwe teams ontstaan, komen er ook nieuwe trainers en 
leiders. Aan het begin van dit seizoen is er een leidersbijeenkomst 
geweest. Voor de trainers maakten de TC voorheen gebruik van 
VTON.  
Een app die trainers voorzag van oefenvormen.  
Hier zijn we mee gestopt omdat hier weinig gebruik van gemaakt 
werd.  
Enkele ervaren, gediplomeerde trainers binnen onze vereniging zijn 

samen met de TC het 
project “Train de Trainer” 
gestart met het idee 
(beginnende) trainers 
voor iedere 
leeftijdscategorie 
handvatten te geven over 
begeleiding van spelers 
tijdens een training en het 
aanbieden van gepaste 
trainingsvormen.  
Woensdag, 24 oktober, 

voorafgaand aan de ALV, zal de eerste sessie plaatsvinden.  
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En hopelijk zullen er nog velen volgen. 
 
Het huidige (jeugd) beleidsplan van onze vereniging loopt af. De 
afgelopen jaren is er, zowel binnen als buiten onze vereniging 
zoveel verandert, dat het plan niet meer voldoet.  
Er zijn andere spelvormen geïntroduceerd door de KNVB, ons 
ledenaantal is fors toegenomen. Allemaal factoren die van invloed 
zijn op de uitvoering van.  
De TC is al bezig met het vormgeven van het nieuwe plan.  
Dat heeft tijd nodig want ook de TC bestaat uit vrijwilligers die naast 
hun functie als TC lid, en in vele gevallen ook nog andere taken 
binnen de vereniging vervullen, een baan en gezin hebben.    
 
  
Inmiddels is er voor iedere leeftijdscategorie een mailadres 
aangemaakt. Dat houdt in dat er bij vragen en/ of opmerkingen 
contact gezocht kan worden met desbetreffende leeftijds- of 
afdelingscoördinator.  
De juiste mailadressen staan op de middenpagina weergegeven.  
 
Een sportieve groet, 
Namens de TC, Frank Abbenhuis 



 

 
7 

Polenherdenking Driel 2018 
 
Het is maandag 17 september en de jongens van de JO15-1 zijn 
uitgekozen om te helpen met de Polenherdenking. Op deze avond 
wordt er aan het Polenplein geoefend voor zaterdag, de 
kranslegging en looproutes worden goed bekeken. Na een aantal 
keren oefenen zijn ze klaar, op naar zaterdag. 
 
Het is zaterdag 22 september, waar in de ochtend nog een heerlijk 
zonnetje schijnt wordt het langzaamaan bewolkt, het zou toch niet? 
Rond de klok van 14:00 uur verzamelen de jongens zich op het 
voetbalveld, kleden zich om, maken nog een mooie teamfoto en 
vertrekken daarna richting het Polenplein. Bij het eerst stuk lopen is 
er nog ruimte voor wat lol en gein, maar eenmaal aangekomen bij 
café Zeldenrust schakelen de jongens om. Ze stellen zich op in rijen 
van 2 om aan de wandeling richting het Polenplein te beginnen, oh 
ja die wolken het begint dus toch te regenen dit is net wat wij niet 
wouden.  
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Door het goede inschikken van de dirigent van het kinderkoor zitten 
ook de jongens aardig droog, want het komt inmiddels met bakken 
uit de lucht.  
De herdenking begint en de jongens luisteren aandachtig naar de 
verhalen, wachtend op het moment dat ze in actie mogen komen. 
Dan komt Frank ze ophalen en de jongens mogen zich opstellen 
voor de kranslegging. De kransleggers stellen zich voor aan de 
jongens, en op sommige plekken in de rij vormen zich mooie 
gesprekken.  
En of de weergoden het wisten, het wordt wat droger.  
Dan mogen de eerste 4 jongens mee lopen met de kransen, alles 
verloopt goed en vlekkeloos.  
Nog 1 keer mogen de jongens het Polenplein betreden, ditmaal 
leggen zij zelf de bloemen neer bij het Polen monument, nog een 
knikje en dan beginnen aan de aftocht. 4 jongens blijven achter zij 
mogen de vlaggen hijsen.  
Na een indrukwekkende Last Post en de Reveille beginnen de 
volksliederen, gespeeld door Concordia Driel, en 1 voor 1 worden 
de vlaggen gehesen.  
 
De herdenking loopt ten einde, de jongens hebben het inmiddels 
door en door koud. Tijd om terug te lopen naar het voetbalveld, 
althans sommige hebben inmiddels een sprint ingezet om zo snel 
mogelijk warme kleding aan te trekken.  
In de kantine krijgen de jongens nog een frietje met een snack en 
wat te drinken, deze herdenking zit er weer op. 
 
JO15-1 heel erg bedankt voor jullie deelname. 
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Groei gerelateerde voetbalblessures bij tieners 
 
Fysiotherapie Driel is een dynamische praktijk met een veelzijdig 
aanbod van therapie met de nadruk op gezond bewegen.  Iedere 
editie zal de fysiotherapeut een stukje schrijven over het gezond 
bewegen in relatie tot sportblessures.  Deze eerste editie gaat over 
groei-gerelateerde sportblessures bij tieners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieners zijn in deze leeftijdsfase erg actief. Gym op school, fietsen 
richting school, buitenspelen en sporten op de voetbalclub. Dit 
vraagt nogal wat van de groeiende tiener.  
Kinderen ontwikkelen zich lichamelijk ongeveer tussen hun 8e en 
16e levensjaar.  
 
Over het algemeen kan men stellen dat de botten sneller groeien 
dan het spierstelsel. Een kind groeit uit de groeischijven in het bot. 
Dit betekent dat er vooral bij springen en rennen veel trekkracht op 
de spieren komt te staan.  
De spieren zitten vast aan het bot en trekken dus stevig aan de 
botten terwijl dit in ontwikkeling is. Een paar kenmerken van 
groeigerelateerde voetbalblessures zijn bijvoorbeeld; hak/hielpijn 

   Team Fysiotherapie Driel 
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(Ziekte van Sever), kniepijn (Osgood Schlatter of Sinding Larson 
Johanson Syndroom) en liespijn. Ook rugpijn kan voorkomen.  
 
In eerste instantie is het belangrijk goed te luisteren naar de 
klachten. Door de pijn heen spelen heeft weinig zin en zal het 
herstel vertragen. Het aanhouden van klachten zal aanpassing 
vragen van het activiteitenniveau.  
Sla bijvoorbeeld eens een training over. In het ergste geval kan 
soms een rust periode van een maand nodig zijn om de klachten 
onder controle te krijgen om vervolgens weer rustig te kunnen 
opbouwen.  
 
De fysiotherapeut kan helpen met het informeren/adviseren met 
betrekking tot het opbouwen van de belastbaarheid, herstellen van 
een spierdisbalans, of de disbalans tussen de spieren en de 
gewrichten.  
Denk bijvoorbeeld aan te korte of slappe spieren, 
gewrichtsblokkades of verkeerde lichaamshouding. Bij 
Fysiotherapie Driel kunt u terecht bij Martijn Venema. Hij is 
gespecialiseerd in het behandelen van tieners met groei-
gerelateerde klachten.  
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Onze jarigen van november 
01 Duncan Pauwelsen 
02 René Rensen   
02 Hennie Vermaas-Janssen   
02 Lieke Teunissen   
02 Sven Peters   
02 Dani van der Ende 
04 Gerald Knuiman     
05 Luuk Koopmans    
05 Naomi Teunissen   
06 Job Jansen   
06 Jiska van der Heiden 
06 Silvijn Westerveld 
08 Jordy Lozekoot 
09 Jesse Franck 
10 Luke Demon    
10 Marjolijne van den Broek 
10 Tim Koster 
11 Job Peters   
12 Sam Hollander 
12 Daniël Roelofs 
13 Patricia Bollaart 
13 Ryan de Boer 
14 Luuk van der Putten 
16 Nick van den Dam   
18 Romy Martens     
18 Bo Mulder 

19 Roy van den Dam   
19 Damian Hendriks    
19 Zakaria Driouch 
20 Jordi Aalbers     
20 Patrick Baart 
20 Koen van Winden 
21 Kars van Kesteren    
21 Lex Peters 
22 Stijn Teunissen 
24 Rosa den Uyl 
24 Noah Albers 
24 Aiden Martens 
25 Sem Coenen 
25 Luna Coenders 
27 Stan van der Linden  
27 Kaan Surguvec 
27 Mels Huiskamp 
27 Noud Huiskamp 
28 Lars Smeenk   
28 Henk Willemsen 
29 Marcel Sülter   
29 Julian van Meegen 
30 Edwin van Olderen 
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Nieuwe leden 
Sepp van Burken 
Sebean Hendriksen 
Jelmer Coppoolse 
Mats Schuiling 
Yordin van Schaik 
Mark van Nistelrooij 
Henk Willemsen 
Jose Hervas 
Nick van den Dam 
Dustin Wiegman 
Nick Peters 
Wesley Busscher 
Lian Prinsen 
Koen van Winden 
Maurice Neijenhuis 
Daan Goemaat 
Stijn Jacobs 
Silvijn Westerveld 

Jasper Plieger 
Wouter Plieger 
Bo Muller 
Luna Coenders 
Sem Hartlief 
Boy Peters 
Nick de Wild 
Patrick van den Hoogen 
Cas Schuiling 
Nert Yildi 
Hugo Bakker 
Menne Smits 
Maarten Timmerman 
Max van de Kamp 
Santino Nas 
Fynn Soowijl 
Kaj Udink 
 

Weetjes, .. of onzin ? 
 

• Papiergeld bestaat voornamelijk uit katoen 
• Door lood aan glas toe te voegen wordt het kristalhelder 
• Omdat glas een vloeistof is kun je er doorheen kijken. 
• Een kolencentrale brengt meer radioactiviteit in de lucht dan 

een kerncentrale  
• Nederlandse vrouwen hebben een levensverwachting van 

82.3 jaar en mannen van 80 jaar.  
• Vrouwen knipperen twee maal zo vaak met hun ogen dan 

mannen. 
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RKSV Driel - Brakkenstein 
Koos van Elk Car & Tyreservice 
 
RKSV Driel - Trekvogels  
Taxi Linsen Driel B.V. 
 
RKSV Driel - Roda '28 
Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 
 
RKSV Driel - DVOL 
Timmer- en onderhoudswerken Vermeij 
 
RKSV Driel - Blauw Wit 
Snelders Sport 
 
RKSV Driel - Eldenia 
Businessclub SV Driel 
 
RKSV Driel - Beuningse Boys 
Carrozzeria Volpe 
 
RKSV Driel - DIO '30 
Albert Heijn Ger Koopman 
 
RKSV Driel - Germania  
Smepro International B.V. 
 
RKSV Driel - Hatert 
Herlaar Landmeten B.V. 
 
RKSV Driel - Rood Wit 
Beijer Mengvoeders B.V. 
 
RKSV Driel - HAVO 
Henk Langen Beeld & Geluid 
 
RKSV Driel - Arnhemse Boys 
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 

Fysiotherapie Driel 

Garage Schuiling 

Garage TotalCare 

Herlaar Landmeten BV 

Henk Langen TV Service 

Jansen Makelaars/Hypotheekhuys 

Linsen Scooters Gelderland 

Loon- & grondverz. Gerritsen Heteren BV 

Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF 

Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie 

Opel Broekhuis 

Personal Physical Coaching 

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 

oktober  2018 
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De commissies van RKSV Driel 
 
Commissie Accommodatie en Beheer: 
Voorzitter en bestuurslid  Harry van den Heuvel 06-28 04 66 88 cab@rksvdriel.nl 
Secretaris   Daniel Prinse   06-51 41 81 19 
    Cees Opperman   026-474 27 24 André van Baal   026-474 31 59 
    Henk Dekkers    026-474 31 98 Jan Klein Mentink  026-474 23 01 
    Hennie Scheerder   026-474 27 65    Henk Fischer 
    Frans Derksen   026-474 26 33 Tommy Idsinga 06-2239 81 69 
    Patrick van Mullem  06-20 31 02 83 Jan Verwoerd  06-46 82 78 08 
    Louis van der Welk   06-28 06 32 20 Janne Willemsen  06-81 16 55 50 
    Ben Rombouts 
 

Technische commissie: 
Voorzitter en bestuurslid  Frank Abbenhuis  06-23 40 56 45  tc@rksvdriel.nl 
Coördinator Senioren  Werner Smeenk  06-22 43 49 97 senioren@rksvdriel.nl 
Coördinator JO19    Arno Schuiling   06-41 36 16 53  jo19@rksvdriel.nl 
Coördinator JO17    Arno Schuiling   06-41 36 16 53  jo17@rksvdriel.nl 
Coördinator JO15   Bas Hoogveld       jo15@rksvdriel.nl 
Coördinator JO13   Wim Verholt   06-53 35 79 00 jo13@rksvdriel.nl 
Coördinator JO11   Arjen Teunissen  06-11 07 11 43 jo11@rksvdriel.nl 
Coördinator JO9   Arjen Teunissen  06-11 07 11 43 jo9@rksvdriel.nl 
Coördinator JO8   Arjen Teunissen  06-11 07 11 43 jo8@rksvdriel.nl 
Coördinator Dames en Meiden Arno Schuiling  0641 36 16 53 dames@rksvdriel.nl 
Coördinator Mini’s   Sander Berends  06-47 94 85 73 minis@rksvdriel.nl 
Keeperstrainer selectie heren Bart Wouters   06-42 36 91 08  keepers@rksvdriel.nl 
Keeperstrainer jeugd  Jochem Zoetbrood     keepers@rksvdriel.nl 
Trainer coach   Vacature 
                  

Wedstrijdzaken: 
Voorzitter en bestuurslid  Gerald Knuiman    06-22 46 99 31 wedstrijdzaken@rksvdriel.nl 
Wedstrijdsecretaris Senioren: Frans Elbers  06-10 68 08 02 secretaris@rksvdriel.nl 
              ,,        Jeugd:  Arno Schuiling  06-41 36 16 53 wedstrijdzaken-jeugd@rksvdriel.nl 
Scheidsrechterszaken:  Mick Weijman  06-11 88 86 54 mickweijman1@hotmail.com 
              ,,                     Pupilen: Stefan Emons  06-23 28 86 55 stefanemons@hotmail.com 
Wedstrijdcoördinatie:  André van Baal   026-474 31 59 
     Jan Hoksbergen  06-12 10 98 08 
Gastvrouw zaterdag:  Margriet Aalbers 
 
Sportiviteit en Respect:  
    Marius van Regteren 06-20 43 26 81 respect@rksvdriel.nl 
    Jan Hafkamp   06-23 73 94 08 
    Hans van der Linden 06-48 26 01 35  
 

Kantinecommissie: 
Voorzitter en bestuurslid Patricia Bollaart   06-13 20 23 74 kantinecommissie@rksvdriel.nl 
    Vincent Janssen   026-474 30 67  
    Joke Opperman  06-47 50 82 21 jokeopperman@hotmail.com 
 

Vrijwilligers/activiteiten: 
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Voorzitter:    Joke Opperman  06-47 50 82 21 jokeopperman@hotmail.com 
Jeugdactiviteiten:  Loes Ruitenbeek      activiteiten@rksvdriel.nl 
    Daniëlle Knuiman      jeugdpr@rksvdriel.nl 
           (contactpersoon maatschappelijke stage) 
    Kristel van de Kamp 
    Mariska Koen  
 
 

Sponsorcommissie: 
Voorzitter en bestuurslid Jos Geenacker  06-52 39 64 86 media-sponsoring-kleding@rksvdriel.nl 
Kledingfonds  Heidi Hoogveld  026-474 33 29  
Sponsoren   André Poessenauw 06-29 60 60 51  sponsoring@rksvdriel.nl 
Website/Social media Jeroen Peters  06-42 35 47 89  web@rksvdriel.nl 
    Vincent van Welie  06-51 35 14 94  
Rood-Witten   Anita de Wild  026-474 31 96  
    Jan van Welie     redactie-roodwitten@rksvdriel.nl  
Algemeen   Daniëlle Knuiman  026-472 36 52 jeugdpr@rksvdriel.nl 
    
Ledenadministratie:   
    Franklin Timmermans 06-12 53 68 81 ledenadministratie@rksvdriel.nl 
    Koekoeksbloem 
    6665 HD Driel 
 



 

 
17 

Wist u dat: 
 

• Op 5 januari 2019 na de nieuwjaarsreceptie van RKSV DRIEL het 
nieuwjaarsfeest zal worden verzorgd door het zaterdagteam 3. 

• Een aantal spelers van het team zaterdag 3 vooral woonachtig zijn op/in 
de Berenklauw  speler Tom op nummer 2, Omar  op 6, Maarten op 10, 
Edwin op 78 , Danny op 80 en Jasper nummer 82. 

• Wij Danny en Daphne feliciteren met de geboorte van hun zoon Sem. 
• De Mini’s elke woensdag lekker kunnen ballen tussen 16.00 en 17.00 uur 

op ons sportpark. 
• Er dit seizoen voor de Mini’s 30 nieuwe ballen zijn gekocht, zodat elk 

spelertje een eigen bal heeft. 
• De groep trainers van de Mini’s nu is uitgebreid tot 4 vaste trainers, Henk, 

Willy, Wander en Alfons en eerste reserve Sander om de kids zoveel 
mogelijk aandacht te geven tijdens de trainingen. 

• Henry voor het eerst dit seizoen weer op zaterdag heeft getraind bij 
zaterdag team  3. 

• Het team zaterdag 3 oud spelers de gelegenheid geven om eens lekker 
te komen trainen of potje te komen voetballen op de woensdagavond. 

• Op de dinsdagmorgen nog steeds de mogelijkheid bestaat om ook lekker 
een potje te voetballen . Begin oktober 2 nieuwe leden zich hebben 
aangemeld. Wie volgt ?? Kom gerust eens langs. 

• De Mini’s zaterdags om de 14 dagen om 10.00 uur op ons sportpark een 
kleine competitie spelen. 

• Tom (op nummer 2)  een mooie appelboom in de tuin heeft en het mooie 
rode appels zijn. 

• Het team 3 van de zaterdag dit seizoen met 4 nieuwe spelers is versterkt. 
Wij deze mannen( Henk, Nick, Dusty en Willemjan) van harte welkom 
heten. 

• Het team 3 nog steeds uniek is binnen onze vereniging . De lopen 
broers(Alex en Henry) zwagers(Jim en Marijn)vader en zoon(alfons en 
Maarten) in dat team te voetballen. 

• Het team 3 zaterdag op de woensdagavond wederom is gelukt om onze 
barman, Willy, voor dit seizoen weer bereid  gevonden de kantine voor 
ons open te houden, zodat wij na onze zware trainingen lekker kunnen 
genieten van de gezelligheid ,van  een heerlijke consumptie en soms een 
lekker zakje chips. 

• Team 3 dit seizoen al 3 punten heeft uit 4 wedstrijden. Kan nog wel wat 
worden dit seizoen. 

 

 

 



 

 
18 

Vol enthousiasme weer van start. 
 
De zon staat nog hoog aan de hemel en het voelt nog als een echte 
zomer. 
Ik weet wel, het is al september maar zo voelt het echt niet. Terwijl 
ik zo langs de kant sta voel ik de zon heerlijk op mijn rug. En ik niet 
alleen. Iedereen is in opperbeste stemming. 
Natuurlijk ook omdat de kleinste jeugd weer vol aan het sporten 
kan. Weer heerlijk uitrauzen.  
Na de zomerpauze mogen ze er weer vol tegenaan. En dat doen ze 

met volle overgave. 
De trainers zijn zoals gewoonlijk weer 
in de weer met goaltjes en pionnen en 
zo. 
De ballen liggen te wachten op nog 
meer spelertjes. Nog meer?  
Ik verbaas me al over het reeds 
aanwezige aantal spelertjes.  
Maar goed, er liggen nog ballen te 
wachten om opgeraapt te worden 
De aanwezige mini´s bestrijken 
inmiddels zo ongeveer het hele 

trainingsveld en rennen alle kanten op. Achter de bal aan die ze 
zonet hebben weggeschopt. 
Alsof alle energie er nog uit moet. Sommige papa´s doen al even 
actief mee. Die schoppen de bal natuurlijk niet zover weg. Ze 
moeten al achter de ballen van hun kroost aan. 
Wat voor de mini´s alleen maar leuk is, is voor sommige papa´s 
best vermoeiend. 
Maar gelukkig, de fluit snerpt hoog en scherp. 
De kinderen die vorig jaar er ook al bij waren rennen met de bal 
naar de middencirkel. 
De mini´s die er nu pas bij zijn, volgen allemaal langzaam maar 
zeker het voorbeeld. 
Als iedereen rustig is en allemaal hun naam hebben genoemd 
kunnen ze beginnen. 
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Ik zie ze van een afstand druk zijn met de bal. Iedereen een bal. De 
ene keer aan de voet dan weer in de hand. Staan ze ineens 
allemaal stil en hoor ik de stem van de grote trainer Henk. Ik weet 
niet wat hij zegt maar als uit een katapult rennen de spelers gillend 
van de lol en met de bal aan de voet vanaf de middencirkel naar de 
grote goal en schieten de bal richting die goal. En sommigen 
kunnen dat al behoorlijk. 

Laat nou net het doelnet 
omhoog hangen. En ja, 
achter het vangnet is een 
sloot. En ja vóór die sloot 
staan struiken. En helaas 
voor de trainers belanden 
een paar ballen tussen de 
struiken door in de sloot.  
En daar mogen onze 
mini´s van de trainers niet 
bij komen. 
Als ook die ballen weer 

terug zijn in de middencirkel zijn de mini´s blij met hun bal en de 
trainers stukken minder blij met de krassen op hun benen die ze 
opliepen met het terug halen van de ballen. 
Goed werk heren trainers, haha. ☺☺ 
Als nu kleinere groepjes worden gemaakt gaat het spel verder. Voor 
mijn neus de kleintjes die gaan rennen met de bal aan de voet en 
achterwaarts terug lopen. Dat laatste is nog wel even een dingetje. 
Maar wie weet, over een paar weken gaat best allemaal goed 
lukken.  
Verderop is een groep bezig om al slingerend tussen de pionnen 
door een doelpunt te scoren. En dat gaat ook best redelijk.  
Ook worden er pogingen gedaan om een muurtje van pionnen 
omver te schieten. Als dat na veelvuldig proberen en steeds 
dichterbij kruipend uiteindelijk is gelukt, is het tijd voor de pauze en 
daarna partijspel. 
Ja partijspel. Het kan natuurlijk niet zonder een partijspel. 
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Met behulp van de gekleurde hesjes worden de spelers tot teams 
gemaakt. 
Dan kunnen ze ook niet meer wachten tot de trainer het sein geeft 
om te starten. 
En hupsakee daar knallen de voetjes tegen de bal twee drie of 
soms nog meer voeten raken wel of net niet de bal. En waar de bal 
gaat is iedereen.  
Medespeler of tegenspeler het maakt niet uit. Als er maar 
gevoetbald wordt, en dat wordt er zeker. Soms een kleine 
onderbreking als de bal achter de goal verdwijnt. Dan is de aanloop 
om de bal weer in te schieten soms zo lang dat je bijna even kunt 
gaan drinken.  
Maar als bal er weer is, dan gaat het weer met allen voor en tegen 
de bal. Soms staat er speler wat uit te rusten tegen het goaltje maar 
dat duurt nooit lang. 
Een korte aansporing van de trainer en in volle sprint wordt weer 
deelgenomen aan het spelletje. 
Fantastisch om te zien hoe fanatiek en volle inzet er is. Er soms 
spelen ze de bal ook nog eens fantastisch naar elkaar over. 
De zon heb ik effe niet meer nodig om warm te blijven. Daar zorgen 
de spelertjes wel voor. 
 
De minimoter 
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Pupil van de week: 
 
 
Wat is je naam? jamie wiegman 

Hoe oud ben je? 11 

In welk elftal speel je? jo13-2 

Op welke positie speel je? linkshalf/linksback 

Wie is je favoriete speler (idool)? Pogba 

Wat is je favoriete club? Manchester United en psg 

Wil je graag profvoetballer worden? ja 

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

Wat is je lievelingseten? pizza 

Wat is je favoriete tv programma? fox sports 

Wat wil je later worden? paleontoloog 

 
 

 

 
Wat is je naam? Krijn Teunissen 

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? JO11-1 

Op welke positie speel je? Verdediger 

Wie is je favoriete speler (idool)? Ronaldo 

Wat is je favoriete club? Juventus 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja! 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Jeroen 

Wat is je lievelingseten? Lasagne 

Wat is je favoriete tv programma? Expeditie Robinson 

Wat wil je later worden? Profvoetballer of ontwerper/architect 
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Is dit iets voor jou??? 
 
De activiteitencommissie stopt 
 
 
De huidige activiteitencommissie (jeugd) wil aan het einde van 
het seizoen het stokje overdragen. 

 
Wij zijn op zoek naar ouders/geïnteresseerden/leden die het leuk vinden om 
bijvoorbeeld het volgende te organiseren: 
 
 

• Het sinterklaasfeest voor de JO-8 en JO-9 
 

• Het Kerstdiner  
 

• Sponsorloop 
 

• Het voetbalkamp voor de JO8 t/m JO11 
 
 
Van iedere activiteit is er een draaiboek en zijn er de 
benodigdheden. 
Heb je een ander idee voor een bepaalde activiteit, dat is 
ook van harte welkom. 
 
De huidige activiteitencommissie heeft ieder seizoen bovengenoemde punten 
georganiseerd. Je zou ook aan bepaalde werkgroepen kunnen denken zodat 
taken verdeeld kunnen worden. Bijv. een groepje dat verantwoordelijk is voor het 
sinterklaasfeest, een groepje voor de sponsorloop etc. 
 
Interesse in deze ontzettend leuke activiteiten? 
Voor informatie: 
 
Joke Opperman, bestuurslid activiteiten 
06-47508221 vrijwilligers@rksvdriel.nl  
 
Daniëlle Knuiman, Kristel vd Kamp, Mariska Koen, 
Loes Ruitenbeek, activiteiten@rksvdriel.nl 
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Activiteiten   

 
30 september   sponsorloop  
10 november               quizavond 
23 november   sinterklaasfeest jo8 jo9 
15 december   kerstdiner voor alle jeugdteams 
Medio juni    kampioenendag jeugd 
14/15/16 juni         voetbalkamp jo8 t/m jo11 

 
De Seizoensopening. 
 
Op zondag 29 september was de seizoensopening. Een gezellige, zonnige dag 
waarbij de jeugd hun beste beentje voortzette tijdens de sponsorloop. De jo15-1 
en jo8-2 hebben beide zoveel opgehaald dat ze wel een versnapering hadden 
verdiend. Faris uit de jo8-2 kreeg een aardigheidje omdat hij de speler was die 
het meeste geld bijeen gelopen heeft. Foto’s hiervan staan op facebook. Het is 
sinds een aantal jaar geen rondjes lopen meer maar er wordt een parcours voor 
de spelers/speelsters uitgezet met ieder jaar een wisselende “attractie” zoals nu 
een wipe-out. Dit was een groot succes. 
Bij het laatste team deden zelfs de ouders enthousiast mee. 
Onze plaatselijke fotograaf Rinus Hagen heeft weer mooie elftalfoto’s gemaakt 
waarvoor hartelijk dank. Helaas waren er toch veel incomplete teams tijdens de 
seizoensopening zodat niet het gehele elftal op de foto staat. De 
activiteitencommissie bedankt Kapel-3L voor hun gezellige muzikale 
ondersteuning op deze dag en Hanneke Rooijakkers, Jeanet en Tim vd Heuvel, 
Martijn, Ties en Fenne Tusschenbroek voor hun hulp. Tevens Collin Kleinbussink 
en Daniël Alberts die spontaan hielpen met alle attributen van het veld op te 
ruimen. In de kraam waar koffie, broodjes knak en RKSV Driel gadgets werden 
verkocht stonden tevens leden van muziekvereniging Concordia. Zij bestaat 
binnenkort 100 jaar! Voor dit jubileum verkochten zij de “Sosabowski” 
tulpenbollen. Draagt u hen ook een warm hart toe; er zijn nog enkele pakketten 
verkrijgbaar bij de bloemenwinkel, ”Het Bloemenparadijs in Driel. Al met al kijken 
we terug op een geslaagde dag. We hebben veel leuke reacties gehad. Er is een 
mooi bedrag opgehaald door de jeugd waar de vereniging weer mooie dingen van 
kan doen. We willen iedereen, spelers/speelsters, trainers/leiders, sponsoren en 
bezoekers hartelijk danken voor hun inzet. 
Want zoals de slogan van RKSV Driel ook luidt…  
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
 
Daniëlle Knuiman, Mariska Koen, Kristel vd Kamp en Loes Ruitenbeek. 
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Doolhof 
 

 


