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Belangrijke informatie voor Rood-Witten lezers. 
 
Er is tegenwoordig geen vereniging meer die kan bestaan zonder de inzet 
van vele vrijwilligers. Dat geldt natuurlijk ook voor RKSV Driel. Op vele 
onderdelen binnen onze club is hun inzet bittere noodzaak. Bij de jeugd, 
bij de kantine, bij héél veel.  
En daar is iedereen dan ook hartstikke blij mee. 
Maar ook bij de samenstelling van dit clubblad hebben we dringend 
behoefte aan helpende handjes. 
We zoeken schrijvers voor kopij, maar in het bijzonder ook hulp voor het 
bundelen en bezorgen. 
 
Zonder die hulp - en daar dreigt nu een serieus tek ort aan te komen-  
kunnen we niet meer garanderen dat uitgave van dit clubblad in de 
huidige vorm nog te handhaven is. 
 
Zou het onverhoopt ooit zover komen, dan vallen dus ook de advertentie 
inkomsten weg, wat indirect ook consequenties kan hebben voor de 
uitgave van onze prachtige presentatiegids. 
 
Dat willen natuurlijk voorkomen, dus doen we hierbij een dringend beroep 
op u allen om ons hierbij te helpen. 
Wat kost het u?  
Slechts 2 a 3 uurtjes aan het einde van maand en dat 9 keer per jaar. 
Wat krijgt u ervoor? 
Natuurlijk een mooi clubblad, waardering, koffie en een gezellig avondje! 
 
Interesse of meer informatie? 
Bel of mail ons !! 
 
We zullen, via een nog te houden enquête, 
in kaart brengen wat nog de precieze 
behoefte en/of wensen zijn.  
Aan de hand van die uitkomst en natuurlijk 
de beschikbaarheid van vrijwilligers zullen 
we dan een besluit nemen. 
Maar ..  u laat het toch niet zover komen? 
Meldt u aan! 
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Van de Technische Commissie……………. 
De afgelopen twee maanden hebben we gedurende de winterstop 
niet stil gezeten als TC.  
De huidige trainers van het eerste team, Peter Jacobs en Bart 
Wouters, hebben aangegeven onze vereniging aan het eind van het 
seizoen te zullen verlaten. Ook coördinator Senioren Werner 
Smeenk is per 1 januari gestopt.  
De TC heeft een klankbordgroep geformeerd en is samen met hen 
en de spelersraad de sollicitatieprocedure gestart. Uit 20 sollicitaties 
is Adrie van Roosmalen als toekomstige hoofdtrainer van onze 
selectie naar voren gekomen.  
Adrie is momenteel hoofdtrainer van Niftrik.  
De afgelopen weken is hij aandachtig toeschouwer geweest bij de 
thuiswedstrijd van het eerste  tegen DIO 30 en van JO19-1 tegen 
RKHVV. 
 
De TC heeft gedurende de winterstop gesprekken gevoerd met een 
groot gedeelte van onze huidige (jeugd)trainers en spelers gericht 
op het seizoen 2019-2020.  
De komende maanden zal er ook gekeken worden naar de 
teamindelingen. Zoals jullie weten ieder jaar weer onderwerp van 
gesprek. De TC neemt daarin alle feedback  mee die de afgelopen 
maanden ontvangen zijn.  
Het huidige Technisch Beleidsplan van onze vereniging loopt tot 
einde van het lopende seizoen.  
Achter de schermen wordt hard gewerkt om het beleidsplan te 
herschrijven zodat het voldoet aan de huidige samenstelling van 
onze vereniging.  
 
Halverwege januari stond er een “Train de Trainer” bijeenkomst op 
het programma bij BV de Graafschap in Doetinchem.  
Om diverse redenen was het animo beperkt waardoor wij als RKSV 
Driel niet zijn ingegaan op deze uitnodiging.   
Natuurlijk gaat “ Train de Trainer”  binnen onze vereniging een 
vervolg krijgen. 
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Binnen de Technische Commissie zijn er momenteel enkele 
vacatures of gaan er, doorverschuivingen,  vacatures ontstaan.  
 
Wij zoeken voor volgend seizoen in ieder geval 
 

• een coördinator voor het damesvoetbal,  
• een keepers coördinator  en  
• een coördinator mini’s.  

 
Mocht je serieuze interesse hebben, stuur dan een mail met jouw 
motivatie naar tc@rksvdriel.nl 
 
Voor nu een een sportieve groet en veel succes en speelplezier in 
de 2e seizoenshelft of de voorjaarscompetitie, 
 
Namens de TC 
Frank Abbenhuis 
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SPONSORNIEUWS 
 

Vanaf 1 februari 
2019 is er elke 

vrijdag van 20.00 
uur en 21.00uur 

 

 
Happy Hour 

in de Oldenburg. 
 

Dit houdt in dat alle consumpties dan 
€1,50 kosten. 

We hopen jullie allen te mogen 
verwelkomen 

Hopelijk tot snel! 
En wellicht volgen er nog veel gezellige 

vrijdagavonden! 
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Hamstringblessures 
 

 
Een vaak voorkomende blessure binnen de voetballerij en kan een 
langdurige nasleep hebben. Op het moment van ontstaan voelt de 
speler/speelster een acute scherpe steek in de achterzijde van het 
bovenbeen. Ook kan de blessure geleidelijk ontstaan.  
De hamstrings bestaan uit de 3 spieren: Semitendinosus, 
Semimembranosus en de Biceps Femoris. Meestal gaat het om de 
laatst genoemde spier. De blessures ontstaan meestal wanneer een 
speler sprint of schiet, de hamstrings moeten voorkomen dat de 
knie hierbij wordt overstrekt. Terwijl de spier volledig wordt 
aangespannen wordt de spier ook uitgerekt. Dit vraagt veel kracht 
van de hamstrings, wat natuurlijk veelvuldig voorkomt tijdens de 
training en wedstrijd. Dit kan voorkomen worden door in eerste 
instantie een goede warming-up te doen met rek/stretch oefeningen.  
 
Een andere oorzaak van hamstringblessures is een matige 
rompstabiliteit of een blokkade in de onderrug. Manuele Therapie 
kan hierbij effectief zijn of reguliere fysiotherapie zoals, massage, 
Dry Needling of met spierversterkende oefeningen.  
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Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat onder andere de 
Nordic Hamstring Curl oefening effectief is in het verminderen van 
hamstringblessures. Deze oefening is ook opgenomen in het FIFA 
11+ warming up schema. Loop niet te lang door met deze blessure 
want het kan een lange nasleep hebben. Neem contact op met de 
verzorger of fysiotherapeut.  
 
Uitleg: spelers worden in groepen van twee verdeeld, de ene 
voetballer zit op handen en knieën op de grond terwijl zijn enkels 
tegen de grond werden gehouden door een medespeler. De 
knielende speler leunt dan langzaam naar voren  (met een rug 
rechte rug) terwijl de beweging wordt afgeremd door zijn 
hamstrings. Wanneer hij de push-up positie bereikt en hij de grond 
raakt, duwt hij zichzelf weer terug naar de starthouding. Begin met 
3x5 herhalingen en bouw dit op.  
 

 
 
Bij Fysiotherapie Driel kunt u terecht voor de revalidatie van 
spierblessures waaronder de hamstring.  
 
Team Fysiotherapie Driel  
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Leuk om te weten, toch! 
Artikeltjes uit het weekblad “De Betuwe” 
21 Juni 1935 
VV. DOV opgericht. Zij heeft haar speelterrein aan de 
Honingveldsestraat, zijnde een stuk weiland van Sjors v.d. Mark 
 
11 November 1938 
De Arnhemse voetbalbond ontving van de voetbal vereniging 
D.O.V. uit Driel het bericht dat de club zich als ontbonden 
beschouwen. 
De Arnhemse voetbalbond heeft besloten dit niet te erkennen, 
omdat er nog schulden zijn en die eerst aan de bond voldaan 
moeten worden. 
Augustus 1929 
Op 25 augustus 1929 besloot de Bondsvergadering met algemene 
stemmen dat “ingaande heden, geen vereenigingen meer tot den 
NVB worden toegelaten, welke den naam dragen van of haar naam 
ontleenen aan een onderneming, die in het Handelsregister als 
zoodanig ingeschreven is”. Voor reeds erkende clubnamen van 
fabriekselftallen, zoals bijvoorbeeld P.S.V. en Verkade, werd een 
uitzondering gemaakt. Andere voetbalclubs, verbonden met 
bedrijven, hebben hun naam evenmin veranderd, maar kozen een 
sportieve afkorting van de bedrijfsnaam (bijvoorbeeld A.E.G. en 
S.H.E.L.L.). 
 
Juni 1940 
In juni 1940 kwam door de fusie van de verschillende 
voetbalbonden de registratie van de namen van alle Nederlandse 
clubs weer bij de N.V.B. terecht. Wanneer katholieke of protestantse 
clubs dezelfde naam hadden als een club in de N.V.B., dan werd dit 
opgelost door de confessionele clubs te voorzien van R.K. of C. 
voor hun naam of door de beginletter van de plaatsnaam of het jaar 
van oprichting achter hun naam te zetten. Ook voor de voetbalclubs 
afkomstig uit de N.A.S.B. werden desnoods nieuwe namen 
ingevoerd. 
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Winterprogramma JO13-2 
Op 12 januari is voor ons voetbal weer begonnen met een goed 
georganiseerde nieuwsjaarlunch. De jongens hun buik vol gegeten 
met het lekkers dat werd voorgeschoteld. Na de lunch is het team 
gaan bowlen bij de Wanmolen in Zetten. Hiermee is gestart met het 
versterken van het teamgevoel.  
Waar we ons tijdens de eerste seizoenshelft nog wel eens hebben 
afgevraagd of de wil om te winnen er wel is.  
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Nou tijdens het bowlen hebben ze laten zien dat ze dit allemaal in 
zich hebben.  
 
 
Op het gebied van voetbal zijn wij in de gelegenheid om gebruik te 
maken van de zaal in Driel. Deze zaal hebben wij voor 4 weken vast 
weten te leggen op dinsdag zodat we in ieder geval iedere week 
alweer bezig kunnen zijn. We hebben de jongens kennis laten 
maken met een plofbal, de bal die voor zaalvoetbal wordt gebruikt.  
Nou dat is wel even wat wennen. Na enig oefenen hebben we echt 
hele mooie acties en aanvallen gezien tijdens het zaalvoetbal. 

 
 
Voetbalpraat. Vanuit de begeleiding doen wij al een hoop denkwerk 
voor de jongens. We bepalen het systeem, de opstelling en geven 
aan wat ze het beste kunnen doen tijdens een wedstrijd. Het leek 
ons een mooi idee om de jongens hier zelf eens over na te laten 
denken. We hebben als team daarom een sessie “Voetbalpraat” 
gehouden. Hierin hebben we de jongens een aantal 
stellingen/vragen voorgelegd waar ze in groepjes met elkaar 
hierover hebben gesproken.  
Denk hierbij aan stellingen als: 
Wie vind jij de beste voetballer en waarom? 
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We hebben 3 doelpunten laten zien, welke is de mooiste? 
Wat is leuker 6-5 winnen of 1-0 winnen? 

 
Hierbij hebben de jongens 
kunnen zien hoe hun 
teamgenoten over voetbal 
denken. Ook zijn er hele leuke, 
goede en verrassende 
systemen en opstellingen naar 
voren gekomen. Al met al door 
ons ervaren als een leuke 
avond die zeker voor herhaling 

vatbaar is. 
 
Op deze manier hebben we als team geprobeerd met iets minder 
zelf voetballen de winter door te komen. Volgende week zaterdag 
staat de eerste competitiewedstrijd weer voor de deur. We hebben 
er allemaal weer ontzettend veel zin in en kunnen niet wachten om 
te beginnen.   
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Onze jarigen van maart 
02 John Blokland 
02 Len Geurtsen 
02 Noa ten Westeneind 
02 Milo van Regteren 
02 Leroy Neumann 
03 Daan Witjes 
04 Stijn Wester 
06 B. Polman 
06 Sandy Wels 
06 Mathias Berentsen 
07 Wim Janssen 
07 Santino Nas 
08 Kai Tiecken 
09 Laurens Zwartscholten 
10 Lex Janssen 
11 Roy van Guilik 
11 Rens Smeenk 
17 A.A. Peters 
17 Marius van Regteren 
17 Yordin van Schaik 
18 Gertjan Hooijer 
19 Pim de Boer 
19 Maurits Jansen 
19 Yanick Wijnen 
20 Daniel Albers 
21 Jermo Wijnen 
21 Maico Muller 
21 Björn van Draanen 

21 Floor Bakker 
22 Arie Vermaas 
22 Ruben Neuhaus 
22 Bas van Maanen 
22 Hugo Wolthof 
23 Stefan Opperman 
23 Levi Dijkstra 
24 Liz de Ruiter 
24 Arno Schuiling 
26 Stijn Abbenhuis 
27 Sam Rensen 
28 Boyd van der Heiden 
28 Milan Roelofs 
29 R. Kosman 
30 Simon Peek 
30 Niels Futselaar 
31 Berny Knuiman 
31 Robert van Rooijen 
31 Mark Weijman 
31 Joost Roelofs 
 
Nieuwe leden 
Frits Bron 
Marijn Eringfeld 
Martijn Bakker 
Milan de Winter 
Ewan Vogelpoel 
Mick Nillezen
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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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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 

MVO Solutions 

Opel Broekhuis 

Pirtek, Hydrauliekservice 

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 

Willemsen Wonen 

Winter Financiële Diensten 

Zalencentrum Driessen 
 
Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom, 
telefoon 06 – 16019377 |   info@bcdriel.nl    |   www.bcdriel.nl   |   februari  2019 
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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 
    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 
 

 
Uitdaging voor de JO8-1 in de Hoofdklasse 
 
De najaar competitie is voor de JO8-1 zeer succesvol verlopen. Na 
3 bekerwedstrijden en 2 competitiewedstrijden met zeer grote 
overwinningen konden we gelukkig een klasse omhoog en werden 
we ingedeeld in de 2e klasse. Ook deze klasse bleek echter duidelijk 
een maatje te klein voor onze jongens en meiden. Met als gevolg 
dat we na afloop van de laatste wedstrijd voor de winterstop, een 
doelsaldo van 238 voor en 18 doelpunten tegen hadden (gemiddeld 
15 doelpunten voor ons per wedstrijd).  
Duidelijk was echter wel dat de kinderen meer uitdaging nodig 
hadden om met plezier te kunnen blijven voetballen. Na wat wikken 
en wegen hebben we dan ook besloten om de 1ste klasse over te 
slaan en direct naar de Hoofdklasse te gaan. Volgens ingewijde is 
het HEEL erg lang geleden dat een veldteam van RKSV Driel in de 
Hoofdklasse gespeeld heeft, dus als begeleiding en ouders van het 
team iets om heel erg trots op te zijn. 
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Een eerste oefenwedstrijd na de winterstop tegen Eldenia JO8-1 
(1ste klasse) laat direct zien dat we een goede keuze hebben 
gemaakt. De wedstrijd eindigt in een 11 – 1 overwinning. Daarnaast 
heeft deze wedstrijd ons ook geleerd dat de JO8 een hele mooie 
lichting is, want de twee invallers (uit de JO8-2 en JO8-3) konden 
zonder problemen met het niveau mee.  
 
Maar een ding is zeker, met grote clubs zoals hieronder 
weergegeven, in de hoofdklasse kunnen onze jongens en meiden 
de borst weer natmaken en kunnen ze hopelijk weer heel veel leren. 
 
RKSV Driel JO8-1, 
OSC JO8-1G,  
Bennekom JO8-1, 
Arnhemse Boys Schuytgraaf JO8-1,  
Elistha JO8-1, 
DTS '35 Ede JO8-1, 
DVOL JO8-1, 
Spero JO8-1, 
DVV JO8-1, 
SML JO8-2G, 
SDV Barneveld JO8-1, 
 
Ben je ook zo benieuwd hoe de JO8-1 het in de Hoofklasse gaat 
doen, kom dan eens kijken op zaterdagochtend. 
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Wist u dat:  
- Driel 3 van de zaterdag weer eens een wedstrijd hebben 

gewonnen en liefs met  5 – 1. 
- Gerben van Baal goed stond te keepen, ondanks dat  tie 

weinig te doen had. 
- Onze voorzitter, Frans Essers,  op woensdagavond bij de 

trainingen van de jeugd, deze kinderen kan en heeft voorzien 
van een heerlijk bekertje ranja. 

- Deze ranja op de trainingen van de jeugd al ver voor de jaren 
tachtig werd geschonken. 

- Dit drankje bij de kinderen thuis niet hoeft te schenken, maar 
op de club van deze ranja drinken of het leven er vanaf 
hangt. 

- Het weekendweg van Driel 3 zaterdagteam zeer 
waarschijnlijk naar Eindhoven zal zijn. 

- Op alle lichtmasten op ons sportpark nu voorzien zijn van led 
verlichting. 

- Er nog steeds sleutels kwijt raken van onze kleedkamers. 
- Op de woensdagavond nog altijd zo’n 16 senioren lopen te 

trainen. 
- Er dan op die avond speciaal de kantine wordt open gedaan 

om de heren toch van een drankje en gezellig samen zijn te 
kunnen voorzien. 
 

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 dankt 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. 
• Je kunt papier maar zeven keer dubbelvouwen 
• Olifanten kunnen niet springen 
• Vanaf de aftrap mag je direct op goal schieten. 
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Sponsor van de maand februari  
Gelukkig zijn al vele bedrijven, instellingen, leveranciers etc.  
als sponsor aan de RKSV Driel verbonden.  
In deze rubriek Sponsor van de Maand  
stellen wij één van onze sponsors voor. Deze maand staat in het 
teken van Hét Huiswerk Huis. Wij informeren u graag over wat deze 
sponsor voor onze leden kan betekenen. Tevens proberen wij aan 
de hand van een tiental vragen een beeld te schetsen over de 
persoon of personen die achter het bedrijf schuilgaan.  
Wij spraken met Carolien Joosten……. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van Carolien…. . en Hét 
HuiswerkHuis ? 
Geboren en getogen in Driel. Ik heb op de toenmalige Cunera 
kleuterschool en de Theresia meisjesschool gezeten die er beide 
niet meer zijn. Bij Luctor et Emergo turnden we nog in het 
gebouwtje (nu Ons Gebouw) en bij Toesj volleybalden we in de 
destijds net gebouwde Nieuwenhof en in de Rauwendaal in 
Heteren. Verder heb ik toneel gespeeld bij St. Genesius in het 
parochiehuis en ik ben een jaar of drie lid geweest van CV de 
Gangmakers bij Leo Scheers. Ik ben in Arnhem aan de KPA 
afgestuurd (huidige Pabo) en op de Radboud universiteit in 
Nijmegen heb ik (na mijn veertigste) Nederlands gestudeerd. Een 
mens is nooit te oud om te leren. De rode draad in mijn leven is 
onderwijs; ik heb dan ook in veel verschillende typen onderwijs 
gewerkt. Met Andries heb ik een dochter gekregen in Arnhem waar 
we vlakbij het oude Vitesse-stadion op Monnikenhuizen woonden;  
in het voorjaar van 1997 zijn we naar Driel verhuisd. Time flies: 
afgelopen zomer hebben we onze tweede kleinzoon gekregen. Echt 
genieten is het als ze bij ons logeren. 
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In 2013 ben ik naast mijn werk als docent Nederlands, parttime 
begonnen met Hét Huiswerkhuis – leerlingen begeleiden in een 
huiselijke en ruimtelijke omgeving. Uiteindelijk heb ik ontslag 
genomen bij het Montessori College waardoor ik me volledig kon 
richten op mijn eigen bedrijf. Komende jaren wil ik het verder 
uitbreiden als centrum voor educatie en coaching. Ik wil de ruimte 
van het HWH gaan verhuren voor vergaderingen, heidagen en 
workshops. Daarnaast wil ik ook voor volwassen cursussen of 
coaching gaan aanbieden. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Er is iedere dag opnieuw weer ontzettend veel dynamiek. De 
diversiteit van de leerlingen, de afwisseling van de vakken, 
contacten met scholen, ouders en leerlingen. Je blijft ook zelf in het 
traject van een leven lang leren. Daarnaast vind ik het geweldig leuk 
om de vrijheid te hebben om nieuwe ideeën te onderzoeken en 
daarin mee te bewegen. 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Er is geen dag hetzelfde. Over het algemeen komen leerlingen 
tussen twee en zes uur. Soms zijn er zeven, soms twaalf. Ik 
begeleid de leerlingen met organiseren van hun huiswerk en 
toetsen, help ze samenvatten en leer ze nieuwe strategieën aan om 
meer grip te krijgen op hun werk.  
Daarnaast vinden ze het fijn om gewoon even van zich af te praten 
als er op school incidentjes zijn geweest of zo.  
Ik rooster ook de bijlessen in voor bepaalde vakken en soms geef ik 
zelf individuele bijles op momenten dat er geen huiswerkbegeleiding 
is.  
Ongeveer een keer per maand neem ik examens af bij Upgrade 
(ROC Ede) en dan ziet mijn werkdag er uiteraard anders uit. Vaak 
heb ik met die kandidaten (volwassenen) heel interessante 
gesprekken, buiten de assessments om.  
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Wat betekent voetbal of sport voor het bedrijf ? 
Voor het bedrijf op zich betekent sport/voetbal direct niet zo veel, 
maar voor jongeren (voornaamste doelgroep van mij)  is sport 
natuurlijk hartstikke belangrijk. Er gebeurt zoveel in deze periode 
van volwassen worden; bewegen is dan een prima uitlaatklep. Het 
haalt je uit je hoofd. De oude Grieken zeiden het al: “een gezonde 
geest in een gezond lichaam”. Het hoeft niet per se voetbal te zijn, 
allerlei vormen van bewegen zijn goed. Naast het belang van het 
fysieke, is het sociale aspect natuurlijk ook belangrijk.  Als sponsor 
vind ik het ook leuk om te gaan kijken naar het meidenteam (al komt 
het er niet vaak van � ). 
 
Hoe lang is Hét Huiswerk Huis al sponsor van RKSV D riel? 
Dit is het derde jaar dat het meidenteam van Ronald en Maico (de 
‘ROMA’- dames) met het logo van Hét Huiswerkhuis op hun shirt 
voetbalt. Daarnaast heb ik ook een advertentie in de Rood-Witten 
waarmee ik volgens mij een jaar eerder was begonnen. Dus vier 
jaar nu. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
Gezien de aard van mijn werk heb ik bedrijfsmatig niet zo veel 
contact met anderen. Het zijn mentoren of zorg coördinatoren van 
scholen, ouders en leerlingen met wie ik te maken heb. Daarnaast 
hogescholen of instellingen waar ik lezingen of workshops volg om 
me te verdiepen of om bij te blijven. Wel doe ik zaken met bedrijven 
die de website, Pr-materiaal en agenda’s verzorgen. 
 
Waarom sponsort Hét HuiswerkHuis  RKSV Driel? 
Zoals eerder duidelijk werd, ik ben in hart en nieren Drielenaar en ik 
vind het verenigingsleven erg belangrijk voor het dorp. Het is mooi 
dat er ook voor de jeugd zoveel te doen is en daaraan wil ik mijn 
steentje bijdragen. Bovendien kan ik op die manier mijn netwerk 
vergroten en hoop ik er ook nieuwe cliënten mee te werven. 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
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In het verleden heb ik hardgelopen bij CIKO-66 in Arnhem (7-
heuvelenloop als grootste uitdaging), nu is het actief wandelen en 
yoga. Andries (docent en partner in het HWH) is wat dat betreft wat 
actiever met zijn schaats- fiets en tennisactiviteiten. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Het werk is onderdeel van het dagelijks leven en andersom. Het 
loopt vaak door elkaar heen in verband met contacten met ouders of 
scholen. Onderwijs is overal. In de ochtenden is mijn vaste routine: 
zorgen voor de beesten, (krant) lezen, studeren, voorbereiden en 
administratie. Daarnaast ga ik regelmatig lopen, doe ik aan yoga, 
zing ik bij Enjoy en ben ik soms oppas-oma. Onlangs ben ik 
begonnen met de opleiding voetreflexzonetherapie en dat betekent 
ook voetmassages uitvoeren. Kortom: ik verveel me nooit.  
 
Welke prestatie van een team wil je nog in het bijz onder 
benoemen? 
Dat is een lastig, ik kom niet zo vaak kijken. Mijn eigen sponsorteam 
doet het echt leuk en ik hoop dat ze samen nog een tijdje doorgaan 
met hun coaches (petje af). Ik heb sowieso veel bewondering voor 
alle vrijwilligers die er elke week weer staan. Dat vind ik een heel 
bijzondere prestatie, fijn dat ze er zijn! 
 
Extraatje: leestip (docent Nederlands hè ☺)  
We hebben allemaal wel eens een dip (groot of klein). Ga je dan in het 
verhaal hangen of kijk je naar je leerproces daarin? Oud-voetballer Hans 
van Breukelen schrijft hierover in: Maak je comeback. 
 

 Interview met Van Breukelen: “ Ieder mens gaat anders 
om met tegenslag, ---- . Je hoeft ook niet ziek te zijn om 
beter te worden. Vaak veranderen we pas iets in het leven 
na een ongelooflijke draai om de oren.’” 
“Kwetsbaar durven zijn is een kwaliteit.” (De Volkskrant van 
24-1-2019) 
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Geweldige ervaring in GelreDome 
Zaterdag 2 februari 2019 was het eindelijk zover! Na maanden 
voorbereiden, wachten en aftellen gingen de poorten van het 
GelreDome open voor de kanjers van JO8-2. Met dank aan Stan 
Rooijakkers voor de organisatie en sponsors VRisolatie en 
Rooijakkers Schilderwerken voor de financiële bijdrage konden 
Hassan, Maud, Bo, Faris, Fien, Niek, Bas, Luuk, Kai en Tim naar de 
eredivisie topper Vitesse-Heerenveen. 

 
 
Eerder op de avond stapte het halve team, inclusief een paar hele 
blije begeleiders, in Driel op de bus richting Arnhem. Een aantal 
anderen hadden zelfs privévervoer, inclusief een eigen chauffeur, 
geregeld. Ergens rond vijf uur was het hele team compleet om een 
tussenstop te maken bij een Amerikaans specialiteiten restaurant. 
Gelukkig was er nog genoeg tijd om even in de indoor speeltuin te 
spelen voordat het hoofdgerecht werd geserveerd; en dat was 
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smullen!! Jammer genoeg waren er voor een paar van ons geen 
kipnuggets meer. Ongelofelijk maar waar....die waren op! Net als de 
dienbladen!! Dat mocht natuurlijk de pret niet drukken, de 
cheeseburgers en hamburgers smaakten voortreffelijk. Voordat we 
naar het stadion vertrokken moestenwe nog even een pitstop 
maken, sommigen deden dat op hun sokken; je raad het al....die 
bleven niet droog!! (Maar met schoenen eroverheen rook je er niets 
meer van:-) 
 
Met volle buikjes en stuiterend van de spanning liepen we naar 
ingang K van het stadion en lieten we onze kaartjes scannen. 
Eindelijk binnen werden een aantal spelertjes nog voorzien van een 
Vitesse-sjaal voordat we naar onze plaatsen op de oostelijke tribune 
gingen...het enorme stadion maakte een grote indruk op onze kleine 
jongens en meiden. Om nog maar niet te spreken over de 
Amerikaanse Zeearend Hertog en Vito... 
 
Na de aftrap bleef het spannend, er ging een dikke rookbom af op 
de Zuid tribune in het stadion. Het hele stadion kleurde geel en 
stonk nogal volgens de jongens en meiden. Kort daarna viel het 
eerste doelpunt...tegen helaas, maar Vitesse herpakte zich en wist 
uit te lopen naar 3-1. Jammer genoeg, en tot grote frustratie van 
enkele begeleiders, greep de VAR in en werd het doelpunt 
afgekeurd omdat er kort daarvoor een Vitesse speler een 
overtreding  had begaan in de zestien meter. Resultaat? Van 3-1 
terug naar 2-1 én een penalty tegen. De situatie was verwarrend en 
ook moeilijk uit te leggen aan de jongens en meiden van JO8-2....en 
als je het een kind niet kan uitleggen weet je wel hoe laat het is... 
 
Na het eindsignaal bleef gelukkig het gevoel van een fantastische 
ervaring, voor velen was het de eerste voetbalwedstrijd in een 
echt stadion, over. De jongens en meiden hebben genoten, net als 
de begeleiders. De blikken in de ogen en het enthousiasme van het 
team was iets om nooit te vergeten.... is er een nieuwe traditie 
geboren? 



 

 
25 

 
 

Activiteiten:  

 
20 mei (hemelvaart) Toernooi j08/jo9/jo11 
Medio juni    Kampioenen dag jeugd 
14/15/16 juni         Voetbalkamp jo8 t/m jo11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pupil van de week 
 
 

Wat is je naam? Elijah Beukhof 

Hoe oud ben je? 9 

In welk elftal speel je? RKSV Driel JO11-2 

Op welke positie speel je? Rechter buitenspeler en in de spits 

Wie is je favoriete speler (idool)? 
Antoine Griezmann en Paulo 
Dybala 

Wat is je favoriete club? Vitesse 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja zeker 

Wie is je favoriete speler van ons eerste 
elftal? 

Gino de Wild 

Wat is je lievelingseten? Patat 

Wat is je favoriete tv programma? Fox sports eredivisie 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 

 



 

 
26 

 
 
 
Pupil van de week 
 
 
 
Wat is je naam? Julian Rutges 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? J011-2 

Op welke positie speel je? Ik ben keeper 

Wie is je favoriete speler (idool)? Nico Tagliafico en Andre Onana 

Wat is je favoriete club? AFC Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Gijs Meeuwsen 

Wat is je lievelingseten? Spekjes met sla en bruine bonen 

Wat is je favoriete tv programma? FOX Sports 

Wat wil je later worden? Tandarts of keeper 

 
 

• Hoe leuk en toevallig is dat…    
 

Onze keeper van het 1e, Gijs is dit seizoen overgekomen van Eldenia. En 
uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen Eldenia is hij door de pupil van de week en 
tevens ook keeper, Julian, uitgekozen tot favoriete speler.. 
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“Fout en Nieuw” feest  
 
Het is inmiddels al weer even geleden maar op 12 
januari was er een feest voor alle jeugdleden, en dat 
zijn er heel wat ☺.  
Zo’n 270 leden en hun trainer/leider hadden zich aangemeld, reken maar uit.. 
(Het traditionele Kerstdiner kon dit jaar niet plaatsvinden omdat er veel 
inhaalwedstrijden te spelen waren)  
De activiteitencommissie was al dagen druk met de boodschappen en 
versieringen en de kantine en het jeugdhonk zagen er weer sfeervol uit. Zijzelf en 
hun hulpen waren en klaar voor; fout gekleed, de tafels netjes gedekt en het eten 
stond klaar. 
Leuk om te zien was dat er teams waren die volgens thema verkleed kwamen. 
Het begon al direct goed.. 
 
Om 09.00 uur ’s morgens kwam de eerste lichting binnen en team jo8-2 zag er 
fantastisch uit! Allemaal in pyjama, begeleiding in badjas, en allemaal met een 

rood/witte slaapmuts op het hoofd. Kijk maar eens op de foto 
op facebook. 
Ondanks het vroege tijdstip zat de stemming er direct goed 
in. Iedereen zat lekker te smikkelen van alle lekkere hapjes 
en drankjes. Er werd gezellig gekletst en tussendoor werden 
er teamfoto’s gemaakt met kerstbomen op de achtergrond. 

Hulde ook aan trainers/leiders en spelers, niemand had een ochtendhumeur en er 
heerste een leuke ontspannen sfeer. 
 
Na de jo-8 was de j0-9 aan de beurt. Ook voor hen was er 
een uitgebreid ontbijtbuffet. Aansluitend volgden de jo- 11 
etc t/m de jo19 en mo19.  
Zij moesten wel even over het nodige geduld 
beschikken want zij konden pas om 20.00 aan tafel. 
Ook de mannen van jo19 hielden zich aan het thema en 
kwamen met “foute badslippers en trainingspak” aan binnen. 
De jongens en meiden zaten met z’n allen aan een hele grote 
tafel en ook hier zat de stemming er wel in. 
 
 
 
 
De gemaakte teamfoto’s zijn naar de trainers/leiders gestuurd en aan de 
winnende teams is er een kleinigheidje overhandigt. 
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De activiteitencommissie wil graag nog een paar mensen bedanken; Willy voor 
het mee opruimen van ruimte skar, Joke, Sylvia, Arno en Frits voor het bakken 
van de snacks. Kelsey, Tim, Ties, Fenne en Mick voor hand- en spandiensten en 
voor hun (maatschappelijke) stage; Gijs en Lieke. Dartvereniging Driel voor het 
uitlenen van de cateringbakken zodat wij weer een mooi buffet konden plaatsen. 

Voor de activiteitencommissie was er nog een leuke verrassing.. 
Van de moeder van Lars (jo11-1) en Luuk 8-2) van der Putten 
kregen zij allemaal lekkere chocolade. 
Een chocoladeduim omhoog met bedankt erop. Hoe leuk was dat! 
Hartelijk dank daarvoor. 

 
 
Wij hebben veel leuke, enthousiaste reacties gehoord en kijken terug op een 
geslaagde dag. 
Het was een gezellige dag, leuk voor de teambuilding, even iets anders buiten het 
voetbalspel om, een leuke onderbreking van de winterstop. 
 
Inmiddels zijn we al weer druk met de voorbereidingen van het voetbalkamp. 
Het is nog onzeker of er dit jaar een SGOB loterij verkoop komt. 
Wij houden de desbetreffende trainers/leiders op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Activiteitencommissie 
Danielle, Kristel, Loes en Mariska. 
 
 
 
 
 
 
Medio juni zal de kampioenen dag plaatsvinden. De huldiging van onze 
jeugdkampioenen. Danielle Knuiman zoekt nog iemand die deze organisatie van 
haar over wil nemen. Dit jaar samen te organiseren en aan het einde van het 
seizoen het stokje over te dragen. Nadere informatie? Spreek haar gerust aan of 
per mail: knuim046@gmail.nl  


