
 

 
1 

 
 Nummer  226                                                       novem ber  2018 

Inhoudsopgave: 
 
Voorwoord voorzitter ................................................................................ 2 

Van de Technische Commissie ................................................................. 3 

Voorlopige Notulen Algemene Ledenvergadering ................................... 6 

Onze jarigen van december ..................................................................... 12 

Nieuwe leden ........................................................................................... 12 

Balsponsoren ........................................................................................... 13 

Ledenlijst  Businessclub S.V. Driel ......................................................... 14 

Stage ........................................................................................................ 15 
Nieuwe hesjes voor de mini's .................................................................. 17 
Kijk en koop ............................................................................................ 23 

Oproep aan senioren ................................................................................ 24 

Weetjes of onzin ...................................................................................... 25 

Wist u dat: ............................................................................................... 26 
Pupil van de week: .................................................................................. 27 

Pupil van de week: .................................................................................. 28 

Activiteiten: ............................................................................................. 29 
Let op! ..................................................................................................... 29 
Sinterklaasfeest ........................................................................................ 29 

Is dit iets voor jou??? ............................................................................... 30 

 
 

Inleveren kopij nr 22 7 vóór  18 december  2018  |  redactie -roodwitten@rksvdriel.nl  



 

 
2 

  
 
Voorwoord voorzitter 
Dit is  alweer de tweede uitgave van de Rood-Witten.   
Wat gaat de tijd toch snel, we zitten weer in de Sint Nicolaas tijd en over 
enkele weken is het weer 2019. Toch gaat het helaas niet goed met ons 
mooie clubje aan de dorpsstraat. Kom ik naar de club om trainingen te 
kijken, wil ik ff lekker ’n bakje doen,  zit de kantine dicht, terwijl er toch veel 
ouders lang het veld staan om te kijken. Kom ik op zondag naar het veld 
om even na te praten, zit de kantine dicht, terwijl er toch mensen op het 
veld waren (leden) die naar de wedstrijd kwomen kijken.  
Beste leden van RKSV Driel, de goede ten na gesproken , kunt u niet 
even wat tijd vrij maken om de vrijwilligers van de kantine een handje toe 
te steken. Ik weet wij hebben het allemaal druk, maar hoe zou u het 
vinden als u thuis komt, de sleutel bent vergeten en voor de deur moet 
wachten op ’n familielid.  
Wanneer de situatie zo blijft, moeten wij helaas andere maatregelen gaan 
nemen, ik weet het zijn harde woorden die ik als voorzitter hier op papier 
zet, maar het kan niet anders. Laten we proberen elkaar bij te staan en 
kijken of we niet ff wat tijd over hebben om onze handen uit de mouwen te 
steken. 
Zoals u kunt zien, worden op het dak van de kleedkamers zonnepanelen 
gelegd, zodat wij kunnen besparen op stroomkosten. Ook zullen de 
lampen worden vervangen voor ledlampen. 
Op zaterdag 5 januari 2019 vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Daar 
zullen de jubilarissen weer in het zonnetje worden gezet. Ik nodig u graag 
hierbij van harte uit. 
Verder wens ik u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. 

Frans Essers , voorzitter RKSV Driel.  

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Van de Technische Commissie 
Woensdag 24 oktober heeft op ons sportpark de aftrap 
plaatsgevonden betreft “Train de Trainer”. Een initiatief van enkele 
gediplomeerde selectietrainers binnen onze vereniging om de 
overige (beginnende) trainers te ondersteunen bij praktische en 
theoretische vraagstukken betreft trainingen en saamhorigheid 
binnen het team.  Nagenoeg alle jeugdtrainers waren op deze 
eerste bijeenkomst aanwezig. Eerst hebben we kennis gemaakt met 
elkaar.  
Vervolgens zijn er enkele vraagstukken behandeld. Buiten stonden 
twee trainers klaar met de JO11-1 en JO13-1 om oefeningen voor te 
doen voor de trainers  zo handvatten te bieden voor wat oefenstof. 
Daar kan men de komende periode me vooruit. Ondertussen zijn 
telefoonnummers uitgewisseld wanneer er eventuele vragen zijn. 
Tevens zijn we bezig om oefenvormen intern zichtbaar te maken 
voor de trainers. Bijvoorbeeld op de website van onze vereniging. 
Sjors Dulos, de trainer van het 2e selectie elftal van RKSV Driel is 
de initiator van TrainersPlatvorm. Op Facebook worden geregeld 
oefenvormen gepubliceerd. Check zeer zeker ook de website 
www.trainersplatform.net voor veel meer oefenvormen. 
 
Binnenkort zal er een “Train de Trainer” vervolgbijeenkomst zijn.  
De kou is in aantocht, de najaarscompetitie nadert het einde. De 
winterstop is naderbij. Voorafgaand aan de najaarscompetitie was 
er wat rumoer betreft de klasse indelingen. Een rondgang langs de 
trainers, leiders, spelers en ouders geeft aan dat dit voor een klein 
gedeelte terecht is gebleken.  
Sommige teams zijn te hoog ingedeeld en andere teams juist veel 
te laag. Maar er zijn ook enkele verrassingen, teams die 
buitenverwachting goed presteren en teams die de verwachting, die 
zij zelf hadden, niet hebben kunnen waarmaken. Het belangrijkste is 
dat het leerproces niet stil heeft gestaan.  
En hoe je het ook wend of keert, dat is nooit het geval. Ben je 
ingedeeld met sterkere tegenstanders dan leer je daar van. Het is 
hetzelfde als met oefenvormen; de ene oefening is moeilijker dan de 
andere. Ben je ingedeeld met tegenstanders die wat minder zijn dan 
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leer je daar ook van. Dat geeft bijvoorbeeld een uitdaging en gaat 
een trainer aan de slag met bijvoorbeeld een opdracht tijdens de 
wedstrijd. Op basis van de eindstanden van de competitie wat 
betreft O11 en hoger zal er gekeken worden naar de ranglijst en van 
daaruit of men een klasse hoger, lager of juist in dezelfde klasse zal 
worden ingedeeld. Voor JO8 en JO9 is geen ranglijst opgemaakt en 
bepalen de trainers en leiders in samenspraak met de coördinator 
en commissie wedstrijdzaken welke klasse  indeling wenselijk is.  
Voor de Senioren geldt een hele competitie. 
 
Ook de komende winterstop zal de vereniging middels de 
Technische Commissie weer 2 vouchers per team beschikbaar 
stellen om in de sporthal in Driel te gaan voetballen. De trainer cq 
leider dient zelf de trainingsavond te regelen met de beheerder van 
de zaal. Er zijn namelijk meerdere huurders. Via de coördinatoren 
zal een datum gecommuniceerd worden wanneer de Vouchers 
kunnen worden opgehaald bij de Technische Commissie. 
Als laatste, en misschien wel de belangrijkste mededeling: Onze 
vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij zetten zich tijdens hun 
spaarzame vrije tijd in voor de vereniging en om u, uw kinderen of 
andere betrokkenen de mogelijkheid tot voetballen te bieden.  
 
Helaas komt het steeds vaker voor dat het telkens dezelfde mensen 
zijn die tijd vrij proberen te maken om vrijwilligerswerk te doen. het 
ontbreekt geregeld aan betrokkenheid.  
Vragen vanuit trainers en leiders om te helpen met een training of te 
fungeren als grensrechter worden soms niet eens beantwoord. 
Daarentegen is er wel geregeld een wanklank als iets niet helemaal 
naar wens verloopt en wordt er verwcht dat er gehandeld wordt of 
antwoord gegeven wordt. Bij veel sportverengingen worden ouders 
via de clubapp al genoemd dat zij de komende week als spelleider, 
grensrechter of wasouder  fungeren. Als iedere ouder daar voor 
openstaat komt het neer op 2 wedstrijddagen per jaar voor de duur 
van 2 uur per keer. Ik denk dat ik voor velen spreek als ik zeg dat 
het geven van een antwoord op een vraag en de bereidheid om 
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samen een probleem aan te pakken de intentie van iedereen is. 
Want de vereniging ben jij, samen met mij.  
 
Dus……. geef je op bij de trainer, leider of Technische Commissie, 
de Barcommissie, Activiteitencommissie, 
Scheidsrechterscommissie,Ttoernooicommissie, Commissie 
wedstrijdzaken of Commissie Accomodatie en Beheer om eens de 
handen uit de mouwen te steken en andere vrijwilligers te ontlasten. 
Zij staan altijd klaar om u of uw kind van dienst te zijn. Daar kan en 
moet U ook bij horen.    
Een sportieve groet, 
Namens de TC 

Frank Abbenhuis 
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Voorlopige Notulen Algemene Ledenvergadering  
gehouden op 24 oktober 2018. 

 
Aanwezig :  bestuur uitgezonderd P. Bollaart i.v.m. ziekte. 
Verder      : zie getekende presentielijst.  
Afmelding: Hennie Peters, Vincent Jansen, Erik vd Klift, Annemiek 
Fischer, Chris Hesseling, Jan van Welie, Joop Janssen en Kelsy 
Knuiman. 
 

1. Opening: 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze 
vergadering. Hij vraagt een minuut stilte voor de overleden 
leden, supporter(s) en familieleden. Hij blikt even terug op de 
afgelopen periode en bedankt dan al die vrijwilligers die zich 
het afgelopen seizoen ingezet hebben  voor onze club. Er 
komen vanuit de vergadering de volgende extra 
agendapunten 
1. Manier van indelen jeugdteams ( Martijn Tusschenbroek) 
2. Veiligheid op het sportpark ( Maico Muller) 
3. Kantinediensten seniorenteams ( Andre Poessenauw) 
4. Drankgebruik kleedaccomodatie ( Stefan Emons). 

 
Waarop de agenda wordt vastgesteld voor deze vergadering.  
Er hebben zich ook geen tegenkandidaten gemeld voor de 
door het bestuur voorgedragen personen bij punt 7 
bestuursverkiezing. Tevens geen kandidaat/kandidaten 
aangemeld voor het aftredende bestuurslid Jos Geenacker. 
 
 

2. Notulen ALV van 12-10-2015: 
Er staat een fout op pagina 8 ARAB moet zijn ARAG. Daarna 
worden de notulen vastgesteld. 
 
 

3. Diverse verslagen:  
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Er zijn nog geen jaarverslagen van wedstrijdzaken en 
kantinecommissie, deze worden later in de Rood-Witten 
geplaatst. 
De ALV geeft goedkeuring aan de aanwezige jaarverslagen. 
 

4. Verslag Penningmeester: 
De penningmeester geeft uitleg over de resultatenrekening 
2017-2018 en de balans per 30-06-2018. Hij gaat in de de 
energiekosten en onderhoudskosten. Tevens benoemd hij de 
post reservering voor het groot onderhoud dat er aan komt. 
Ook is er een post reservering accommodatie in opgenomen.  
Aankoop ballen voor een groot bedrag waarbij de 
kanttekening wordt gemaakt hoe het komt dat er elk jaar 
zoveel ballen vernieuwd moeten worden. De 
opleidingskosten zijn niet gebruikt dit jaar. Extra inkomsten 
kantine door organiseren 2e Wim Jacobitoernooi/ Koningsdag 
en kerstbingo. Dank aan de vrijwilligers die het 
georganiseerd hebben daardoor komen we op een positief 
resultaat uit dit jaar. 
Vraag Ronald Linsen over de marge van de kantine die dit 
jaar behaald is.  
Antw: vorig jaar lag dat op 37% nu dit afgelopen seizoen op 
40%. De penningmeester geeft later aan Ronald uitleg hoe 
hij aan dit percentage komt. 
Bij de Balans per 30-06-2018 geeft de penningmeester aan 
dat allen hypotheken afgelost zijn. Er staat wel een bedrag 
die we vooruit ontvangen hebben voor de zonnepanelen en 
het gravelveld, dat moet nog wel betaald worden dus we 
moeten ons niet rijk rekenen. 

 
5. Verslag Kascontrolecommissie: 

Bij monde van Dhr. A. van Rooijen geeft de 
kascontrolecommissie uitleg wat ze geconstateerd hebben 
en verklaren dat de boeken en bescheiden van de vereniging 
op adequate en juiste wijze gevoerd is door de 
penningmeester en verzoekt dan ook om de penningmeester 
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en het bestuur decharge te verlenen over het boekjaar 2017-
2018. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
 

6. Stand van zaken lopende projecten:  
Het gravelveld is nog steeds een aandachtspunt maar tussen 
nu en eind volgend jaar wordt er een kunstgrasveld 
gerealiseerd. 
Er komt een vraag of de Bootcamp er dan nog gebruik van 
kan maken. 
Antw: Hij heeft geen materialen die het kunstgras 
beschadigen en anders wordt er gekeken naar een strook 
waar Bootcamp wel plaats kan vinden. 
 

7. Bestuursverkiezing: 
Er zijn geen tegenkandidaten voorgedragen voor de 
aftredende en herkiesbare bestuursleden. De vz vraagt aan 
de ALV of zij ermee kunnen instemmen dat de herkiesbare  
bestuursleden weer een periode van 3 jaar zitting mogen 
nemen in het bestuur. De ALV antwoord met een applaus.  
De vz bedankt aftredend bestuurslid Sponsoring  ( Jos 
Geenacker) voor al het werk dat hij in de afgelopen periode 
gedaan heeft. Hij overhandigd hem namens de vereniging 
een cadeaubon en hoopt dat hij samen met zijn echtgenote 
de extra vrije tijd goed zal invullen. 
Er heeft zich niemand kandidaat gesteld voor deze open 
gevallen plaats. Opdracht aan bestuur om kandidaat et 
zoeken. 
 

8. Verkiezing Kascontrolecommissie: 
In tegenstelling wat in de agenda aangekondigd staat is 
Frank Boeien wel aftredend en niet meer herkiesbaar.  Uit de 
ALV komt op de vraag wie zich beschikbaar wilt stellen geen 
reactie dus het bestuur moet op zoek naar een nieuwe 
kandidaat. 
 
Extra ingebrachte Agendapunten: 
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1. Manier van indelen jeugdteams: Men heeft zich niet 

gehouden aan hetgeen in het beleidsplan staat en dat heeft 
en brengt de nodige irritaties bij ouders met zich mee. 
Antw: Het beleidsplan loopt naar zijn einde en moet 
herschreven gaan worden omdat de vereniging met name de 
jeugd enorm toegenomen is. De selectieprocedure is dit jaar 
niet naar wens verlopen en wordt voor het komende seizoen 
dan ook aangepast. Er zijn andere keuzes gemaakt door TC 
m.b.t. onder- en bovenbouw. Het belangrijkste moet zijn dat 
men plezier heeft in het spelletje. De communicatie naar 
ouders is niet geheel goed gegaan waarom men dit jaar 
anders ingedeeld is.  Er wordt toegezegd dat er gesprek 
komt met Martijn Tusschenbroek om met elkaar te gaan 
kijken hoe we in de toekomst de zaken kunnen verbeteren. 

2. Veiligheid sportpark:  Hoe kunnen we de veiligheid op ons 
sportpark waarborgen cq vergroten m.b.t. ongevallen / 
hartfalen e.d.  Aangeven waar AED hangt enz. Zichtbaar 
aangeven waar e.v.t. hulppost aanwezig is. 
Antw:  Er wordt momenteel gekeken om een cursus EHBO/ 
EHBSO te geven aan leiders/vrijwilligers. Deze mensen 
kunnen dan adequaat ingrijpen op het moment dat het nodig 
is. Uit de vergadering komt de opmerking om te gaan 
inventariseren wie er al EHBO cq BHV in zijn/haar pakket 
heeft zitten.  Dit wordt toegezegd. 
Tevens wordt in de vergadering aangegeven dat bij Spero al 
zoiets is opgezet, misschien handig om daar te informeren. 
Ronald Linsen kent die persoon en zal naam doorgeven. 

3. Kantinediensten senioren:  Kan men ook bij roosters ouders 
jeugdleden inzetten/benaderen. Is het iets om mensen een 
klein bedrag per uur te gaan betalen? Er wordt ook geopperd 
om mensen die geen kantinedienst of een andere taak willen 
verrichten extra contributie te laten betalen? 
Antw:  Er zal beleid op dit punt gemaakt moeten gaan 
worden. Nu zijn het allemaal vrijwilligers, als men iets gaat 
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betalen dan zal kantineomzet ook dalen.  Er zal gekeken 
gaan worden hoe ze dat bij andere verenigingen doen. 

4. Drankgebruik kleedkamers:  hoe gaat vereniging om met 
meegebrachte alcoholische drank die buiten kleedkamers in 
het openbaar genuttigd wordt. 
Antw:  Er mag volgens de regels geen alcoholische drank 
genuttigd worden in kleedkamers. Ook mag er geen drank 
worden meegebracht. Als vereniging moeten we elkaar erop 
aanspreken als dit wel gebeurd.  
 

9. Rondvraag: 
Ronald Martens: Gaat er nog wat gebeuren met de inrit ( kleine 
poort)  op ons sportpark? 
Antw: komende week is er een gesprek met de nieuwe 
wethouder sport en dan zullen wij dit ter sprake brengen. Alles 
valt en staat met de weggebruikers en ook hoe wij zelf handelen. 
Verlichting in orde. Wij hebben al veelvuldig aangegeven dat de 
zichtbaarheid zebra vergroot moet worden. 

  
Voordat de Vz de vergadering sluit vraagt hij aan de leden om één 
persoon het Ere-lidmaatschap van RKSV Driel te verlenen. Het 
betreft Ronald Linsen, deze jongeman heeft zich in de 
achterliggende periode op een zodanige wijze voor de vereniging 
ingezet dat het bestuur hem op deze wijze wil eren. De vz leest voor 
wat hij allemaal gedaan heeft en vraagt daarna aan de leden om 
hun goedkeuring. De ALV geeft zijn accoord met een daverend 
applaus. Daarna speld de vz Ronald het speldje op en feliciteert 
hem met de benoeming als Ere-lid 
  
 

10. Sluiting: 
Aan het einde van deze vergadering refereert onze Vz toch 
nog even aan het omgaan met de materialen van de 
vereniging. Ook het terugplaatsen van de verplaatsbare 
goals er kan nu niet gemaaid worden op die plaatsen en ook 
het vegen kunstgras wordt bemoeilijkt. Wij kunnen niet van 
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onze CAB mensen verlangen dat ze eerst uw spullen op 
moeten ruimen om hun werkzaamheden te kunnen doen. 
Tevens vraagt hij de leiders trainers aandacht te schenken 
aan het tijdig uitdoen van de lampen trainingsvelden en het 
afsluiten van de kleedaccommodatie. 
 
De Vz bedankt de leden voor hun komst en inbreng op deze 
vergadering en wenst ze een goede voortzetting van deze 
avond toe. 
 
De Vz        De secr. 
F. Essers       F. Elbers 
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Onze jarigen van december 
01 Cees Opperman 
01 Marcel Boersma 
01 Collin de Water 
02 Paul Roelofs  
02 Bram van Muiswinkel 
04 Lars Dinnissen  
05 Alfons van Rooijen  
05 Max Faber 
05 Fabian Doorn 
06 Sinterklaas 
07 Jos Geenacker  
08 Lieke Muller 
09 Mark Jacobi 
09 Lars den Boer 
11 Pim Hafkamp  
11 Gerard Messing  
13 Gino de Wild 
13 Wesley Croqué 
13 Daan Le 
13 Bart Derksen 
14 Chris Hesseling  
15 Stan Lamers 
15 Tijn Hagen 
15 Stefan Vos 

16 Sten Weijman  
16 Martin Willemsen  
17 Hugo Bakker 
18 Frans Derksen  
19 Jan Derksen  
19 Mike Opperman 
21 Gabriel Simon 
23 Jeffrey Wels 
24 W. ten Westenend  
24 Bas Hoogveld 
27 Bart Wouters  
28 Kaj Udink 
29 José Hervas 
30 Romy Roelofse 
30 Kaylee Roelofse 
30 Jonah Bakker 
31 Berry Geurtsen 
31 Yule van der Veen 
 
Nieuwe leden 
Lotter Venderbosch 
Quin Sjollema 
Jesse Ravesloot 
Lars den Boer 
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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 & Tyreservice Koos van Elk 

Cargolus Dagbladverspreiding 

Carrosseria Volpe 

Constructiebedrijf C. Hermeling 

De Geldersche Poort Catering en Partyservice 

De Oldenburg, Party- en zalencentrum 

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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Stage 
Een aantal spelers van onze vereniging heeft stage gelopen Bij 
NEC en de Graafschap. 
 
Bas Abbenhuis  
Hallo, ik ben Bas, ik ben 11 jaar  en ik speel voor het 2e jaar in 
Jo13-1 van RKSV Driel 
Begin November werd ik uitgenodigd om 2 keer te komen trainen bij 
NEC. Ik was heel blij. Ik moest op 2 maandagen trainen van 15:45 
tot 17:30. Ik mocht dus ook iets eerder weg van school. Samen met 
mijn vader ging ik naar Nijmegen toe. Ik vond het best wel 
spannend de eerste keer. De Hoofd Scouting kwam mij ophalen. Ik 
mocht samen met een andere jongen  met de selectie trainen van 
JO-12.  ik werd goed ontvangen door de spelers. Iedereen vroeg 
hoe ik heette, waar ik vandaan kwam en voor welke club ik was. Ik 
zei Vitesse!  Sommige moesten voor de training nog even naar naar 
de fysiotherapeut. Als je klaar was dan moest je een doel op 
schrijven waar je die training op wilde trainen en dan mocht je naar 
het veld.  
Aan het begin van de training mocht je zelf een oefening bedenken 
van ongeveer 25 minuten en dan begonnen we met de eerste 
oefening die de trainers hadden klaargezet. . Dat was een pass 
oefening. Z ze hadden normale ballen maar ook hele rare ballen 
zoals een tennisbal,een grote bal en een driehoekige bal. Daarna 
een afwerk oefening en daarna  partijtje, toen douchen en naar huis 
en die maandag daarop weer. Toen werden we  verdeeld in 2 
groepen en toen we begonnen met 3  tegen 2 met kleine doeltjes en 
dat andere groepje deed een estafette en een spel,  het rattenspel. 
Daarna wisselden we en toen daarna deden we een oefening met 
grotere doelen met aan alle beide kanten 2 kaatsers en ook met 
kleine doeltjes en toen parijtje.  ik genoot er heel erg van en met 
veel plezier. 
Helaas is mijn stage nu afgelopen. Ik heb wel te horen gekregen 
waar ik aan moet werken en wat ze erg goed aan mij vinden.  
 
Groetjes, Bas Abbenhuis  
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Lenn Koen 
Hallo, ik ben Lenn en ik zit in 08-1.  
Sinds enkele weken train ik op proef met De Graafschap. Eerst 
vond ik 
het spannend maar nu heel leuk. De trainer is heel aardig en met 
omkleden worden we geholpen door een voetbalmoeder. We doen 
leuke 
spelletjes op trainen en ik leer er nieuwe dingen.  
Ik heb een toernooi in het stadion van PEC Zwolle mogen doen en 
volgende keer mag ik als afsluiting in het Stadion van De 
Graafschap 
spelen. 
 
Ik denk dat ik dit nooit meer ga vergeten!  
gr. Lenn Koen 
 
Mick Koen 
Hallo allemaal, ik ben Mick en ik voetbal in de 011-1. Samen met 2 
teamgenootjes heb ik met de 011 van NEC mee mogen trainen.  
Dit was geweldig! Het is een mooi, nieuw sportcomplex midden in 
de bossen. We werden goed ontvangen en geholpen door de 
jongens en de trainers.  
De training ging erg snel en het was even wennen maar gelukkig 
kende we al veel oefeningen die we deden.  
Ik hoop dat er nog veel andere kinderen een keer met een profclub 
mee mogen doen! Het is echt heel leuk.  

gr. Mick Koen 
 
Niek Wester 
Hallo allemaal, 
Een paar weken geleden heb ik een uitnodiging gekregen om mee 
te trainen met NEC. Ik mocht twee keer meetrainen op 
dinsdagavond. Ik ging samen met mijn ouders naar het stadion en 
vond het best wel spannend. Toen we in de kantine waren kregen 
we uitleg over wat er zou gaan gebeuren. Het bleek dat ik met een 
bestaand team, JO11-1, mee mocht trainen en niet met alleen 
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kinderen die gescout waren. Dit vond ik extra leuk. 
Tijdens de training kregen we loopoefeningen en veel partijen. 
Verder moesten we zelf zo snel mogelijk alle spullen pakken en 
rennen naar de trainer als hij iets uit ging leggen. Het was heel leuk 
en na de training had ik pijn aan mijn benen. 
Voor de tweede training was ik iets minder zenuwachtig en ging de 
training beter dan de eerste keer. Ik was wat aan het niveau 
gewend.  
Een week later kreeg ik te horen dat ik niet door was. Dat vind ik 
heel jammer, want mijn droom is om profvoetballer te worden. Ik 
heb van de trainer wat tips gekregen om me te verbeteren. Daar ga 
ik de komende tijd aan werken. 
 
Groetjes Niek Wester 
 
Stijn Muller 
Hoi, ik ben Stijn en ik speel in JO11-1 
Toen ik van mijn vader hoorde dat ik mee mocht trainen met de JO 
11-1 van NEC kon ik het haast niet geloven. Ik was ontzettend blij. 
Ik mocht spelen op het complex van De Eendracht, naast de 
Goffert. Wat is het daar enorm groot! De trainers en spelers waren 
heel erg vriendelijk, en ik voelde me gelijk welkom. Ik mocht samen 
met Mick en nog twee andere jongens mee doen met de JO 11-1. 
In de twee trainingen die ik heb mee gedaan heb ik erg veel 
geleerd. De trainers waren goed, streng en duidelijk. Tijdens de 
training moesten we veel praten met elkaar en snel over spelen. 
Ook vond ik de partijtjes super om te doen, iedereen was erg 
fanatiek. 
Ik vond het een mooie ervaring, en hoop dat ik nog een keer terug 
mag komen. 
 
Gr.Stijn Muller 
 
 
Nieuwe hesjes voor de mini's 



 

 
18 

Woensdagmiddag 21 
november was het zover; de 
mini's van RKSV Driel 
stonden bij ons, Albert Heijn 
Ger Koopman, voor de deur!  
Vol trotst presenteert de 
jonge garde van RKSV Driel 
hun nieuwe hesjes. In de 
kleuren Blauw, Geel, Groen 
en Oranje en met "Albert 
Heijn Ger Koopman" als 

hesjessponsor, zijn de mini's nu goed te onderscheiden in hun 
onderlinge wedstrijden.  
 

Ondanks de kou is het een 
kleurrijke bezigheid! De 
mini's treden nog even de 
winkel binnen. Omdat ze zo 
doorgaan naar de training 
hebben ze de 
voetbalschoenen en 
trainigskleren al aan. Het 
getik van de noppen in de 
winkel maakt indruk.  
 

 
Rondom de grote bak met Chocoladeletters 
poseren de mini's nog eenmaal met hun 
hesjes aan. Daarna vertrekken ze op de fiets 
of met de auto naar de training. Wij wensen 
namens "Albert Heijn Ger Koopman" de mini's 
heel veel speelplezier in hun prachtige outfit.  
 
Benieuwd wat de mini's (5-6 jarigen) in petto 
hebben? Kom dan gerust eens kijken.  
Zaterdag 24 november spelen zij weer om 
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10:00 uur op het sportveld van RKSV Driel. Maar ook zaterdag 8 
december staan er wedstrijdjes gepland.  
Bram Weenink , supermarktmanager 
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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 scheidrechters@rksvdriel.nl 
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 
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Vrijwilligers/activiteiten: 
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: 
Waarnemend voorzitter 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 

 
 
 
 
Kijk en koop  

Kijk en koop  
bij onze  
adverteerders en sponsoren 
 
Zij maken dit clubblad mede 
mogelijk 



 

 
24 

  
Oproep aan senioren  
Senior en een beetje sportief. 
Een kleine groep oudere senioren van onze vereniging is iedere 
dinsdagmorgen actief met recreatief voetbal. 
Van half elf tot half twaalf vermaken wij ons met de bal. 
Wat ontspanning, wat oefeningen om de spieren los te maken, wat 
beweging om de conditie te verbeteren of op peil te houden. Kortom 
bewegen om gezond te blijven en  het voetbal als motief. 
Wij zoeken nog mede sportievelingen. Ben jij dat? Of weet iemand 
die interesse heeft? 
 
Uit het nationale ouderenfonds: 
Bewegen en sporten op latere leeftijd. 
Bewegen is gezond. Dat weten we allemaal. Wie beweegt, heeft 
minder kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, diabetes én 
eenzaamheid. En ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis 
wonen. Een goede gezondheid is daarom van cruciaal belang. Toch 
is het lang niet altijd makkelijk om gezond en fit te blijven. 
Voetbal is de populairste sport van Nederland. Voetbal verbroedert. 
Daarom zet het Ouderenfonds voetbal in om de zelfredzaamheid 
van ouderen te vergroten en het sociale netwerk uit te breiden. Met 
voetbal en sociale ontspanning werken 60-plussers op een 
verantwoorde manier aan hun conditie en maken ze nieuwe 
vrienden. 
Het Ouderenfonds beveelt het verantwoord sporten op latere leeftijd 
aan. 
 
“Oud ben je pas als je niks meer doet. Het geeft zo veel plezier om 
van die bank te komen en weer te voetballen.” 
 
“Als je sport, kun je alles loslaten. Ik voel me beter door OldStars. 
Mijn conditie is beter en ik heb nieuwe vrienden gemaakt. OldStars 
is echt een teamsport.” 
 
Dus redenen genoeg om te komen sporten op ons sportpark. 
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Wij zijn bijzonder blij met mensen die met ons willen sporten op 
dinsdagmorgen. Uitbreiding is zeer welkom omdat wij graag willen 
blijven sporten op een niveau dat bij ons past. Gezellig en vrij en 
ieder met zijn eigen kwaliteiten en inzet. 
 
Voel je hier wat voor, wil je eens komen kijken op dinsdagmorgen 
tussen half elf en half twaalf, voel je uitgenodigd. 
Wil je meer weten: stel je vraag op info@rksvdriel.nl 
Of vraag het aan: 
Alfons van Rooijen 
Willy Ederveen 
Henk Willems 
Of bel: 06 39026998 
 
 
 
 
Weetjes of onzin 

• De omtrek van de aarde over de evenaar is 40.075 km 
• De omtrek van de aarde gemeten over de polen is 40.008 km  
• Frankrijk dank de naam aan de Franken, die ooit de 

Romeinen verdreven. 
• De Grote Muur van China (Chinese muur) is met 2.450 km 

het grootste bouwwerk ooit door mensen gebouwd. 
• Parels lossen op in azijn. 
• Fleece wordt gerecycled uit gebruikte polyester flessen. 
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Wist u dat: 
- De zaterdag teams 2 en 3 de nieuwjaarsreceptie en 

feestavond zullen verzorgen op zaterdag 05 januari 2019. 
- Een commissie al druk bezig zijn met de voorbereidingen 

voor deze avond. 
- Het thema van die avond zal zijn     Drielfields 
- Bij de trainingen van de Mini’s het aantal talentjes al 

opgelopen  is naar 35 en ook nog 5 debutantjes rond lopen. 
- Onze Margriet vaak zaterdags van 7 tot 7 aanwezig is op ons 

sportpark. 
- Tom (team 3) weer een wedstrijd heeft gespeeld na een 

hardnekkige blessure en zijn vrouw en kinderen hem 
kwamen aanmoedigen. 

- Maarten( team 3) zijn vriendin Mariska ten huwelijk heeft 
gevraagd. 

- Team 3 op de zaterdag nu helemaal onderaan staat, maar 
als zij alle inhaal wedstrijden winnend afsluiten in het linker 
rijtje terecht komen. 

-  Op de dinsdagmorgen nog steeds door een paar fanatieke 
65+ een balletje tussen 10.30 en 11.15 uur een balletje wordt 
getrapt. 

- Onze scheidsrechters op de zaterdag vaak worden geprezen 
door onze tegenstanders, met de woorden” hadden wij maar 
zulke scheidsrechters”. 

- Een verkeersboete in ons mooie Elst bij fout parkeren, maar 
liefs euro 104,-- moet opbrengen. 

- De verkeersboete over 3 maanden mag uitsmeren. 
- De zonnepanelen de afgelopen weken op ons kleedkamers 

gedeelte zijn gelegd. 
- Wij de jeugd op de training- en wedstrijddagen altijd ranja 

schenken en dat na tevredenheid wordt opgedronken en de 
vereniging dat al sinds mensenheugenis doet. 

- Op de zaterdagmiddag toch vaak heel gezellig kan zijn in 
onze kantine. 
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Pupil van de week: 
 
 
 
Op zondag 21 oktober mocht ik Pupil van de week zijn bij de wedstrijd van ons 1e 
elftal tegen Roda’28. 
 
Om te beginnen mocht ik aanwezig zijn bij de wedstrijdbespreking, de trainer 
sprak de spelers op een positieve manier toe en de spelers hadden er, net als ik, 
zin in! 
Daarna gingen we naar de kleedkamer om rustig om te kleden. Althans dat was 
de bedoeling, maar de muziek klonk lekker hard door de speakers om iedereen 
nog even goed wakker te schudden leek het. 
Ik mocht naast mijn favoriete speler Jeroen Peters omkleden en daarna meedoen 
tijdens te warming-up. Voordat de wedstrijd begon ging ik even bij de 
scheidsrechter en assistent-grensrechters langs om kennis te maken.  
De wedstrijd ging beginnen en ik liep voorop met de scheidsrechter en de 
wedstrijdbal in mijn handen het veld op. Na het traditionele handenschudden en 
succes wensen mocht ik de aftrap verrichten en dribbelde ik langs de verdediging 
van Roda’28 om aansluitend de keeper te verschalken met een lage schuiver in 
de hoek! Om zodoende het goede voorbeeld te geven aan de mannen van ons 1e 
elftal! 
Tijdens de wedstrijd zat ik in de dug-out bij de wisselspelers en technische staf. In 
de rust nog even een balletje trappen op doel met mijn vader als keeper dit keer. 
De wedstrijd was een hele leuke om te zien en zeker omdat RKSV Driel zich 
goed herstelde en niet opgaf! Daardoor werd het uiteindelijk na een hele mooie 
goal zelfs 4-3! 
Na de wedstrijd heb ik nog een frietje gegeten in de bestuurskamer om een leuke 
middag af te sluiten! 
Bedankt voor de uitnodiging! 
 
Toine Bosvelt                        
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Pupil van de week: 
 
Wat is je naam? Toine Bosvelt  

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? J011-1 

Op welke positie speel je? Spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? Lionel Messi 

Wat is je favoriete club? FC Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja! 

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

Wat is je lievelingseten? Frietjes 

Wat is je favoriete tv programma? De Proefkeuken 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 

 

Wat is je naam? Stijn Muller  

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-1 

Op welke positie speel je? Middenveld 

Wie is je favoriete speler (idool)? Steven Bergwijn van PSV 

Wat is je favoriete club? PSV 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste 
elftal? 

Gino de Wild 

Wat is je lievelingseten? Pasta met zalm 

Wat is je favoriete tv programma? 
Ik kijk het liefst een serie op 
netflix 

Wat wil je later worden? Fysiotherapeut 
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Activiteiten:  

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

 
 

Let op! 
Datum kerstdiner jeugd is gewijzigd! 
 
Omdat de competitie dit jaar later is gestart vind het inhaalprogramma nu ook 
later plaats; op zaterdag 15 december. (De datum dat het kerstdiner.) Er zijn al 
zoveel teams ingepland daar valt geen kerstdiner voor alle jeugdteams om heen 
te plannen voor de activiteitencommissie. Daarom is besloten de activiteit over de 
feestdagen heen te tillen. Nader informatie zal z.s.m. verstrekt worden aan de 
trainers/leiders. Maar alle jeugdteams en hun trainer/leider: 
 
Zaterdag 12 januari is er een activiteit voor de jo 8 t/m jo19. 
 
 
 
Sinterklaasfeest 
 
Vrijdag 23 november heeft de Sint en zijn pieten weer de jeugd jo-8 en jo-9 
bezocht op de voetbalclub. De kantine was weer mooi versierd, 
de stoel voor Sinterklaas stond al klaar. Er werd heel hard 
gezongen en daar kwamen de Sint en Pieten natuurlijk wel 
even een kijkje nemen. Het was een hele gezellige avond. Voor 
ieder team was er een persoonlijk praatje en met een mooi 
cadeau en voldaan gevoel keerde de jeugd weer huiswaarts. 
Sintkan, activiteitencommissie en de mannen die op 
donderdagavond hielpen de kantine leeg te maken om 
ongeveer 70 kinderen te kunnen ontvangen; ontzettend bedankt 

voor de organisatie. 
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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 en een nieuwe frisse wind laten waaien. 
 
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 jokeopperman@hotmail.com 
 
Daniëlle Knuiman, Kristel vd Kamp, Mariska Koen, 
Loes Ruitenbeek, activiteiten@rksvdriel.nl        
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