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Van de bestuurstafel 
 
Hier alweer een  uitgave van de Rood-Witten.   
Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende.  
Dit is, zoals de kop van dit stuk al aangeeft, van de bestuurstafel. 
Maar (sorry) als voorzitter ben ik toch ontevreden met wat er op ons 
mooie sportpark gebeurd.  
Regelmatig is er jeugd op ons sportpark te vinden terwijl deze 
gesloten is. Alleen kinderen  van de SKAR mogen op maandag, 
dinsdag en donderdagmiddag op ons sportpark aanwezig zijn.. Dan 
doet het mij, maar ook de andere leden van het bestuur,  pijn En als 
wij vragen of ze eraf willen gaan kunnen wij en, wat ik helemaal 
vervelend en niet netjes vind, de medewerkers van de SKAR een 
grote mond krijgen.  
Waarvoor is dat nodig  Er is naast ons sportveld toch een terrein 
aangelegd voor de Drielse jeugd, wat zij graag wilden.  
Ook het ruimen van de doelen van de velden is nog steeds slecht. U 
spreekt ons aan dat de velden er niet goed bijliggen, maar daar 
bent u ook debet aan. De mensen van de CAB en van het 
hoveniersbedrijf, kunnen hun werk niet verrichten.  
Ook het plaatsen van fietsen en bromfietsen is ons nog steeds een 
doorn in het oog. We hebben daar een mooie stalling voor 
aangebracht, maar toch…Ik vraag u beleefd, maar dringend, om de 
gemaakte afspraken na te komen. 
 
U hebt allemaal een enquête via uw email of app ontvangen. Het 
loopt geweldig waarvoor onze dank. Laten degenen die de enquête 
nog niet hebben ingevuld dit alsnog doen.  
De feestcommissie is ook veel aan het vergaderen om in 2020 ons 
een mooi jaar voor te schotelen.  
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In deze editie van de Rood-Witten hebben zij n stuk geplaatst. Dank 
aan hen. 
 
Ook kunnen wij u vertellen dat op 1 mei het project zonnepanelen 
zal worden afgerond. Er is hard gewerkt om e.e.a. voor elkaar te 
krijgen. Zij die hun steentje hebben bijgedragen een woord van  
dank. 
 
Op 26 mei komen de leden van de businessclub SV Driel op 
uitnodiging van het bestuur naar ons sportpark om de laatste 
wedstrijd tegen Arnhemse-Boys bij te wonen.  
Wij als bestuur zijn daar blij mee. En ook omdat het de laatste 
wedstrijd is zal er live muziek aanwezig zijn.  
Mevrouw P. Hoytink-Roubos is donderdag 18 april jl. geïnstalleerd 
als burgemeester van onze gemeente.  
Ook RKSV Driel heeft een afvaardiging gezonden om haar te 
feliciteren. Zij probeert met de Koningspelen ons sportpark te 
bezoeken. 
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 
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De toekomst van RKSV Driel bepaal jij samen met mij !!  
 
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 heeft u per e-mail een korte vragenlijst 
ontvangen. 
Nog niet ingevuld ?  .. doe dit dan alsnog !! 
 
Want… 
De toekomst van RKSV Driel bepaal JIJ, samen met MI J!! 
 
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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75-jarig jubileum RKSV Driel 
 
Het bestuur van RKSV Driel heeft een jaar geleden enkele leden 
gevraagd een commissie te vormen die zich gaat bezig houden met 
invulling te geven aan het 75-jarig jubileum van RKSV Driel. Na 
enkele brainstormsessies is de commissie momenteel zo ver dat het 
programma langzaamaan gestalte gaat krijgen. Hierbij is 
goedkeuring door het bestuur afgegeven. 
Vanaf heden zullen wij o.a. via De Rood-Witten allen die RKSV Driel 
een warm hart toedragen op de hoogte houden van de 
jubileumactiviteiten. 
De jubileumcommissie bestaat uit de volgende personen: 
Ronald Linsen (voorzitter), Willy Ederveen, Joop Janssen, Jo 
Martens, Jeroen Peters, Karin Smeenk en Theo van Rijsewijk. 
Indien iemand ideeën heeft die mogelijk passen bij ons jubileum, 
dan kan men dit aangeven bij een van de leden van de 
jubileumcommissie. Elke input is welkom! 
 
De jubileumcommissie heeft zich als doel gesteld, dat alle 
geledingen van RKSV Driel en het dorp Driel aan bod moeten 
komen bij de activiteiten die worden georganiseerd. Daarnaast wil 
het met (een deel) van de activiteiten het onderscheidende karakter 
van RKSV Driel onderstrepen.  
 
De jubileumactiviteiten zullen over het gehele jaar 2020 worden 
uitgesmeerd.  
Hieronder het voorlopige programma: 
 
Zaterdag 4 januari 2020 tijdens nieuwjaarsreceptie: 
Start activiteiten 75-jarig jubileum RKSV Driel met uitgifte en de start 
van het Voetbalplaatjesboek van RKSV Driel. 
 
Woensdag 20 tot en met zondag 24 mei 2020: 
Groots feestprogramma met o.a. voetbalactiviteiten, reünie, muziek 
en artiesten in een speciale feesttent. 
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Zaterdag 19 september 2020: 
Voetbalactiviteiten met Poolse gasten. 
 
Zaterdag 24 oktober 2020: 
Receptie en aansluitend feestavond ter afsluiting van het 75-jarig 
jubileum. 
 
Wij zullen er alles aan doen om van het 75-jarig jubileum van RKSV 
Driel een onvergetelijk feest te maken. Een feest van en voor 
iedereen uit Driel, daar wil je bij zijn! 
De voorbereidingen zijn gestart en de komende tijd zal het 75-jarig 
jubileum steeds meer gaan leven. 
 
 
 
 
Weetjes… of onzin? 
 

• Jaarlijks bezoeken ongeveer 1 miljoen Nederlanders de 
Waddeneilanden. 

• Buitenlandse toeristen gaven in 2017 hier ruim twintig miljard 
euro uit.  

• De uitvinder van de suikerspinmachine was een tandarts. 
• De tong is de sterkste spier in  je lichaam  
• Alleen een kolibrie kan achteruit vliegen 
• De gewone regenworm heeft vijf paar harten. 
• Een giraffe en een mens hebben evenveel nekwervels 
•  

 
 
Noteer in uw agenda  
20 mei   Algemene begrotingsvergadering 
21 juni   Vrijwilligersavond 
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Een kneuzing  
 
Een kneuzing (contusie) is een beschadiging van onderhuids 
weefsel door stomp geweld, bijvoorbeeld door vallen of stoten. De 
huid blijft aan de oppervlakte meestal intact. De Latijnse naam is 
contusie. Kneuzing gaat gepaard met een ontstekingsreactie met 
zwelling, pijn en een bloeduitstorting of blauwe plek doordat de 
bloedvaatjes beschadigen. Denk aan een schop tegen het 
scheenbeen, tik tegen de enkel of een knietje tegen het bovenbeen. 
Allemaal momenten die veel voorkomen tijdens het voetbal. Echter 
kunnen deze momenten voor vervelende klachten zorgen.  
 
Een kneuzing herken je aan een drukpijnlijke plek, zwelling, 
blauwverkleuring en bewegen van het aangedane lichaamsdeel kan 
pijnlijk zijn omdat spieren en gewrichten onder druk komen te staan 
door de zwelling en rek.  
 
Koelen is vaak voldoende om de klachten te reduceren. Ook kan 
een compressieverband ondersteuning bieden.  Zoals in de vorige 
editie beschreven kan koelen in de eerste 48u na het voorval zinvol 
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zijn met een frequentie van 3x20 min per dag. Een kneuzing duurt 
ongeveer tussen +/- 3 tot 6 weken. Te snel weer starten met 
voetballen kan het herstel vertragen.  
 

 
 
De fysiotherapeut kan beoordelen of het gaat om een distorsie 
(verstuiking) wat meer om de banden, pezen of spieren gaat, of juist 
meer om een botkneuzing. De fysiotherapeut kan door behandeling 
(bv. massage, taping/bracing of oefentherapie) het herstel 
versnellen. Verder geeft de fysiotherapeut tips voor het hervatten 
van het voetballen. 
 
Team Fysiotherapie Driel  
026-4743112 
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Onze jarigen van mei 
01 Sidar Özcelik 
01 Silven Geitenbeek 
02 Sam van Binsbergen 
03 John Wels 
03 Job Kaihatu 
04 Ivan Olivier 
05 Henk Dekkers 
06 Kevin Dekkers 
06 Menne Smits 
07 Bert Weijman 
07 Kasper Montfrooy 
08 Twan Beijer 
09 Willy Peters 
09 Julian Rutges 
10 Vincent van Welie 
10 Almanzo Malvarosa 
11 Ivo Leijser 
11 Jimmy Boerboom 
11 Stijn Bouman 
11 Fynn Soowijl 
13 Thijn de Jong 
14 Tristan Jansen 
14 Luca Wels 
14 Meike van Rooijen 
14 Sam Jansen 
15 Jacqueline Opperman-Dulos 
15 Lars van der Putten 

15 Siem Notten 
16 Gerie Kosman 
16 Joep Witjes 
17 Alex Scheerder 
20 Quint Verkuijl 
21 Th. van Rijsewijk 
21 Hasan Eroglu 
22 D. van Baal 
23 Remco Muller 
23 Fay van Baarle 
23 Gijs Meeuwsen 
24 Wim Jacobi 
25 Tim van den Heuvel 
27 Fred de Wild 
27 Rick Pruim 
27 Mounir Boulahyane 
29 Tonnie Aalbers 
29 Stefan Ederveen 
29 Hermen Aalbers 
31 Frank Jansen 
31 Jona Michiels 
 
Nieuwe leden 
Benjamin Peters 
Jochem Zoetbrood 
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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 

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 
 
 
 

 
 
 
 

Zet alvast in uw agenda: 

De jaarlijkse vrijwilligersavond zal dit jaar op 

vrijdag 21 juni zijn!!!. 

Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 
deze avond. 
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Wist u dat: 
-  Het zaterdagteam 3 het weekendje weg naar Eindhoven ook de 

wedstrijd van de Nederlandse Oranje vrouwen gaan bezoeken in 
het Philips stadion. 

- De 22 Vip kaarten al in huis zijn. 
- Jawed(team 3) geen friet lust , maar wel patat. 
- Simon(2) al 12 weken zwanger is. 
- De broer van Jasper Rook(3) ook weer wil gaan voetballen en zich 

graag bij ons wil aansluiten. 
- Stefan en Mike(2) allebei de zelfde stem hebben . 
- Het team 2 van de zaterdag nog geen weekend weg hebben 

gepland. 
- Luuk Koopmans(2) zuiniger is gaan rijden. 
- De training van afgelopen zaterdagmiddag door de teams 2 en 3 

met gesloten kantine is afgewerkt. Na de training wel 2 koude 
fustjes bier buiten op het terras voor de kantine zijn leeg gemaakt. 
Dit eigenlijk wel goed is bevallen en een stuk goedkoper is. Dit 
smaakt naar meer. 

- De lappot daarna bij Berty Zeldenrust op het terras leeg is 
gemaakt. 

- Atje beter kan vissen dan voetballen. 
- Margriet zelfs bij de trainingen op de zaterdag onze vaste 

supporter is van team 3. 
- Tim (2) klaar is met voetballen , maar dat zijn vervanger beter is ( 

Nick B). 
- De mini’s op de woensdagmiddag tijdens de hun training paas 

eieren hebben mogen zoeken en na de training een zakje met 
eieren mee naar huis hebben gekregen. 

- Op 1 juni de UEFA Champions League finale wordt gespeeld en 
het team 3 van de zaterdag dan ook deze wedstrijd zullen bekijken 
in Eindhoven. 
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RKSV Driel is drie nieuwe scheidsrechters rijker. 
Sinds maandagavond 8 april mogen Robbin Kosman, Stan Lamers 
en Bjorn Straatman zich officieel verenigingsscheidsrechter 
noemen. 
 
De cursus verenigingsscheidsrechter startte in december 2018 en 
duurde in totaal 5 maanden, ze kregen namelijk een maand extra 
de tijd vanwege de winterstop en de vele afgelastingen. Tijdens de 
cursus moesten de cursisten 1x in de maand naar Eldenia om een 
theorie avond te volgen, en om een oriënterende wedstrijd te fluiten 
en te vlaggen. In de vorige RoodWitten kon u lezen dat we met 4 
jongens zijn gestart, helaas moest Len Geurtsen de cursus staken, 
hij kon het niet combineren met zijn school (het is namelijk zijn 
examenjaar) 
 
Voor de praktijkervaring moesten de cursisten 4 maal een 
stagewedstrijd fluiten, deze werd beoordeeld door ervaren 
begeleiders binnen onze vereniging. Wij willen Arno Schuiling, 
Tommie Idsinga en Stefan Emons heel erg bedanken hiervoor. 
Stefan heeft als scheidsrechtercoördinator ook de taak gehad om 
alle formulieren te verzamelen en digitaal te verwerken, deze 
moesten verplicht digitaal opgestuurd worden naar de docent van 
de KNVB. 
 
Op de laatste cursusdag, waar ook de begeleiders welkom waren, 
moesten de cursisten nog 1x laten zien wat ze konden. Tijdens het 
fluiten van de wedstrijden moesten Robbin, Bjorn en Stan laten zien 
dat zij naast het fluiten ook de vlag konden hanteren. Nadat 
iedereen aan de beurt was geweest was het tijd voor de verplichte 
spelregeltoets. Van de 10 vragen moesten zij er 6 goed hebben, 
aan de hand van filmpjes werden de vragen gesteld.  
 
Toen alles achter de rug was kwam het verlossende antwoord. Alle 
cursisten zijn geslaagd voor de opleiding, en mogen zich vanaf dat 
moment gediplomeerd verenigingsscheidsrechter noemen. In de 
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praktijk betekent dit dat RKSV Driel op dit moment weer iets meer 
ruimte krijgt in de planning als het om scheidsrechters gaat.  
 
Voor Robbin had de docent Cees Vullings nog een mooi toetje in 
petto. Cees is zelf (assistent) scheidsrechter op hoog niveau en was 
erg gecharmeerd van Robbin tijdens het vlaggen. Hij heeft Robbin 
dan ook uitgenodigd om mee te gaan naar Achilles `29 vrouwen die 
uitkomen in de Eredivisie, om te kijken of het vlaggen op hoog 
niveau iets voor hem is. 
 

 
 
 
Robbin, Stan en Bjorn van harte gefeliciteerd en heel veel plezier 
tijdens het fluiten van de wedstrijden bij RKSV Driel.  
 
De scheidsrechterscommissie. 
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Activiteiten:  

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

 
 
Ongeveer medio juni zal “de  kampioenen 
dag”  plaatsvinden. Dit is in afwachting van 
wanneer de teams allemaal kampioen zijn 
geworden zodat alles op 1 dag 
georganiseerd kan worden.  
Teams die hiervoor in aanmerking komen 
graag contact opnemen met Daniëlle 
Knuiman, knuim046@planet.nl 
 
 
De activiteitencommissie is druk bezig met 
de voorbereidingen voor het voetbalkamp jo8 t/m jo11. 
Informatie/aanmeldformulier zal t.z.t. door hen aan de trainers/leiders gezonden 
worden zodat zij de spelers/speelsters in kunnen lichten. 
 
 
Jullie hebben vast de oproepen voor een nieuwe activiteitencommissie voorbij 
zien komen (social media, posters, persoonlijke benadering etc.) 
De activiteitencommissie vindt het erg fijn dat Aafke, Annemieke, Jo en Judith 
onder aanvoering van Joke, het stokje over willen nemen met ingang van het 
nieuwe voetbalseizoen. 
De eerste gesprekken zijn gevoerd. 
De huidige activiteitencommissie wenst hen alvast heel veel succes en plezier 
toe.  
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Pupil van de week 
 
Wat is je naam? Rens Smeenk 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO 11-1 

Op welke positie speel je? Rechts mid 

Wie is je favoriete speler (idool)? Frankie de Jong van Ajax 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? 
Ja heel graag als het lukt het liefst bij Manchester 
United!! 

Wie is je favoriete speler van ons eerste 
elftal? 

Gino de Wildt 

Wat is je lievelingseten? Macaroni 

Wat is je favoriete tv programma? Foxsport 

Wat wil je later worden? Prof voetballer en anders vlogger zoals Enzo Knol 

 
 

Wat is je naam? Simar 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? E2 

Op welke positie speel je? Aanvaller 

Wie is je favoriete speler (idool)? Messi 

Wat is je favoriete club? Barcelona 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Sidar Ozcelik 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Voetbal inside 

Wat wil je later worden? Profvoetballer 
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Hallo allemaal, 
 
Ik ben Julian Rutges, ik ben 10 jaar en ik speel als keeper bij RKSV Driel in het 
team JO-11-2. 
 
Op zondag 24 februari was ik de pupil van de week en mocht ik de hele zondag 

een kijkje nemen  bij het eerste van Driel en de wedstrijd zien. 

Het was een mooie zondag, de zon scheen en het was lekker warm. 
Een perfecte dag voor een leuke wedstrijd. 
 
Om half een was ik al bij de club en maakte ik eerst kennis met de trainers en de 
leiders. 
Daarna ging ik in de kantine lekker even naar ADO-Ajax kijken. 
Toen volgde de team bespreking. Hier werd de tactiek voor de wedstrijd 
besproken. 
De trainer pepte alle spelers goed op voor de belangrijke derby tegen Eldenia. 
Onze keeper, Gijs Meeuwsen, kwam mij ophalen om te gaan omkleden in de 
kleedkamer. 
Daar was het heel gezellig, de muziek stond lekker hard en iedereen zong hard 
mee. 
 
Het was tijd om warm te gaan lopen en nog wat te trainen op het veld. 
Ik mocht ook meedoen en ik heb wat skills gedaan met de mannen. 
Toen de wedstrijd begon, mocht ik samen met Gino de aftrap doen en ik ging 
dribbelend op het doel af van 
de tegenstander (Eldenia, de ploeg van mijn oude trainer Erwin). 
Vlak voor het doel maakte ik een schijnbeweging en ik schoot de bal hard in de 
korte hoek. Goal ! 
Op het score-bord zag je eventjes 1-0 staan, dat was wel leuk om te zien ! 
 
De echte wedstrijd begon..... 
Van te voren had ik gehoord dat het best een lastige wedstrijd kon worden.  
Eldenia speelt nog voor het kampioenschap in de derde klasse. 
In het begin van de wedstrijd was het meteen een felle strijd om de bal. 
Sidar dribbelde en speelde de bal voor zich uit en opeens werd hij hard in de dug-
out geduwd. 
De nummer 10 van Eldenia kreeg hiervoor geel ! 
Er waren in de hele wedstrijd best wel veel gele kaarten, vooral bij Eldenia. 
Driel kreeg op het laatst na twee keer geel zelfs rood. 
Allebei de teams waren heel fanatiek. 
 
 



 

 
20 

Driel opende de score, het was Wesley die een doelpunt maakte en iedereen was 
erg blij. 
Niet lang daarna maakte Eldenia weer gelijk. 
Voor de rust kwam Driel met een doelpunt van Sidar gelukkig weer op 
voorsprong. 
Dit was ook de ruststand. 
Na de rust werd Eldenia weer wat sterker, ze voerden de druk op en kwamen 
weer gelijk met Driel. 
De wedstrijd ging op en neer, het was echt super spannend 
Laat in de wedstrijd kwam Driel weer terug en Bob maakte voor ons de 3-2.  
We gaan nu winnen dacht ik ! 
In de blessuretijd maakte Eldenia de 3-3......dat dachten ze.....) , maar gelukkig 
was het buitenspel. 
Het was een hele coole wedstrijd, we hebben genoten ! 
De beste voetballers van deze middag vond ik Sidar en Wesley.  
Als ik groter ben wil ik heel graag de keeper van Driel-1 zijn. 
 
Na de wedstrijd heb ik nog een lekker frietje gekregen en ook wat te drinken. 
Ook mocht ik met mijn ouders nog naar de bestuurskamer, daar was de voorzitter 
van Driel en andere 
belangrijke mensen. 
Op het eind kreeg ik ook nog een leuk souvenir van deze leuke dag, een vaantje 
van onze club en een pen. 
Ik vond het een hele leuke dag en ik wil iedereen hiervoor bedanken ! 
 
Groetjes, 
Julian 
 

 
 
                  
 
 
 
 

 
 
Noot redactie: Bovenstaand mooie verslag had Julian al gelijk samen met zijn 
vader geschreven en naar de redactie gestuurd. Helaas is het daar mis gegaan. 
Sorry Julian, onze excuses. Kijk jij reikhalzend uit naar de eerstvolgende Rood-
Witten staat het verslag er helemaal niet in.. en hier balen wij natuurlijk heel erg 
van. Fijn dat je hebt genoten als pupil van de week en bedankt voor jouw 
bijdrage!    
 


