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Nieuwjaarsreceptie 2019 
 
Goedenavond sportvrienden en vriendinnen. Hartelijk welkom op deze 
nieuwjaarsreceptie van de RKSV Driel  
En weer een jaar voorbij ...  
een jaar in de lange geschiedenis van mens, sport en wereld,  
van wie weet vanwaar, wie weet waarheen ...  
een jaar is niets, zeggen we, tot vervelens toe.  
En toch is dit jaar voor velen het eerste, en voor velen het laatste van hun 
leven.  
De een ziet erop terug met een glimlach op het gezicht; de ander met een 
traan in de ogen; een jaar ... wat vliegt de tijd.  
 
Samen met de Businessclub  SV Driel, hebben wij tussen het jeugdhonk 
en de kleedgelegenheid een overkapping kunnen realiseren. 
Het 1e doet het, nadat zij 4 spelers met een totaal van 30 doelpunten per 
seizoen moeten missen, het naar behoren, en het 2e elftal doet het goed 
in hun competitie. De andere elftallen doen  ook goed hun best, en de 
beide zaterdag teams doen het  ook goed. Bij de jeugdelftallen zijn er 
weer een aantal kampioen geworden.  
We zijn gastheer geweest van Baniyas uit de verenigde Arabische 
emiraten tot 2x toe en voor het 2e elftal van Vitesse, en die dagen zijn door 
de uitstekende medewerking van de vele vrijwilligers weer goed verlopen. 
Peter Jacobs hebben wij kunnen contracteren als trainer van ons 1e elftal.  
En voor het 2e elftal hebben wij, Sjors Dulos als trainer kunnen 
aanstellen. Helaas heeft Peter, aangegeven, om, om zijn 
moverende redenen onze club aan het einde van dit seizoen te 
verlaten Bestuurslid Jos Geenacker heeft ons verlaten en Werner 
Smeenk heeft per 31 december jl. laten weten te stoppen als 
coördinator.  
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En ook de dames van de activiteiten commissie hebben jammer 
genoeg aangegeven aan t eind van dit seizoen te zullen stoppen. 
De volgende leden van onze club zijn ons ontvallen: 
 Jan Meurs, Martin Willemsen, Wim Kosman en Martine Bosman en 
van enkele leden van onze club  zijn familieleden gestorven. . Ik 
vraag daarom aan u n minuut stilte om hen te gedenken. 
 
Wat gaat 2019 ons brengen ? 
We hopen, dat ons 1e team de draad weer gaat oppakken als voor 
aanvang van deze nieuwe competitie en dat het 2e team op 
dezelfde voet doorgaat als ze de competitie zijn begonnen, met 
eventueel voor beide teams een periodetitel. 
Ik kan u vertellen,  dat de SKAR die afgelopen jaar haar intrek in 
ons jeugdhonk heeft genomen om meer ruimte heeft gevraagd, en 
wij dat hebben toegezegd. 
Verder  kan ik u vertellen dat wij op ons sportpark op het gras 
trainingsveld de lampen gaan vervangen en dat in onze gebouwen 
letverlichting zal worden aangebracht. 
Dit jaar zullen wij gaan kijken of wij het rookbeleid kunnen gaan 
aanpassen en hoe wij meer vrijwilligers bij onze club kunnen gaan 
betrekken. Dat willen we met u gaan bespreken in de eerst 
komende begrotingsvergadering in mei van dit jaar. 
Ik wij als bestuur zijn bijzonder blij met onze vrijwilligers, want zij 
samen met onze hoofdsponsor Koos van Elk, de Busenissclub 
leden -SV Driel en de sponsoren maken het  voor onze vereniging 
mogelijk  om zo’n mooi sportpark, te realiseren. Dank, duizendmaal 
dank voor uw tomeloze inzet.  
En ik, wij hopen ook dat wij in dit jaar weer op uw medewerking 
mogen en kunnen  rekenen. 
Dan gaan we nu verder met onze jubilarissen. Het zijn er dit jaar 
7.Met dank aan hen die mij van tekst hebben voorzien. Want ik weet 
helaas niet alles van deze jubilarissen af. 
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Jubilarissen 
 

 
25 jaar lidmaatschap . 
Willy Peters. 
Hij is n voetbal dier. Heeft zelf gevoetbald, is leider van diverse 
teams geweest. Is trainer geweest en heeft het dames voetbal naar 
hogere regionen gebracht. Hij is echt n voetbaldier. Weet de juiste 
snaar te bespelen en is niet te beroerd, de handschoen op te 
pakken.  
 
Ivo Vos 
Hij was in de jeugd niet voorbestemd als spits of inschuivende 
verdediger. Spitsen in de lure leggen was niet echt zijn ding. 
Zijn handenwerk was toen al vele malen beter. In de vijf meter kon 
hij heersen.  Op de lijn was hij razend snel. 
En als blessures op jonge leeftijd dat niet hadden verhinderd 
was hij nu misschien nog wel een kandidaat keeper van de selectie 
geweest. Als trainer van jeugdteams vierde hij wel vele triomfen en 
kampioenschappen. 
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Marc Jacobi. 
Hij is een rustige verdediger die zijn sporen bij onze club heeft 
verdiend. Hij woont nu niet meer in Driel, maar komt wel zondags 
plichtsgetrouw zijn wedstrijd spelen. 
Je hoort hem niet, maar als je hem passeert, kom je hem heel snel 
weer tegen. Is een echte doordouwer. 
 
Martijn Willemsen. 
Voetbalt in het zaterdag team. Ik zeg voetbalt, want ook hij kan zijn 
doel als keeper goed verdedigen. Is n harde werker en schroomt het 
duel niet. Daarnaast is hij ook een jongen met n goed 
uithoudingsvermogen, maar dat komt omdat hij naast voetbal ook 
op zijn racefiets dikwijls te vinden is. 
 
Bart Herlaar. 
Bart is n persoon, die zich in onze club inzet voor de jeugd. Hij is 
een trainer, die niet met zich laat spotten. Weet de jongens goed te 
motiveren en hun voetbalplezier te geven. Ook zelf voetbalt hij en 
kan er niet goed tegen als hem onrecht wordt aangedaan. Want dan 
gaat hij tot t gaatje. Op de ALV is hij altijd met raad en daad 
aanwezig 
 
40 jaar lidmaatschap 
Sandy Wels 
Als duwer, trekker en sjouwer wist hij het de tegenstander altijd 
moeilijk te maken. Aan trainen had hij een broertje dood 
Warmlopen voor de wedstrijd was al helemaal niet aan hem 
besteed. 
Zijn zelf verzonnen gezegde: wat je vóór de wedstrijd verbruik, kom 
je in de wedstrijd te kort” bracht hij vol overgave in praktijk. 
Hij was in zijn actieve periode samen met zijn “omvangrijke” collega 
een levensgevaarlijk spitsen duo 
Was een aantal jaren zelfs topscorer bij het zaterdagteam. 
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50 jaar lidmaatschap 
Andre van Baal. 
Wat moet je van hem zeggen. Is voor onze vereniging n 
duizendpoot heeft gevoetbald, is leider en scheidsrechter. Staat zijn 
mannetje en is een goede vrijwilliger. Is n medewerker van de CAB 
en schuwt de werkzaamheden bij onze club niet.  
 
Dank voor uw luisterend oor en uw aanwezigheid.  
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
Ik wens u nog een fijne avond. 
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Onze vrijwilliger van het jaar. 
Inmiddels is het een traditie 
geworden dat het organiserende 
team van het nieuwjaarsfeest, 
een vrijwilliger van het jaar in het 
zonnetje zet. 
Ook tijdens het nieuwjaarsfeest 
op 5 januari 2019 werd deze 
traditie voortgezet. 
Waarom werd juist hij  door de 
zaterdagteams verkozen tot 
vrijwilliger van het jaar. 
Nou eigenlijk gewoon 
omdat……..eh…….eh 
……omdat…….. 
 
We moeten een eindje terug in 
de vorige eeuw waar zijn naam 
al als vrijwilliger van onze 

vereniging wordt genoemd. En tot op heden is hij nog steeds actief 
voor onze vereniging. Zoveel jaren al. 
Enne……..toch is er waarschijnlijk geen onopvallender vrijwilliger 
dan hij. 
Maar als u de actualiteit van de vereniging maandelijks bijhoudt, 
dan bent u zijn naam toch al minstens 250 keer tegengekomen.  
Los van de maandelijks actualiteit is hij ook op meerdere andere 
terreinen actief voor de vereniging en denkt hij, gevraagd en 
ongevraagd, mee op allerlei gebied. 
 
Wat te denken van alle grote wedstrijden die hier op ons sportpark 
zijn gespeeld.  
Niemand kan zich er eentje herinneren waaraan hij geen bijdrage 
heeft geleverd. 
Alles wat hij deed en nog doet gebeurd altijd in de schaduw van de 
activiteit. Nooit in de spotlights. 
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Er gaat geen presentatiegids de deur uit zonder dat hij daar een 
aandeel in heeft gehad.  
De website in de huidige vorm zou er niet zijn als hij er niet was 
geweest. 
 
Ook tijdens deze nieuwjaarsreceptie is hij weer actief zonder dat 
iemand dat bijzonder vindt. 
Zonder dat hij echt opvalt. 
En toch zou je het missen als hij er niet was met zijn fototoestel. 
 
Ook in deze kantine is zijn werk zeer nadrukkelijk aanwezig en heeft 
iedereen die deze kantine bezoekt dat zeker vele malen staan te 
bewonderen. 
 
Tot zover de introductie tijdens het nieuwjaarsfeest van de 
vrijwilliger van het jaar: 
 
Jan van Welie. 
 
Wij feliciteren Jan met deze eretitel “ vrijwilliger van het jaar”. 
De zaterdagteams hebben na slechts een kort beraad en volledige 
eenheid van stemmen jou gekozen als vrijwilliger van het jaar. 
En natuurlijk vinden de zaterdagteams het volkomen terecht dat jij 
deze titel krijgt. 
 
Want Jan, naast hetgeen hiervoor al is geschreven was jij ook al 
zeker vijftien jaar betrokken bij het wel en wee van onze website. 
Heb jij jarenlang iedere zondagavond het wedstrijdverslag van het 
eerste elftal op de website gezet. 
En hebben wij de Gelderlander er weleens van verdacht van 
knippen en plakken van jullie teksten en die in de sportkrant van de 
maandagochtend gezet. 
Ook gaat er geen clubblad of presentatiegids de deur uit als jij ,Jan, 
daar het format niet voor maakt. 
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En hoeveel ontelbare foto´s heb je niet gemaakt van de grote 
wedstrijden op ons sportpark en bijeenkomsten zoals vanavond. 
Hoeveel bezoekers hebben zich door al de jaren heen niet lopen te 
vergapen aan de fotogalerij in de gang van de kantine. Ook weer 
van jouw hand. 
De compilatie van de grote borden van de Businessclub en 
Feijenoord die hier de wand van de kantine verfraaien, zijn er ook 
dankzij jouw bijdrage. 
Iets waar wij als leden van deze vereniging iedere keer weer met 
trots naar kijken. 
 
Nogmaals Jan,  
jij bent waarschijnlijk een van de onopvallendste vrijwilligers en daar 
hebben de zaterdagteams bij deze verandering in gebracht. 
Nu maar even wel in de spotlights. 
De zaterdagteams zijn vereerd jou te benoemen tot vrijwilliger van 
het jaar. 
 
Jan, namens de zaterdagteams van harte proficiat  
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Weetjes of onzin 
 

• Sociale media leidt tot meer Asociaal gedrag. 
• Fouten zijn kansen om iets te leren 
• In 1868 werd de voorloper van onze huidige nietmachine 

uitgevonden. 
• In 1868 werd het eerste verkeerslicht geplaats. Dat was in 

Londen en die werkte op gas. 
• In 1908 werd aan Melitta Benz octrooi verleend voor haar 

uitvinding van het koffiefilter 
• In 1912 werd het elektrische stoplicht ontwikkeld. 
• Op Antarctica is een meer dat zouter is dan de Dode Zee. 

Het meer van Don Juan is ongeveer 15 cm diep en bevriest 
nog niet bij min 50 graden Celsius. 

 
 
 
Agenda 
 
30 mei 2019 3e SMB Jacobi/Businessclub toernooi 
14 juni 2019 Jeugdkamp JO8, JO9 en JO11 
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Leuk om te weten, toch! 
Artikeltjes uit het weekblad “De Betuwe” over eerdere 
voetverenigingen in Driel. 
 
22 April 1921, Driel. 
Ook hier ter plaatse neemt de beoefening der voetbalsport 
zienderogen toe en werd reeds een club opgericht. Zondag j.l. 
speelde deze een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wilhelmina uit 
Elst, welke een 2-2 gelijkspel opleverde. 
 
11 Mei 1928. 
Door VV. D.V.C.  te Driel, georganiseert grote serie wedstrijden 
voetbal. Deelnemers waren Eendracht, Elden, Huissensche Boys,  
VVA Angeren, Hercules, S.N.A. , Haalderen, Concordia Huissen, 
Sport en Strijd Oosterbeek, Exelsior en S.D.O. . 
 
4 Augustus 1933. 
Arnold Schuilingh jongeman van 18 jaren, in de rivier de Rijn ter 
hoogte van Boven Driel verdronken. Spelers van voetbalclub “De 
Zwaluwen”, waarvan hij lid was en speelde in het eerste elftal van 
vermelde club, droegen hun verdronken sportmakker naar zijn 
laatste rustplaats, zijn op het RK. Kerkhof van Driel.  
 
4 Mei 1934. 
Gemeentebestuur van Heteren, verleent vv. De Zwaluwen, 
vergunning om ijs, chocolade en alcohol vrije dranken te mogen 
verkopen rond haar speelterrein gelegen op de uiterwaard 
tegenover de bushalte nu. 
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Wist u dat: 
• Het nieuwjaarsfeest dat door de zaterdagteams werd 

verzorgd en een succes was. 
• Een commissie van 6 man was vanaf september al bezig 

was met de organisatie. 
• De avond kreeg als thema “Drielfields” met een special gast. 
• Er zelfs voor die avond flyers en posters waren gemaakt. 

Op zaterdag 5 januari om 10.00 uur 15 man in de kantine 
aanwezig was om deze te verbouwen tot een feesttent met 
een shotjesbar en 2 muziekpodia. 

• Eerst de hele kantine en het jeugdhonk leeg gehaald moest 
worden, voordat tot de opbouw kon worden begonnen. 

• Om 13.00 uur de klus geklaard was en iedereen zich thuis 
kon voorbereiden op de feestavond. 

• Na de nieuwjaars receptie en de huldigingen van de 
jubilarissen van de vereniging werd er ook nog de vrijwilliger 
van onze vereniging “ Jan van Welie “ gehuldigd. 

• De bij behorende tegel met de naam van Jan erop tzt voor de 
kantine komt te liggen. 

• Na het feest om 01.00 uur gelijk was begonnen met het 
opruimen van de kantine en om 03.00.uur het alarm erop 
kon.  

• Vele handen........ 
• De niet ingeleverde munten van de feestavond bij de 

volgende nieuwjaarsfeest weer gebruikt kunnen worden. 
• Het weekendweg van het zaterdagteam 3 in de maak is en 

dat het eind juni zal plaats vinden. 
• Team 3 van de zaterdag ook dit jaar weer zal meedoen aan 

het toernooi van SV Barneveld. 
Op de eerste trainingsavond van 2019 van de zaterdagteams 
15 man aanwezig waren. 

• De eerste wedstrijd van team 3 in 2019 niet winnend is 
afgesloten. 
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Onze jarigen van februari 
01 Joey Alberts 
01 Bart van Leeuwen 
03 Raf Romberg 
03 Ties Ritsma 
05 Jasper Aalbers 
05 Sebean Hendriksen 
06 Corne Peters 
06 Su-Ying Rapallini 
07 Michel Cijs 
07 Hans van der Linden 
08 Mads van Rooijen 
09 Yanou van Schaik 
09 Jort Teunissen 
09 Stijn Smids 
10 Janne Willemsen 
11 Jochem van Gogh 
12 Jelle Blom 
13 Wesley van Sandijk 
13 Freek Bolte 
13 Bram Verpalen 
14 Adrie Pullen 
14 Jamie Wiegman 
15 Rémon van den Dam 
17 Dennis Knuiman 

17 Arne Fierkens 
17 Rocher Engelen 
18 Givayo Axwijk 
19 Frans Essers 
19 Stijn Geenacker 
20 Jane van Rijsewijk 
20 Ruben van Rhoon 
21 Wouter Hage 
21 Thimo Tolhuisen 
22 Nick ten Westeneind 
24 Emile Baumann 
25 Stijn van de Klift 
25 Bart Verhoeven 
26 Bart Kosman 
26 Jan Zadelhoff 
27 Margriet Groenevelt 
28 Jimmy van Tilburg 
28 Dinand Blom 
28 Britt Tesink 
 
Nieuwe leden 
Mika Teunissen 
Soufian Drouch 
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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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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:  Stefan Emons  06-23 28 86 55 scheidsrechters@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 vrijwilligers@rksvdriel.nl 
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Vrijwilligers/activiteiten: 
Voorzitter:    Joke Opperman  06-47 50 82 21 vrijwilligers@rksvdriel.nl 
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 
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   Team Fysiotherapie Driel 

Hardlopen 
 
Hardlopen: iedereen kan en doet het en zeker bij voetbal! 
Hardlopen is een populaire sport. Uit cijfers blijkt dat ruim 2 miljoen 
mensen in Nederland hardlopen. Dit aantal neemt jaarlijks toe. 
Echter is hardlopen een technische en blessure gevoelige sport. In 
2014 waren 710.000 hardloopblessures.  
 

Het voorjaar nadert weer en iedereen trekt zijn of haarloopschoenen 
weer uit de kast. Een goede looptechniek is van essentieel belang 
en draagt bij aan het verminderen van de kans op blessures. 
 
Bij Fysiotherapie Driel kunt u terecht voor een hardloopanalyse. U 
wordt door onze fysiotherapeut behandeld die kennis en ervaring 
heeft met hardloopblessures. Aan de hand van een vraaggesprek 
en lichamelijk onderzoek met aanvullend de hardloopanalyse, wordt 
er bekeken waar de oorzaak ligt van uw blessure of pijnklacht. 
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Tijdens de hardloopanalyse wordt er op de loopband vanaf de 
zijkant en achterkant een analyse gemaakt d.m.v. videobeelden. 
Met een speciaal analyseprogramma kunnen hoeken van 
gewrichten gemeten worden en zo kan er bepaald worden wat de 
mogelijke oorzaak is van uw blessure. Aan de hand van de 
videobeelden wordt uw loopstijl geanalyseerd en besproken.  
 
U krijgt tips over o.a. schoeisel en indien nodig, oefeningen voor de 
loopscholing, of te wel loop-technische oefeningen.  De kosten 
kunnen gedekt worden via de aanvullende verzekering (zie uw 
polis) omdat er meestal sprake is van een pijnklacht of blessure.  
Bel voor een afspraak 026-4743112 of stuur een mail naar 
info@fysiotherapiedriel.nl  
 
Team Fysiotherapie Driel  
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Teamactiviteit JO15-1 
Gedurende de winterstop is het voor ieder team lastig om weer na 
een lange tijd in het ritme van de trainingen en wedstrijden te 
komen. Zo speelt het weer en de kou een grote rol waardoor we de 
velden niet op kunnen of omdat het de gelegenheid er gewoon niet 
naar is om wat met elkaar te doen. Om zo snel mogelijk weer bij 
elkaar te komen na afloop van de 1e competitiehelft, gaan heel veel 
teams zaalvoetballen met elkaar. Zo ben je toch een beetje bezig en 
doe je met elkaar wat leuks. Ook de jongens van de O15-1 kwamen 
tot dat idee en om dat zelfs 2x 2 uur te gaan doen in de Oldenburg 
in Driel.  
 
Al snel werd er door de begeleiding van het team geschakeld om de 
zaal te regelen. Want in die uren ben je toch gezellig bezig, je speelt 
een toernooitje en lacht met elkaar over wat er die week is gebeurd 
in het leven. De staf van de JO15-1 vond het idee van jongens erg 
leuk, alleen 4 uur zaalvoetballen is wel erg lang en zo kwamen ze 
op het idee 1 uur per keer te besteden aan teambuilding, 
weerbaarheid en samenwerken. Want op sommige momenten van 
de afgelopen seizoenshelft schortte het hier nog aan bij het team. 
Zo was niet altijd iedereen positief tegen elkaar waardoor sommige 
met minder plezier kwamen voetballen. Iets wat bij het gehele team 
niet door de beugel kon. We voetballen allemaal omdat we het leuk 
vinden en samen moet we het leuk maken en houden. Doordat dat 
niet altijd werd gedaan werd ook door de spelers en ouders, 
goedkeuring gegeven om op zoek te gaan naar hulp. De 
begeleiding was namelijk van mening dat de teambuildingsactiviteit 
door een “vreemd” persoon geleid moest worden. Na een tijdje 
zoeken, en na veel goede verhalen, zijn we uitgekomen bij JJ’s 
combifit uit Driel. (Hieronder is de link naar de website te vinden). 
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Nadat er contact is gelegd met deze vakbekwame trainer. Is er in 
onderling overleg een programma opgesteld van een uur want 
betrekking heeft om het verbeteren van de samenwerking binnen 
een groep, individuele weerbaarheid en een stukje kracht en 

conditie. Voorafgaand aan de bijeenkomsten zagen we als groep 
vooral op tegen de kracht en conditie, maar hadden we wel zin in de 
spelvormen die betrekking hadden op de andere aspecten zoals 
stoeien, touwklimmen en samenwerkingsspelen.  
 
Zaterdag 19 januari: Om 14.00 uur zouden we starten met de 
activiteit. Beginnend met de ‘speciale’ activiteit terwijl de resterende 
tijd gevuld zou worden met het spelen van een toernooitje 
zaalvoetbal. Iedereen van het team was ruim op tijd aanwezig in de 
Oldenburg en stond kant en klaar om te beginnen. Totdat er een 
aantal spelers ineens raar opkeken en schrokken. Er stond een hele 
grote, kale man in de zaal. Op het eerste gezicht volgens sommige 
angstaanjagend en lijkend op een klerenkast. Na een kort voorstel 
rondje kon de activiteit snel beginnen. Aan de spelers werd 
individueel gevraagd wat hun individuele drijfveer is om te 
voetballen en wat de ambitie is binnen het voetbal. Plezier en het 
behalen van het 1e elftal kwamen heel vaak naar voren. Een goed 
begin. Vervolgens was het tijd voor een warming-up, rondjes lopen 
door de zaal gecombineerd met (reactie)-oefeningen. Een aantal 
jongens hadden al na de warming-up de tong op de schoenen 
hangen. Deze jongens hadden dan ook ontzettend veel gedaan in 
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de winter ☺. Achteraf bleek dat niet het ergste, deze 1e bijeenkomst 
stond in het teken van kracht en conditie en zou worden afgesloten 
met samenwerkingsoefeningen. Na de warming-up kon iedereen 
aan een fameus circuit voor de arm-, been- en buikspieren waarbij 
ook sommige oefeningen in duo’s gedaan moesten worden. Na 10 
minuten kracht en conditie oefeningen had iedereen al wel een keer 
geklaagd en droop het zweet van het voorhoofd. Echter was dit nog 
niet het einde, uiteindelijk is er 30 minuten aan de conditie besteed. 
Veel spelers kwamen zichzelf regelmatig tegen, maar niemand gaf 
op en bleef doorgaan. Een goed teken voor de begeleiding, iedere 
speler is bereid hun grens te verleggen en toont veel inzet, maar de 
conditie laat nog wat te wensen over. De kracht en conditie werden 
gevolgd door weerbaarheid en reactiespelletjes. Zo moesten we 
elkaar tikken na een signaal en kwamen er stoeivormen naar voren. 
Dit was voor de jongens veel aantrekkelijker en leuker. Het plezier 
spatte ervan af ondanks dat iedereen er grotendeels doorheen zat. 
Als slotstuk kwam touwklimmen naar voren en een spelletje met 
balans. 
 
Na afloop werd er nog volop gezaalvoetbald maar de vermoeidheid 
was van de gezichten af te lezen. Dit was zichtbaar in de dag ernaar 
en de maandag wanneer er ook weer getraind moest worden. Veel 
spelers hadden spierpijn en kleine pijntjes, een goed teken want 
spierpijn geeft aan dat spieren herstellen en verbeteren. Ondanks 
dat het zwaar was, wou iedereen nog wel graag en 2e keer. En zo 
geschiedde met de begeleiding en met JJ’s combifit werd 
geëvalueerd en een 2e bijeenkomst voorbereid. De nadruk, meer 
samenwerken en weerbaarheid terwijl en minder gehamerd werd op 
het verleggen van de grens. Dit kwam is sommige onderdelen wel 
terug, net als de weerbaarheid, reactie en balans. 
 
Voorafgaand aan de 2e bijeenkomst scheten sommige spelers al 
weer in hun broek: “Hopelijk is het niet zo zwaar als vorige week”. 
Gelukkig viel het deze keer wel mee. Ondanks dat er binnen de 
samenwerkingsoefeningen ook kracht en conditie terug kwam, 
spatte het plezier van de gezichten af. De spelers sleepten elkaar 
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door het vuur, werkte hard en moedigde elkaar aan als het even 
zwaar was. Iets wat zichtbaar is meegenomen uit de 1e les en ook 
iets wat vooruitgang aantoont voor het team.  
Na eenzelfde warming-up werden en veel tikspelletjes gespeeld die 
betrekking hadden op samenwerken. Zo moest en tikker om een 
kring heen om iemand van de kring te tikken, de kring moest zich 
bewegen om dit te voorkomen. Naast tikspelletjes werd kwam het 
samenwerken in krachtoefeningen, reactiespelletjes en estafettes 
naar voren. Ook hier hadden sommige jongens het zwaar. Veel 
zweet en zichtbare vermoeidheid werd afgewisseld met gelach en 
gejuich. Ook de tips, aanwijzingen en aandachtspunten werden 
goed opgevat. Veel punten binnen deze bijeenkomsten komen 
terug binnen het team en het voetbal. Deze koppeling werd 
duidelijk, begrijpelijk en zichtbaar gemaakt door de geweldige en 
deskundige instructeur die de gehele reeks met zelfvertrouwen, 
discipline, respect en openheid voor de groep stond. Na afloop werd 
er op sympathieke wijze afgesloten en werd de instructeur bedank 
voor de vooral leerzame en leuke maar wel zware bijeenkomsten.  
 

Namens de 
jongens van de 
JO15-1, willen 
wij JJ’s 
Combifit 
(https://jjscomb
ifitdriel.nl/) 

bedanken voor de leuke, leerzame, deskundige en zware 
oefeningen. Ondanks dat het op sommige momenten veel moeite 
kostte heeft iedereen zijn grens kunnen verleggen individueel en is 
het team zichtbaar gegroeid en dichterbij elkaar gekomen. Wij gaan 
nu als een beter team de nieuwe competitie in en zullen de tips en 
aandachtspunten meenemen in het proces. 
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De wereld van Jan Heisasa 
Soms zijn er dingen die je maar op zijn beloop moet laten omdat je 
eigenlijk niet meer weet hoe die is ontstaan. Dan bevind je jezelf 
plots in een situatie waarvan je denk “waar gaat dit eigenlijk over”, 
“ben ik hier over begonnen of zo”? Ben ik de aanstichter, 
veroorzaker? 
 
Zijn geheugen is niet meer wat het ooit was en zeker zijn korte 
termijn geheugen niet. Daartegen over komt steeds meer de tijd van 
“ooit” en “weet je nog wel” naar boven borrelen. Zeker waar het over 
zaken gaat waar vroeger zijn interesses lagen. Ook al is het van 
vele vele jaren geleden. Sterker nog, in dit geval ging het over zijn 
geboortedorp waar hij al ik weet niet hoelang niet meer is geweest. 
Interesseert me niet, is steevast zijn antwoord als ik hem daar mee 
naar toe wil nemen. Of, wat moet ik daar doen dan. Ik ken toch 
geen mens meer. Die zijn allemaal allang dood of verhuisd. Maar 
waarom begin jij er dan toch steeds over?? Nou, altijd als we het 
samen over voetbal hebben begin je er weer over. Daarom. 
 
Dat je zo’n goeie voetballer was voor jouw tijd en hoeveel 
doelpunten je al wel niet voor jouw club gemaakt had. En van die 
stomme voetbalschoenen van tegenwoordig moet je helemaal niks 
hebben. Nee, dan wij vroeger, wij hadden nog echte kiksen met van 
die keiharde neuzen waarmee je lekker kon punteren. En ohwee als 
je met een schonne boks het veld af kwam. Nou dan had je niet 
echt goed je best gedaan. 
Das nog eens wat anders dan die klets jongens van tegenwoordig 
met hun gelkoppen.  
En zo kon hij wel een hele tijd mopperend in zijn grote maar 
gemakkelijke stoel voor het raam zitten. 
 
Deze zondag was dat anders. Nu was het eigenlijk mijn schuld. 
Terwijl ik zat te wachten tot hij terug zou zijn in de gezamenlijke 
ruimte, zat ik op mijn telefoon te kijken. Ik had hem niet terug zien 
komen totdat hij me vroeg waarom ik die telefoon in de hand had. 
Of ik niets beters te doen had. Ik leek wel net als die jongelui van 
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tegenwoordig die altijd met dat ding in de hand of tegen het oor 
lopen. Ze zouden er doof van worden, zij hij. Dus kijk maar uit. 
Stomme dingen zijn het. Zit niet eens zo’n draaischijf op om te 
bellen. Zo is het toch zekers, hé buuf.  
De bejaarde vrouw aan de andere tafel schrok op uit haar slaapje 
en knikte vriendelijk.  
Ik hou ook niet zo van dit weer, zij ze. Niks aan nee. 
Mijn vader keek me meelijdend aan. Ouds mens, fluisterde hij 
hardop. Die snapt er ook niks meer van. 
Ik kon een lach niet onderdrukken. Vind jij van wel dan?  
Waarvan?? Vroeg ik, waar moet ik wat van vinden? Nou dat zij over 
het weer begint terwijl het altijd hetzelfde is hier binnen.  Ja pa, jullie 
zitten er altijd lekker warm bij, en hij zette zich weer in zijn grote 
maar gemakkelijke stoel. 
Om de logica in het gesprek geen geweld aan te doen vertelde ik 
hem wat ik op mijn telefoon zat te kijken. Nou dat had ik dus beter 
niet kunnen doen.  
 
Toen ontspon zich een discussie in de vorm waarmee ik hierboven 
al begon. Een van zonder kant en zonder wal. Een discussie van 
weet je wel, en als ik het dan niet wist, zei hij dat moet je moeder 
vanavond maar vragen die weet het wel. Maar pa, moeder is allang 
overleden, dat weet je toch wel.  
Jawel, maar ik heb toch nog een foto, kijk maar en hij trok naast de 
zakdoek een verfrommelde foto van mijn moeder uit zijn broekzak. 
Het werd wel tijd voor een nieuwe foto, zag ik. 
En toen begon ik dus maar weer over mijn telefoon en dat ik zat te 
kijken naar de voetbaluitslagen van de club waar hij vroeger heeft 
gevoetbald. Waar hij toen zo goed was geweest en doelpunten had 
gemaakt.  
Wij wonnen bijna altijd. En als we niet wonnen dan gingen we ook 
gewoon op de fiets naar huis. Weet je nog wel dat je moeder ook 
meeging. Achterop de fiets zat ze met de tas op haar schoot.  
Ik kende het verhaal, had het zo vaak gehoord. Mijn moeder 
achterop met de voetbaltas op schoot. Flirtend over de dijk en toen 
pardoes samen de dijk af geschoten. Holderdebolder in het lange 
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gras onder aan de dijk. En, heb jij mijn tas nog vroeg mijn vader. Ja 
hoor, zij mijn moeder en die krijg alleen terug als je met me trouwt.  
En na een lange hikkende lach werd het weer even stil in de stoel. 
Zoals altijd.  
Maar ja ging hij verder, tegenwoordig fietsen ze niet meer. En 
trouwen ook al niet. 
Hij staat op en loopt naar de dame aan de tafel. Zou jij wel bij mij 
achterop de fiets willen zitten? Dan ga even de banden oppompen.  
 
Ze kijkt over het theeglas naar mijn vader. Ouwe gek, zegt ze. Ik 
kan niet eens fietsen, nooit gekunnen ook. 
Geanimeerd kijk en hoor ik het schouwspel aan. Het gaat van 
fietsen en lopen tot aan de politieman die daar woonde en alles in 
de gaten hield. Weet je wel, die grote die in het huis van Dolle Dries 
woonde. Die vent waar iedereen zo’n schrik voor had. Ach, buuf die 
ken je toch nog wel. Naast het huis van Steven van Arend. 
Nou ben je in de war, zei ze. Daar woonde de weduwe Grad van 
Antje met dat kleine winkeltje.  
Daar haalde ik altijd het garen om de sokken te stoppen. Oh ja, en 
daar achter stond die grote boom waar je lekker kon staan vrijen, 
weet je nog. Ik ken jou niet en ik heb ook niet met je gevreeën. Nou 
ja, misschien met de kermis dan grinnikt ze. De lach op hun 
gezichten had wat ondeugends. 
Jaja, dat was pas een flinke boom ja. Maar ik ga nou even niet 
meer. Veel te koud daarbuiten.  
Samen aan de tafel komen oude verhalen voor de zoveelste keer 
tot leven.  
 
Samen nemen ze een kopje thee en voor deze zondagmiddag met 
een koekje er bij. 
Ik was al weer helemaal uit zijn beeld verdwenen. Ach ja, hij had nu 
gezelschap op zijn eigen niveau.  
Ik groet de oudjes en met een blik van, wie bij jij eigenlijk en 
waarom ga je eigenlijk weg, kijken ze me even na en hervatten dan 
het gesprek waarvan ze zelf waarschijnlijk al niet meer weten 
waarom ze er mee zijn begonnen. 
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Maar het is natuurlijk veel leuker om samen te zitten en te praten. 
Zouden ze vaker moeten doen.  
En misschien staat er in het grote huis wel een hele grote plant die 
even als boom kan dienen. 
Ik zal er de verzorging eens naar vragen en of ze er dan wel een 
bankje achter willen zetten. 
 
Jan 
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Doolhof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


