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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 dan !! 
 
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 bestuurstafel 
Hier alweer een uitgave van de Rood-Witten.   
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende. Zoals al eerder 
aangegeven zitten wij in onze mooie vereniging te springen om 
vrijwilligers. Nadat in de vorige Rood-Witten n oproep is gedaan, 
kunnen wij zeggen dat het al wat resultaat heeft opgeleverd, 
waarvoor dank, maar nog lang niet genoeg. Dus als u …… 
Wat ik/wij van het bestuur ook geweldig vinden, is dat er leden zijn, 
die met ons meedenken. Zij vragen n gesprek aan met het DB en 
leggen ons ideeën voor. Dat is fijn en waarderen wij ten zeerste. Zo 
zal er in deze editie van de Rood-Witten een stukje geschreven 
worden van leden, die met ons meedenken.  
De TC is druk in de weer, om de opengevallen plaatsen op te vullen 
en ik/wij kunnen u vertellen, dat daar veel tijd en energie in gaat 
zitten. Ook de andere commissies wil ik daarmee niet tekort doen, 
want ook die zijn met te weinig vrijwilligers zich in allerlei bochten 
aan het wringen om het U naar uw zin te maken. 
De feestcommissie is ook veel aan het vergaderen, om in 2020 ons 
een mooi jaar voor te schotelen. Zodra e.e.a. bekend is, zullen zij 
dat via onze diverse kanalen dat aan ons mededelen. 
Ondanks gesprekken, en  op papier aangereikt, zien wij toch nog 
dat men vergeet om de doelen van de velden te halen, de deuren te 
sluiten of de poort dicht te doen. Trainer/leiders, haal ze er toch van 
af, of sluit alles af.  De jongens van de CAB hebben al zoveel te 
doen!! 
In het Paasweekend zal, zoals het er nu voorstaat, er op 
Paaszaterdag en 2e Paasdag gevoetbald worden. Dan worden de 
afgelaste wedstrijden ingehaald. 
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Ook al is het weer slecht, er wordt in Driel gevoetbald. De KNVB 
verplicht ons om de wedstrijden door te laten gaan op ons 
kunstgrasveld.  
Als voorzitter wil ik iedereen die op welke manier zich als vrijwilliger 
inzet voor onze vereniging hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. 
Je ziet ze wel maar hoort ze niet.  
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
 
  

********************************************* 
 
 
 

De toekomst van RKSV Driel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer hierover op de volgende pagina !!
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De toekomst van RKSV Driel bepaal jij samen met mij !!  
 
Onze vereniging RKSV Driel heeft een goede naam en fantastische 
uitstraling in onze regio. Veel mensen binnen en buiten onze club 
hebben positieve ervaringen met RKSV Driel en hier worden we blij 
van! Onze club heeft mede door de inzet van heel veel vrijwilligers 
een rijke historie opgebouwd en daar zijn we trots op!  
 
Toch is er ook een andere kant. De laatste tijd horen we binnen 
onze club signalen van onvrede. Mensen die dicht bij de club staan, 
mopperen of keren onze vereniging de rug toe. Dit is een 
ontwikkeling waar we juist niet blij van worden. We willen graag 
toetsen of dit geluid breder bestaat, de oorzaken achterhalen en er 
samen met u voor zorgen we die fijne club zijn en blijven waar we 
trots op zijn! 
 
Een werkgroep (gesteund door het bestuur van RKSV Driel) heeft 
het initiatief genomen om te onderzoeken of we onze vereniging 
kunnen helpen. Want RKSV Driel is en blijft een vereniging die 
enorme kansen beidt voor iedereen die hierbij betrokken is! Om 
input te verzamelen ontvangt u binnenkort per e-mail een korte 
vragenlijst. Wij vragen iedereen om in het belang van RKSV Driel 
deze vragenlijst in te vullen. Hier wordt een vervolg aan gegeven 
om SAMEN de toekomst van RKSV Driel te bepalen; want De 
toekomst van RKSV Driel bepaal JIJ, samen met MIJ!!  
 
Let op : 
Dit is een andere vragenlijst als die u eerder in De Rood-Witten 
heeft ontvangen. 
  
Met sportieve groet, 
 
Ronald Linsen, Marius van Regteren, Maico Muller & Jeroen Peters 
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SPONSORNIEUWS 
 

Vanaf 1 februari 
2019 is er elke 

vrijdag van  
20.00 tot 21.00 uur 

 

 
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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Enkelletsel 

De enkel. Een veel voorkomende blessure tijdens het 
voetbalseizoen. Een verzwikking tijdens een sprong, een tik op de 
enkel of bij het blokken van een schot. Waarschijnlijk hebben de 
meeste voetballers allemaal weleens een enkelblessure gehad.  

De incidentie van enkeldistorsies in de huisartsenpraktijk bedraagt 8 
per 1000 patiënten per jaar, waarbij de hoogste incidentie wordt 
gezien in de leeftijdscategorie 15 tot 24 jaar. De incidentie is hoger 
bij mannen dan bij vrouwen. Een gedeelte van de patiënten houdt 
langdurig (langer dan een jaar) pijnklachten of last van instabiliteit. 
Het percentage recidieven varieert per onderzoek van 3 tot 34%. 
(Cijfers huisarts-richtlijn)  

Risicofactoren bij het oplopen van een acuut lateraal 
enkelbandletsel zijn een verminderde balans/stabiliteit, 
vermoeidheid, een enkeldistorsie in de voorgeschiedenis en fysiek 
contact met een medespeler zoals bij voetbal. 

De duur van het herstel is afhankelijk van de aard en de ernst van 
het letsel, maar meestal duurt dit 4-6 weken. In het begin zal er 
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mogelijk zwelling optreden en verkleuring. Het belangrijkste in de 
eerste fase is de RICE-regel: Rust – ICE/koelen – Compressie 
verband/tapen – Elevatie, hoog leggen van de voet. Eventueel zal u 
krukken moeten gebruiken om de enkel tijdelijk te ontlasten. 
Geleidelijk aan probeert u weer uw normale looppatroon aan te 
nemen. Het koelen is de eerste 48 uur belangrijk, 3 keer per dag 
20min koelen is voldoende.  

 
 
Bij Fysiotherapie Driel kunt u terecht voor de revalidatie van 
enkelblessures. De fysiotherapeut helpt met het geven van 
adviezen en tips, optimaliseren van de beweeglijkheid van de enkel 
en de begeleiding in training richting de tak van sport. Te vroeg 
beginnen met voetballen kan het herstel belemmeren en zal voor 
langdurige klachten kunnen zorgen.  
 
Iedere donderdagavond is de fysiotherapeut op de club aanwezig 
voor een inloopspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen of 
screening om de ernst van de blessure te bepalen.  
 
Team Fysiotherapie Driel 
 
Tel: 026-4743112       info@fysiotherapiedriel.nl 



 

 
9 

De scheidsrechterscommissie 
 
Scheidsrechterscommissie maakt stappen. 
Al een geruime tijd werkt de scheidsrechterscommissie van Driel 
aan het ARAG Fair Play certificaat. Dit certificaat laat zien dat het 
arbitragebeleid binnen de vereniging gezond en op orde is. Dit heeft 
echter wel wat voeten in de aarde en wordt dan ook niet zomaar 
uitgereikt. Toch zijn we op de goede weg, en met nog wat kleine 
punten te gaan willen we proberen om het seizoen 2019-2020 
gecertificeerd in te gaan.  
 
Een van de vereiste punten is dat je probeert om andere vereniging 
aan te moedigen hetzelfde te doen, en hier slaat de 
scheidsrechterscommissie haar slag. Onlangs hebben de 
scheidsrechters coördinatoren van Eldenia, ESA en Driel de handen 
ineengeslagen. De eerste gesprekken hebben in de winterstop 
plaats gevonden en waren positief, de eerste ideeën werden hier 
geboren. We kwamen allemaal op hetzelfde uit, we komen 
scheidsrechters te kort. Ondanks dat Driel over een “groot” 
scheidsrechterskorps beschikt is het ieder weekend weer puzzelen. 
Een geluk om te horen dat dit niet alleen bij ons aan de orde is, zo 
kunnen we dus goed bekijken wat de beste oplossing is.  
 
De ideeën die de scheidsrechterscommissie van Driel had, werden 
door de andere coördinatoren ook gedeeld namelijk: 

• Een goed op orde gestelde arbitragebeleid in de regio. 
• Een coördinatorengroep waarin we elkaar advies kunnen 

vragen over problemen. 
• Een groep scheidsrechters die graag niet alleen bij hen eigen 

club willen fluiten maar ook elders, denk hierbij aan 
kampioen- risicowedstrijden waar een neutrale 
scheidsrechter nodig is. 

 
Op het moment van schrijven heeft net het gesprek plaats 
gevonden met meerdere coördinatoren uit de regio, de COVS 
(scheidsrechtersvereniging) en de KNVB. Mooi om te zien hoe 
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enthousiast iedereen was en hoe iedereen meedacht op deze 
avond.  Er werd zelfs al nagedacht over gezamenlijke activiteiten. 
De KNVB wil graag ondersteuning bieden aan deze groep, en zal 
dan ook regelmatig aanschuiven bij overleggen. In de toekomst 
willen we scheidsrechters dagen gaan organiseren, een leerzame 
dag met een prof scheidsrechter, trainingen en eventueel een 
profwedstrijd mee pakken.  
 
Maar dat is niet alles, want op dit moment heeft Driel ook weer 4 
scheidsrechters in opleiding. Zij volgen op dit moment de cursus 
Verenigingsscheidsrechter, en zijn daar ook de stagewedstrijden 
voor aan het fluiten. Zij mogen als alles goed gaat op 8 april het 
diploma in ontvangst nemen. Wij wensen Robbin Kosman, Bjorn 
Straatman, Len Geurtsen en Stan Lamers succes toe met de laatste 
loodjes.  
 
Wij proberen ten alle tijden een scheidsrechter in te plannen voor de 
wedstrijden, helaas lukt dit niet altijd waardoor het voorkomt dat er 
geen scheidsrechter op de wedstrijd staat. Wij proberen de teams 
die het betreft op tijd op de hoogte te brengen, veelal persoonlijk 
maar bij het ontbreken van contact gegevens via de TC-coördinator. 
Bij het ontbreken van een scheidsrechter is de trainer/leider op de 
wedstrijddag zelf verantwoordelijk om een ouder/verzorger te 
vragen om een wedstrijd te fluiten. De benodigdheden om een 
wedstrijd te kunnen fluiten zijn op te halen bij het 
wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer, wij beschikken ook over 
reserve tenues voor diegene die niet in eigen kleding willen fluiten. 
 
We merken soms dat de communicatiestroom niet altij d even 
lekker loopt, maar belangrijk om te weten is het vo lgende:  
Wanneer er een klacht/opmerking of vraag is over de 
scheidsrechter(s) dan kan er contact opgenomen worden met de 
scheidsrechter coördinator. In dit geval is dat Stefan Emons, hij is te 
bereiken op scheidsrechters@rksvdriel.nl of op telefoonnummer 
0623288655. Hij zal met de klacht of vraag aan de slag gaan. 
Helaas komt het nog wel eens voor dat een klacht of vraag in de 
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bestuurskamer wordt geuit en dat het bij mensen terecht komt die er 
niets mee te maken hebben of die het helaas niet doorgeven. 
Omdat wij van mening zijn dat iedere vrijwilliger een onmisbare taak 
uitvoert willen wij daar ook voorzichtig mee omgaan. Meldt je klacht 
of opmerking bij de juiste persoon, zo voorkomen we dat er 
spookverhalen rondgaan op de club. 
 
Als scheidsrechterscommissie zijn we achter de schermen volop 
bezig om het arbitragebeleid op orde te brengen en te houden. Wij 
hopen dat we snel weer nieuws naar buiten kunnen brengen 
omtrent het ARAG Fair Play certificaat. 
 
Dan nog even het volgende: Vanaf de zomerstop heeft er een 
verschuiving plaats gevonden in de scheidsrechterscommissie. Mick 
heeft zijn taak na een aantal jaar als coördinator neergelegd, deze 
is door Stefan overgenomen. Wij zijn als scheidsrechterscommissie 
op zoek naar een nieuwe coördinator. De taken van de coördinator 
zijn als volgt: 

• Inplannen van scheidsrechters. 
• Begeleiden van scheidsrechters tijdens een wedstrijddag. 
• Het informeren van nieuwe scheidsrechters, wat wordt er van 

ze verwacht. 
• Periodiek overleg met de scheidsrechterscommissie. 

 
Eventueel zou je, in overleg ook als back-up kunnen functioneren. 
Voor meer informatie of opgeven stuur een mail naar 
scheidsrechters@rksvdriel.nl 
 
De scheidsrechterscommissie. 
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Onze jarigen van april 
01 Wijnand Alink 
01 Tonnie Hoogveld 
01 Bert Willemsen 
01 Stijn Peper 
01 Emile Schonewille 
01 Firas Ghannoum 
02 Frank Hendriks 
02 Harry van den Heuvel 
02 Tim Goossens 
04 Luuk Wester 
05 Arie Derksen 
05 Karos Neerhof 
06 Fien Timmermans 
07 Vincent Kuster 
08 Aaron Geenacker 
10 Angelo de Wild 
10 Xavier Diaby 
11 Marijn Bakker 
13 Erik van de Klift 
13 Ferdi Essers 
13 Sidney Muller 
13 Stefan Emons 
13 Luuk Wynia 
13 Reinier Jaquet 
16 Ramy Al Farhat 
17 Hans Weijman 
17 Sid Valk 
17 Joël Vrehe 
18 V. Borst 
18 Mees Schouten 
18 Lotte Van der Bosch 
19 V. Janssen 

19 Werner Smeenk 
20 Pepijn van den Hoogen 
20 Roel Fierkens 
21 E. Aarns 
21 Antonie Peeters 
22 Frans Elbers 
22 Jelle van Put 
23 Bjorn Straatman 
23 Bianca Koudijs 
23 Arjen Teunissen 
24 Coen Laros 
25 Jamal Hamdaoui 
25 Davin Pattikawa 
26 Martijn Willemsen 
26 Bas Abbenhuis 
26 Luciano Bouwman 
26 Stan Pol 
27 F. Coenders 
27 Jan van Welie 
28 Jelmer Coppoolse 
29 Franklin Timmermans 
29 Lenn Koen 
 
Nieuwe leden 
Shutlan Axwijk 
Tess Oostijen 
Pepijn van Dinther 
Fadi Hamdaoui 
Mads Huisman 
Dani Sinc 
Stefan esman 
Valenrijn Herlaar
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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 

Cargolus Dagbladverspreiding 

Carrosseria Volpe 

Constructiebedrijf C. Hermeling 

De Geldersche Poort Catering en Partyservice 

De Oldenburg, Party- en zalencentrum 

Exploitatiemaatschappij Welderen BV 

Fresh Food Technology Project BV 

Fysiotherapie Driel 

Garage Schuiling 

Garage TotalCare 

Henk Langen TV Service 

Herlaar Landmeten BV 

Jansen Makelaars/Hypotheekhuys 

Linsen Scooters Gelderland 

Loon- & grondverz. Gerritsen Heteren BV 

Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF 

Meer! Accountants en Adviseurs 

Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie 

MVO Solutions 

Opel Broekhuis 

Personal Physical Coaching 

Pirtek, Hydrauliekservice 

PL Installaties 

Plaza Hendriks 

Profile Car & Tyreservice Koos van Elk 

Quik Schilderwerken 

Rabobank Maas en Waal -Oost Betuwe 

Restaurant Dries&Co 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

Smepro International 

Snelders Sport 2000 

Stunnenberg Grafische Professionals 

Taxi Linsen Driel BV 

Van Dijken Accountants 

Van Suilichem Communicatie 

Van Veen Advocaten 

Welroos Media 

Willemsen Wonen 

Winter Financiële Diensten 

Zalencentrum Driessen 
 
 
Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom, 
telefoon 06 – 16019377 |   info@bcdriel.nl    |   www.bcdriel.nl   |   maart   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 
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Sponsor van de maand maart  
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 Smepro International. 
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 Maarten van Rooijen 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis tussen Maarten en 
Smepro International ? 
Smepro International BV is sinds 1981 gespecialiseerd in 
outsourcing en levering van kwalitatief hoogwaardig industrieel 
smeed- en gietwerk. 
Ik ben hier zo’n 15 jaar geleden begonnen. Destijds in het magazijn 
maar niet veel later als accountmanager verhuist naar kantoor, waar 
ik inmiddels als office manager werkzaam ben. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
De onderdelen welke Smepro levert worden over de hele wereld 
ingezet. De klanten van Smepro bevinden zich met name in Europa, 
Noord Amerika, Zuid Amerika, het Midden-Oosten en Azië. 
Productie locaties van Smepro bevinden zich in Europa, Noord 
Amerika en Azië. In de ochtend onderhandelen met een klant uit 
Singapore, tegen het middaguur technisch overleg met een 
Portugese leverancier en tegen einde dag een klant uit de USA 
informeren over de aankomende verschepingen. Binnen één 
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werkdag 3 continenten bedienen en deze ook nog eens regelmatig 
mogen bezoeken, leuk? Ik vind het fantastisch! 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
08:00 koffie, want zonder functioneer ik niet. Vervolgens maak ik 
een ronde in ons magazijn en loop ik mijn e-mails na om de 
prioriteiten van de dag te stellen. Daarna is het simpelweg 
bovenaan de lijst beginnen en proberen zoveel en zo goed mogelijk 
het werk te verzetten.  
  
Wat betekent voetbal in het algemeen voor het bedrijf ? 
Mijn werkgever en (mannelijke) collega’s volgen het spelletje graag.  
De eerste koffiepauze van de nieuwe week wordt dan vaak ook 
gebruikt voor een grondige evaluatie van de in het weekend 
gespeelde wedstrijden.  
 
Hoe lang is Smepro International al sponsor van RKSV Driel? 
Sinds 05-06-2018 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen doen jullie 
veel zaken? 
Geen industrie die werkt zonder staalcomponenten. Smepro levert 
producten voor uiteenlopende industrieën. Om mensen een 
impressie te geven, verdelen we deze grofweg over vijf 
sectoren: machinebouw, energie, grondverzet, transport en andere 
sectoren. 
Voor details verwijs ik graag naar onze vernieuwde website: 
www.smepro.com. 
 
Waarom sponsort Smepro International  RKSV Driel? 
René Rensen en ik begeleiden het zaterdag 3 elftal van RKSV Driel 
en zochten een sponspor voor wat aanvullende zaken. Mijn 
werkgever heeft zich hiervoor aangeboden en dit later nog verder 
uitgebreid naar sponsoring voor de hele club. RKSV Driel leende 
voor evenementen al regelmatig onze tandemasser dus Smepro 
was al niet geheel onbekend bij de club. 
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Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Bietje meehobbelen bij zaterdag 3. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk? 
Genieten met lieve en leuke mensen. Op dit moment gaat er een 
hoop tijd in het voorbereiden van een trouwdag, wel ontzettend 
leuk! 
 
Wat vind je van de prestaties van ons 1ste elftal ? 
Eerlijk gezegd volg ik Driel 1 niet, maar ik zie in het clubblad dat op 
17/03 Smepro de Balsponsor is van de wedstrijd tegen Germania. 
Mijn werkgever en ik hebben toegezegd te komen kijken, stel mij na 
deze wedstrijd nog een keer de vraag � 
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Weetjes of onzin 
• In 2017 verstuurden consumenten 2,59 miljard brieven en 

kaarten. In 2016 nog 2,8 miljard stuks. 
• In de laatste tien jaar steeg de prijs van een postzegel van 44 

naar 83 cent  
• Jarenland werd benzine die vrijkwam bij aardoliewinning in 

de Verenigde Staten gezien aks waardeloos en daarom 
gewon weggepompt  

• Op 30 juli 2003 rolt in Mexico de laatste Volkswagen Kever, 
ontworpen door Ferdinand Porsche, van de band.  

• In Nederland ligt ongeveer 2.300 kilometer aan snelweg. 
• Rond 1830 ontwierp de Engelse ingenieur Edwin Beard  

Budding de eerste kooimaaier om sportvelden te maaien. 
• In 1900 verscheen de eerste zitmaaier met benzinemotor. 
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Wist u dat: 
- De afgelopen zaterdagmiddag de kantinedienst door de 

selectie van Driel 1 werd verzorgd en zelfs  trainer Peter 
Jacobs de biertjes voor onze tafel , team 3 ,stond te tappen. 

- Onze Jim op vakantie is geweest naar Dubai en hij daar naar 
toe is gevlogen met een A380 en daar ook een beetje heeft 
rondgedobberd op een bootje. 

- Wij onze Jasper Rook en Anne  feliciteren met hun 
aanstaande ouderschap. Zij verwachten hun eerste kindje 
eind september. 

- Maarten en Mariska gaan trouwen in september. 
- Aan de voetbal  loopbaan van John een plotseling einde is 

gekomen. John zijn knie zodanig beschadigd is, dat de 
artsen hem afraden om nog te voetballen. 

- Martijn, die eigenlijk afscheid had genomen, weer bij ons 
team  heeft aangesloten en de trainen op de 
woensdagavonden weer heeft opgeplakt. 

- Ook Marijn heeft zich ook weer laten zien op het sportpark en 
ook al weer heeft  meegedaan aan diverse activiteiten van 
ons team, na een periode van vaderschap ivm de geboorte 
van zijn zoon . 

- Roy ook weer  vaker bij ons team aanschuift en waarschijnlijk 
het volgende seizoen weer zal gaan voetballen, na een hele 
lange periode van een knie blessure. 

- Maarten afgelopen weekend verstek heeft laten gaan bij 
onze wedstrijd tegen SDOO, die we gelijk hebben gespeeld, 
hij moest zo nodig stappen in Bremen ( D )met gasten uit 
Loenen. 

- Het weekend van ons team al vorm begint te krijgen en de 
datum ook al bekend is. Wij op 31 mei en 1 en 2 juni in 
Eindhoven zullen doorbrengen. 

- Ons team daarna nog aanwezig moet zijn op een toernooi in 
Barneveld, waar wij al jaren een graag geziene gast zijn met 
ons team. 
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- De vader(Antoon) van Arno Schuiling, de wedstrijdsecretaris 
jeugd, op 30 maart 80 jaar wordt en Arno dan niet aanwezig 
is op ons sportpark.  

- De werkgever(Smepro) van Maarten nu ook weet wat voor 
een vereniging RKSV Driel is. Hij het prachtig vond om 
aanwezig te zijn tijdens te wedstrijd Driel 1 tegen Germania 
(met 3 – 0 gewonnen) waar hij de wedstrijdbal  heeft 
geschonken.  

- Na afloop van de wedstrijd in de kantine is Smepro ook nog 
eens lid geworden van de Businessclub S.V. Driel. 

- Het zaterdag team 3 pas een wedstrijd heeft verloren in 
2019. Ons team heeft nu  12 wedstrijden gespeeld en  12 
punten. 

- Aanstaande zondag 31 maart het zaterdag team 3 wederom 
kantinedienst draait. 
 
 
 
 
En…?? 
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Activiteiten jeugd:  

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

 
 
 
 
 
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  
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Pupil van de week 
 
 
Wat is je naam? Rik van den Heuvel 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-2 

Op welke positie speel je? middenvelder 

Wie is je favoriete speler (idool)? Lasse schöne 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Kevin Dekkers 

Wat is je lievelingseten? patat 

Wat is je favoriete tv programma? cartoon network 

Wat wil je later worden? prof voetballer 

 
 

Wat is je naam? Mick Koen 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? 011-1 

Op welke positie speel je? Rechter middenveld 

Wie is je favoriete speler (idool)? Mbappe van PSG 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja!!! 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Gino de Wild 

Wat is je lievelingseten? Lasagne 

Wat is je favoriete tv programma? Fox sport 

Wat wil je later worden? Voetballer 

 


