
 

 
1 

 
 Nummer  232                                                               mei  2019 

Inhoudsopgave: 
 
Van de bestuurstafel .................................................................................. 2 

Businessclub SV Driel Passage geopend .................................................. 6 

Pupil van de week ...................................................................................... 7 

Persbericht Scheidsrechtercommissie ....................................................... 8 

75-jarig jubileum RKSV Driel ................................................................ 10 

2de geslaagde Koningsdag in Driel. ......................................................... 12 

Feestavond vrijwilligers .......................................................................... 13 

Pijnvrij de 4daagse lopen! ....................................................................... 14 

Wist u dat.. ? ............................................................................................ 17 
Sponsor van de maand mei ...................................................................... 18 

Onze jarigen van juni .............................................................................. 21 

Nieuwe leden ........................................................................................... 21 

Balsponsoren ........................................................................................... 22 

Ledenlijst  Businessclub S.V. Driel ......................................................... 23 

De commissies van RKSV Driel ............................................................. 24 

Zet alvast in uw agenda: .......................................................................... 25 

De glazen bol ........................................................................................... 26 

Sudoku ..................................................................................................... 35 
 
 

Inleveren kopij nr 2 33 vóór  …  |  redactie -roodwitten@rksvdriel.nl  



 

 
2 

 
Van de bestuurstafel 
 

Voorlopige Notulen van de Begrotingsvergaderinggeho uden op 20-05-2019. 
 

Aanwezig :  bestuur . 
Verder      : zie getekende presentielijst.  
Afzegging: Mevr. A. Fischer, H.W. Peters, J. Geenacker en M. van 
Regteren 
 
1. Opening: 

De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze 
vergadering. Hij spreekt zijn zorg uit i.v.m. de geringe opkomst van 
de leden.  Het bestuur doet  het schijnbaar heel goed of de leden 
vinden alles maar best. Hij gaat even in op de prestaties van de 
selectie en andere teams van RKSV Driel. 
Ook gaan de felicitaties uit naar de teams die al kampioen zijn en 
die a.s. zaterdag 25 mei hun  kampioenendag hebben. 
Ook wordt de vraag gesteld of er nog leden zijn die de agenda nog 
willen aanpassen.  Daar wordt    vanuit de leden geen gebruik van 
gemaakt. Het bestuur voegt  wel een agendapunt 5a toe en wel 
evaluatie van de huidige opzet van de aparte begrotingsvergadering 
voor aanvang nieuwe seizoen. 
 
2. De Notulen van de begrotingsvergadering van 28-0 5-2018.   
Deze worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 
3. Stand van zaken m.b.t. duurzaamheid .De penningmeester 
doorloopt  de stappen die gezet zijn na de ALV van dec 2017. 
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We zijn 18 maanden geleden begonnen met dit traject en op 01-mei 
2020 is de opleveringsdatum gepasseerd. We draaien nu op de 
zonne-energie en de resultaten kunnen de leden zien op het aparte 
scherm dat geplaatst is in de kantine. Alle verlichting in de 
gebouwen is nu ledverlichting en ook de trainingsvelden  zijn nu 
allen voorzien van ledverlichting. We hebben tijdens dit traject ook 
de centrale meterkast vervangen zodat die nu aan alle eisen 
voldoet. 
 
4. Begroting seizoen 2019-2020.  
Voordat de penningmeester uitleg geeft van de begroting vraagt hij eerst 
of de aanwezige leden akkoord kunnen gaan met de aanpassing van de 
bijdrage spelende leden aan het kledingfonds. De aanpassing is een 
verhoging van € 1,90 naar € 2,00. Dit is noodzakelijk i.v.m. vervanging 
kleding na 3 jaar en de prijzen ook gestegen zijn. 
De aanwezige leden gaan akkoord met deze aanpassing. 
 
De penningmeester geeft uitleg bij de opgestelde begroting.  De 
opbrengst kantine is wat hoger begroot omdat we komend jaar 75 jaar 
bestaan en we bij die festiviteiten misschien wel iets over kunnen houden. 
Ook zijn de bestuurskosten aanzienlijk verhoogd i.v.m. dit jubieum omdat 
het bestuur toch eerst moet investeren in dit jubileum. 

 
Er komt een vraag i.v.m. materiaalkosten: Moet deze niet verhoogd 
worden omdat dit ook uit de enquête naar voren kwam. De 
penningmeester antwoordde dat hij niet ging investeren dat men per team 
de beschikking krijgt over eigen materiaal. Er trainen per avond een aantal 
teams die dan over het materiaal kunnen beschikken . Dat materiaal weer 
terugplaatsen en dan kan op de andere avond de volgende teams er weer 
over beschikken. Als de aanwezige leden er anders over denken dan 
moet men dit instemming brengen. Dit gebeurde niet. 
Ook kwam de vraag over de schoonmaakkosten. Wat er allemaal onder. 
Antwoord daar vallen de kantine en kleedkamers onder.  Men vraagt 
aandacht voor de hygiëne daar als men zondags komt de toiletten niet 
schoon zijn en men soms aan de vloer blijft plakken. De leden vragen dan 
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ook om het schoonmaakschema te bekijken om dit te verbeteren. Het 
bestuur zegde dit toe. 

 
Ook kwam er een vraag m.b.t. marge die behaald wordt in de kantine. Is 
dit beter of minder dan vorig seizoen ?  De penningmeester antwoordden 
dat dit ongeveer gelijk lag. Op de ALV van sept/okt heeft hij de juiste 
cijfers. 
 
Er werd ook gevraagd om een 2e pinautomaat, men vindt het lastig om 
steeds naar 1 punt te moeten gaan vooral als het daar druk is.  De 
penningmeester gaf aan dat het uit het oogpunt van hygiëne gekozen is 
voor de huidige optie. Nu  heeft het keukenpersoneel niets met geld 
aannemen te maken en kunnen de handen schoon blijven.  Hij wil wel 
bekijken wat mogelijk is. 

 
Tevens komt de vraag of er geld is om mensen in te huren om bepaalde 
klussen voor het onderhoud te betalen. 
Antwoord om deze mensen te betalen zit in het budget onderhoudspost 
en moet daar uit betaald worden. Uit de vergadering kwam de opmerking 
dat leiders/trainers ook een keer kunnen komen helpen als CAB bepaalde 
klussen aan het verrichten is. Reactie deze leiders en trainers zijn al zo 
druk. 
 
Daarna wordt de begroting  in stemming gebracht.     De leden  stemmen 
in met de begroting voor 2019-2020 met als aandachtspunt 
materiaalkosten.   Dank aan penningmeester. 

 
5. Discussie: Rookvrij sportpark .  
De aanwezige leden opperde suggesties m.b.t. het rookbeleid. Op 
zaterdag als er jeugd speelt rookvrij en de mensen die willen roken een 
plek aanbieden op een plaats uit het zicht van de jeugd. Besloten wordt 
om m.i.v. 1 augustus 2019 dit beleid te gaan invoeren. Wel moeten de 
mensen er dan op aangesproken worden als er toch gerookt wordt op 
plaatsen waar dit niet meer toegestaan is.  
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Uit de vergadering kwam ook de opmerking om eerst aandacht te geven 
aan de zaken die uit de enquête gekomen zijn en rookbeleid even te laten 
rusten. 

5a.  Evaluatie begrotingsvergadering:  
Het bestuur vraagt aan de vergadering of er op deze wijze 
doorgegaan moet worden met de begrotingsvergadering daar de 
opkomst gering is. Uit de vergadering kwam dat op de reguliere ALV 
ook niet veel meer mensen komen en men wil toch wel voor het 
nieuwe seizoen een goedgekeurde begroting hebben. Conclusie op 
deze wijze verder gaan, dus in mei begrotingsvergadering. 

 
6. Rondvraag: 
Daar wordt geen gebruik van gemaakt.. 
Verder komen er geen vragen cq opmerkingen meer en sluit de voorzitter 
de vergadering nadat hij verteld heeft dat komende vrijdag  24 mei 20.30 
uur het Futsalteam een finale wedstrijd speelt om een plaats in de 
topklasse. 
Hierbij wenst hij allen aanwezigen nog een vruchtbare voortzetting van 
deze avond toe 
 
De Vz.         De secr. 
F. Essers         F. Elbers 

 
 
 
Frans Elbers , secretaris 
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Businessclub SV Driel Passage geopend  
Zondag 26 mei waren de leden van Businessclub SV Driel op 
bezoek bij RKSV Driel rond de thuiswedstrijd tegen Arnhemse Boys. 
Een keer per seizoen wordt getracht dit te doen. Businessclub SV 
Driel biedt RKSV Driel reeds vele jaren ondersteuning om plannen 
te kunnen verwezenlijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het laatste project waaraan is bijgedragen betreft de overkapping 
tussen clubhuis en kleedaccommodatie. Tijdens het samenzijn op 
deze zondag is de naam onthuld: Businessclub SV Driel Passage. 
Dit heugelijke feit werd verricht door Wim Jacobi, hij is onlangs 
benoemd tot erelid van Businessclub SV Driel.  
Daarna kon men genieten van een heerlijk warm en koud buffet en 
een drankje. Het bleef nog lang gezellig, mede door het optreden 
van een zanger.  
 
Hoewel het resultaat van de wedstrijd teleurstellend was, konden 
we toch spreken van een geslaagde middag.  
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Pupil van de week 
Op Moederdag was ik pupil van de week.  
Ik werd ontvangen door de Opa van Sven Peters. 
Hij gaf uitleg hoe de dag eruit ging zien. 
Die dag moest het eerste team tegen HAVO spelen. 
Dat kon nog heel spannend worden omdat HAVO kampioen kon worden en het 
eerste team een periode bij kon winnen.  
Na de voorbespreking en het omkleden gingen we de warming-up doen. 
Ik vond het leuk om daaraan mee te doen.  
Ik mocht de aftrap doen die ik scoorde. Ik vond het een eer om dat te doen. 
De wedstrijd was heel spannend. Na een kwartier was het 1-0.  
Ik kon het allemaal goed bekijken vanuit de dug out. 
Tijdens de rust heb ik met een paar reservespelers geschoten op het doel. 
Na de gewonnen wedstrijd heb ik allebei de teams een handje gegeven en 
gezegd dat ze goed gespeeld hadden.  
In de kleedkamer hebben we een feestje gevierd met cola en bier en harde 
Nederlandse muziek. Ik vond het erg gezellig in de kleedkamer. Hierna werd de 
middag afgesloten in de bestuurskamer met een lekker frietje en een AAtje. Van 
de voorzitter kreeg ik een mooie pen en een vaantje. 
Van de trainer van het eerste kreeg ik ook nog een compliment over de richting 
van de aftrap en de warming-up. 
Ik vond het een hele leuke middag en iedereen was erg aardig. 
Ik houd mij aanbevolen om dit nog een tweede keer te doen �  
 
Groetjes Kasper Montfrooy, JO11-2 
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Persbericht Scheidsrechtercommissie 
 
Voetbalverenigingen uit de regio Gelderland-Midden slaan de 
handen ineen om het arbitragebeleid te verstevigen. 
 
Regio Arnhem 2019: In december 2018 hebben de voetbalverenigingen 
ESA Rijkerswoerd, Eldenia Elden en RKSV Driel gezamenlijk besloten dat 
zij het arbitragebeleid omtrent Verenigingsscheidsrechters in de regio naar 
een hoger plan willen stuwen.  
 
Op uitnodiging van RKSV Driel kwamen de drie verenigingen in december 
bij elkaar voor een klein overleg. Tijdens dit overleg werd het meteen al 
duidelijk; er is een tekort aan verenigingsscheidsrechters en hier moet wat 
aan gedaan worden. ESA, Eldenia en RKSV Driel besloten om een 
werkgroep in de regio op te gaan zetten en hierbij breed in te zetten. Ze 
hebben veel verenigingen in de regio aangeschreven en in februari vond 
het eerste regionale overleg met de verenigingen plaats. 
 
Tijdens dit vruchtbare overleg, waarbij ook vertegenwoordigers van de 
KNVB en de COVS-afdelingen Arnhem en Nijmegen aanwezig waren, 
werden de eerste stappen gezet. De verenigingen hadden allemaal 
hetzelfde doel voor ogen en hopen dan ook dat dit het begin is van een 
mooie samenwerking. Inmiddels is er een WhatsApp-groep waar 
coördinatoren een oproep kunnen plaatsen wanneer er bij hun vereniging 
een tekort is aan verenigingsscheidsrechters. Zo kunnen de andere 
coördinatoren binnen hun vereniging kijken of zij nog mensen hebben die 
bereid zijn om eens “bij de buren” te fluiten. De oproep kan ook gedaan 
worden wanneer er een scheidsrechter gezocht wordt voor een risico- 
en/of kampioenswedstrijd.  
 
Inmiddels zijn er al diverse uitwisselingen geweest. Zowel verenigingen 
als de betreffende scheidsrechters spreken van een groot succes. 
Ervaringen van Scheidsrechter van ESA: 
Inmiddels twee wedstrijden gefloten bij verenigingen die aangesloten zijn 
bij de werkgroep, DVV en VDZ. Beide keren was alles uitstekend geregeld 
qua ontvangst en organisatie. Gelijk uitgelegd dat ik aan geen van beide 
clubs verbonden ben, wat de rust in het veld ten goede lijkt te komen. 
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Mede daarom zeer prettige wedstrijden gefloten, waarbij met name het feit 
dat niet iedere beslissing wordt gewogen aan het al dan niet partijdig zijn 
van de scheidsrechter echt een verademing is. Tot dusverre louter 
positieve reacties gehad op dit initiatief, zowel op het veld, langs het veld 
als vanuit allerlei lagen van de vereniging. Iedereen ziet alleen maar 
positieve punten en is zeer enthousiast. Ook voor mij persoonlijk zijn dit 
zeer leuke ervaringen, niet alleen vanwege bovenstaande, maar ook 
omdat het toch weer wat extra's biedt als je bij vele andere verenigingen 
kunt en mag fluiten. Je leert altijd van het kijken in andermans keuken! 
Prima initiatief dat zeker een vervolg en uitbreiding verdient. 
 
Momenteel heeft de werkgroep een kleine tien verenigingen die mee 
doen, maar de werving is nog in volle gang dus de teller staat nog lang 
niet stil. Op dit moment zijn de volgende verenigingen aangesloten bij de 
regionale werkgroep Gelderland-Midden: 
 
ESA Rijkerswoerd, RKSV Driel, Eldenia Elden, DVV Duiven, Spero, VDZ 
Arnhem, Babberich, SDZZ, SC Groessen, DVOV 
 
Los van het aanpakken van de personele problemen op het gebied van 
arbitrage gaat de werkgroep zich tevens bezighouden met het plannen 
van evenementen op het gebied van arbitrage. Afgesproken is dat als een 
vereniging iets voor hun scheidsrechters organiseert, ook de andere 
verenigingen op de hoogte worden gebracht, zodat zij ook de mogelijkheid 
hebben om deel te nemen. Zo heeft ESA Rijkerswoerd onlangs nog 
scheidsrechter Rob Dieperink op bezoek gehad. Deze avond was ook 
toegankelijk voor de andere verenigingen.  
In de toekomst is de werkgroep van plan om een grootschalig evenement 
te plannen voor alle verenigings(-assistent)scheidsrechters. Hoe, wat en 
wanneer moet nog bepaald worden, maar de eerste ruwe concepten 
liggen al klaar. Voor nu echter ligt de focus op de werving van nieuwe 
verenigingsscheidsrechters en het neerzetten van een stevige basis voor 
een stabiele werkgroep en goede samenwerking. 
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75-jarig jubileum RKSV Driel 
 
De jubileumcommissie komt eens 
per maand bij elkaar om de 
vorderingen en gemaakte afspraken 
te bespreken. We hebben onderling 
ook een taakverdeling gemaakt 
waarbij een lid van de commissie de 
verantwoordelijkheid krijgt over een 
activiteit. Hij of zij gaat hiermee aan 
de slag en personen verzamelen die 
hem of haar helpen. 
 
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 op ons sportpark: 
Woensdag 20 mei: nog in te vullen. 
Donderdag 21 mei: toernooi jeugd en ’s avonds Hollandse Avond 
met Nederlandstalige artiesten. 
Vrijdag 22 mei: disco-avond voor de jeugd 
Zaterdag 23 mei: Spellenmiddag jeugd en dames, ’s avonds 
Feestavond met orkest Summerland en een artiest. 
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Zondag 24 mei: reünie en voetbalactiviteiten, feestmiddag met live 
muziek. 
 
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 komende tijd zal het 75-jarig jubileum steeds meer gaan leven. 
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2de geslaagde Koningsdag in Driel. 
Op zaterdag 27 april heeft op ons sportpark alweer de 2de editie van 
Koningsdag Driel plaatsgevonden. Het was nog wel even spannend 
voor de organisatie want de weersvoorspellingen in de week naar 
Koningsdag toe waren niet gunstig.  
 
De dag begon net zoals vorig jaar met een optocht van versierde 
fietsen, onder begeleiding van muziekvereniging Concordia Driel. 
Op het voetbalveld wordt de aubade gehouden, en dit is tevens de 
start van de activiteiten. 
 
Op zaterdag 27 april is het fris en de organisatie besluit dat de 
kleedjesmarkt binnen wordt gehouden. Met tafels worden kraampjes 
gecreëerd in de gang en in het jeugdhonk kunnen de kinderen op 
de grond de spulletjes verkopen. De oud-Hollandse spelletjes, 
tattoos en het schminken worden in de kantine opgesteld, zo kan 
iedereen droog en warm genieten van Koningsdag. 
De enige buitenactiviteit die deze dag plaats vindt is het 
voetbaltoernooi op het kunstgras. Met 4 teams wordt er een klein 
toernooitje gehouden. Erg leuk om te zien dat de kinderen aan het 
voetballen zijn, en de ouders in de kantine onder het genot van een 
drankje een praatje met elkaar maken. Voor de jongste kinderen 
onder ons had de organisatie een springkussen geregeld, en ook 
deze werd veelvuldig gebruikt. 
Wanneer het toernooi is afgelopen en iedereen net binnen is 
melden de eerste buien zich, net op tijd klaar is het oordeel. Onder 
het genot van de muzikale klanken van DJ Peter Otten wordt het 
nog een gezellige avond in de kantine.  
Deze dag kan niet worden gehouden door de inzet van vele 
vrijwilligers. Maar ook zonder sponsoren kan deze dag niet 
doorgaan. Wij willen dan ook de volgende sponsoren met naam 
bedanken: 
AH Ger Koopmans Driel: sponsor van de zakjes chips. 
Speelweek Driel: uitlenen van het springkussen. 
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Feestavond vrijwilligers 
 
Van:  RKSV Driel 
Aan:  Alle vrijwilligers van RKSV Driel 
Betreft:     Feestavond  
 
 
Geachte vrijwillig(st)er, 
 
Al enkele jaren hebben wij een avond voor alle vrijwilligers. Een gezellige avond 

met een hapje, een drankje en gezellige muziek.  

 

Dit jaar is deze avond gepland op vrijdag 21-06-2019 in ons clubhuis aan de 

Dorpsstraat. 

U en uw partner zijn dan vanaf 20.00 uur van harte welkom. Dit is ook een avond 

om met andere vrijwilligers van onze vereniging kennis te maken. U en al die 

andere vrijwilligers maken dat wij als vereniging kunnen bestaan.  

 

Wij hebben besloten om er dit jaar een themafeest aan te koppelen, namelijk: 

Het Drielse foute feest. Voor de leukst verklede vrijwilliger hebben wij een leuke 

prijs. Wij hopen u op 21 juni te mogen ontvangen in ons clubhuis. 

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
Activiteiten/vrijwilligers RKSV Driel 
Onze vereniging ben jij, samen met mij 
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Pijnvrij de 4daagse lopen! 
 

 
 
Loopt u de Nijmeegse Vierdaagse en bent op zoek naar een adres 
voor sportmassages?  
 
Na het succes van vorig jaar biedt Fysiotherapie Driel wandelaars 
de hele week (maandag 15 t/m vrijdag 19 juli) de mogelijkheid zich 
te laten masseren. Tussen 16:00 en 21:00 staan wij voor u klaar. 
 Pijnlijke spieren of gewrichten tapen wij daarbij desgewenst meteen 
in. U kunt terecht op onze locatie op de Ausemsstraat 5B. De 
kosten zijn €25,- (contante betaling) voor 30 minuten massage. Of 
 €80,- voor 4 behandelingen, (vooraf betalen). Mocht er 
voorafgaand aan de 4Daagse al een blessure zijn, dan kan de 
fysiotherapeutische behandeling via zorgverzekering gedeclareerd 
worden.  
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Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op per telefoon 
(026-4743112) of e-mail (m.venema@fysiotherapiedriel.nl). ‘ 
 
 
Oedeemtherapie 
 
Wat is oedeemtherapie? 
Oedeemtherapie is voor mensen die last hebben van een 
abnormale vochtophoping in het lichaam. Deze abnormale 
vochtophoping wordt oedeem genoemd. 
 
Doelgroep 
Mensen met de volgende aandoeningen kunnen baat hebben bij 
oedeemtherapie. 
 
- Mensen waarbij lymfklieren verwijderd of beschadigd zijn door 
bestraling tijdens of na kanker. Dit wordt secundair lymfoedeem 
genoemd. 
- Mensen met een doorbloedingsstoornissen ook wel veneus 
oedeem (CVI) genoemd. 
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- Mensen met een aangeboren afwijkingen aan het 
lymfevatenstelsel, ook wel primair lymfoedeem genoemd. 
- Na een operatie of trauma waarbij zwelling ontstaat, dit wordt post- 
operatief of traumatisch oedeem genoemd. 
- Vrouwen met lipoedeem, dit is een verstoring van vocht en 
vetcellen in het lichaam. 
 
Symptomen en klachten bij oedeem 
- Zwelling in aangedane lichaamsdeel. 
- Zwaar en strak gespannen gevoel in aangedane lichaamsdeel. 
- Stijfheid, bewegingsbeperkingen en pijn in gewrichten van het 
aangedane lichaamsdeel. 
- Soms komen ook tintelingen voor in het aangedane lichaamsdeel. 
- Knelling van kleding en schoenen. 
 
Herkent u deze klachten? Dan kunt u bij fysiotherapie Driel terecht 
bij oedeemfysiotherapeute Anne van Elleswijk!  
Let op! U heeft hiervoor wel een verwijzing van een (huis) arts 
nodig! Kijk voor meer informatie op 
www.fysiotherapiedriel.nl/fysiotherapie/oedeemtherapie. Om een 
afspraak te maken kunt u contact opnemen via 
info@fysiotherapiedriel.nl of bel 026-474 3112.  
 
 
Team Fysiotherapie Driel  
026-4743112 
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Wist u dat.. ? 
 

• op woensdagmiddag tussen 4 en 5 uur rond de 35 mini’s(4/5 
tot 6/7 jaar) trainen op ons sportpark. 

• er nu 29 mini’s van 7 jaar doorstromen naar de JO-8(F-jes). 
Er nu 3 teams worden gevormd en er ook al trainers/leiders 
voor elk team zijn. 

• de mini’s het nieuwe seizoen weer zullen starten met 12 
nieuwe deelnemertjes. 

• het team 4 van de zondag hun weekendje weg, dit jaar in 
Schoorl(Nh) hebben doorgebracht. Er maar liefs 31 man zijn 
mee geweest. 

• team 3 van de zaterdag de laatste wedstrijd hebben verloren 
8 - 2 hebben verloren, maar de wedstrijd met 12 man in het 
veld eindigden. 

• op zondag 26 mei tijdens de BC bijeenkomst het nieuwe 
tenue voor het komende seizoen werd getoond met een 
prachtig 75 jaar logo rond het RKSV embleem. 

• ook tijdens de BC bijeenkomst Wim Jacobi werd gehuldigd. 
• bij team 3 zaterdag de beide leiders stoppen met hun 

activiteiten 
• team 3 zaterdag aankomende vrijdag voor hun weekendje 

weg naar Eindhoven gaan.  
Zij vrijdagavond de stad Eindhoven gaan verkennen en voor 
zaterdag een bezoekje gaan brengen aan het PSV stadion, 
waar het Nederlandse Oranje vrouwen team een 
vriendschappelijke wedstrijd speelt tegen Australië .  
Op zondag hopen ze na het ontbijt  weer met 21 man naar 
Driel te vertrekken. 
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Sponsor van de maand mei 
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.  
De maand mei staat in het teken van de Gebroeders Boerboom.  
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 één van de Gebroeders, namelijk met Gijs 
Boerboom……. 
 
Vertel eens wat over de geschiedenis van Gijs….. en  Gebr. 
Boerboom ? 
In 1956 op 23 juli ben ik geboren en ook getogen op de Keulse 
Kamp te Driel. Na de afronding van mijn opleiding tot machine bank 
werker, ben ik  op 15 jarige leeftijd aan de slag gegaan bij Harry 
Scheers, waar ik als autoplaat werker een begin maakte aan mijn 
werkende carrière. Na een aantal jaren bij de ASM (scheepswerf) te 
Arnhem en Constructie bedrijf Hermeling is de Gebr. Boerboom 
opgericht in 1978….als  22 jarige was ik één van de Gebroeders. 
 
Wat is er zo leuk aan je werk? 
Projecten realiseren voor klanten en daarvoor de nodige waardering 
krijgen geeft erg veel voldoening. In Driel en de regio zijn er in de 
loop der jaren een flink aantal woonhuizen en bedrijfspanden door 
de Gebroeders opgeleverd. Deze waardering heeft er ook toe 
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geleidt  dat er een vaste klanten kring is ontstaan, met sommige 
hebben wij  al meer dan 30 jaar een prima relatie . 
 
Hoe ziet een normale werkdag er voor je uit? 
Half zeven opstaan, half acht beginnen….en dan maar hopen dat je 
om vijf uur weer richting huis kan. 
 
 
Wat betekent voetbal/sport in het algemeen voor het  bedrijf ? 
Als bedrijf zijn wij ook sportief gestemd. Dat werkt makkelijker. 
Zelf sta ik bijna elk weekend wel langs de lijn bij wedstrijden van 1 
of 2, sinds dit seizoen ook bij mijn kleinzoon…erg leuk. 
 
Hoe lang zijn de Gebr. Boerboom al sponsor van RKSV  Driel? 
Dat gaat al een tijdje terug, zon jaar of 35 schat ik. 
 
Met welke en wat voor een bedrijven/instellingen do en jullie 
veel zaken? 
Eigenlijk teveel om op te noemen, Diverse groothandels. Tevens 
werken wij voor een groot gedeelte van de BC Driel en andere 
ondernemers in Driel en omgeving. 
 
Waarom sponsort Gebr.Boerboom  RKSV Driel? 
Voornamelijk de verbondenheid met mij en de club heeft er voor 
gezorgd dat ook de  
Gebr. Boerboom hun steentje bijdragen.Met andere vrijwilligers 
bouwen of verbouwen of ideeën uitwisselen, dit heeft mooie dingen 
opgeleverd   ………de club zie ik als verbinding met de 
gemeenschap…een link naar het Dorp.  
 
 
 
Kun je zelf nog sportieve prestaties overleggen? 
Ik heb gevoetbald in het 4de en de veteranen, daarnaast hebben wij 
als bedrijf 10 jaar lang een zaalvoetbal team gehad en speelde wij 
wekelijks tegen ploegen uit Driel en omgeving.  
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Daarna nog jaren leider geweest bij het 2de samen met trainer 
Hemmie Weijman met o.a. als hoogtepunt het gezamenlijke 
kampioenschap van 1 en 2 in seizoen 97/98. 
Ook bij 1 leider geweest samen met Peter Jacobs en Harry 
Hendriks. 
Met beide elftallen leuke uitjes gehad en leuke avondjes in de loods. 
 
Hoe ziet je dagelijkse leven er uit buiten het werk ? 
Zoveel mogelijk tijd besteden aan het gezin en de kleinkinderen. 
Verder lekker een potje voetbal kijken en af en toe een leuk tripje 
maken. 
 
Wat vind je van de prestaties van ons 1 ste elftal ? 
Ondanks het vertrek van een aantal goed spelers heeft Driel het 
boven verwachting goed gedaan…..petje af. 
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Onze jarigen van juni 
01 Maarten van Rooijen 
01 Niels Scheers 
02 R. van den Dam 
03 Noa van Baarle 
04 A. Ageling 
04 A. Weijman 
05 Jan Toebes 
05 Marijn Tubbing 
06 Tonny Smeenk 
07 Theo Lamers 
07 Jaco Huiskamp 
07 Maarten van Baal 
08 Nord Prinse 
08 Wouter Plieger 
09 Henry Scheerder 
09 Dinand van Mullem 
10 Jesse Veenboer 
10 Jochem Evers 
11 Tim Knijf 
11 Maarten Timmerman 
12 Annemiek Fischer-van Meel 
12 J. Qaderdan 
13 Jeroen Peters 
14 Hennie Scheerder 
14 Thomas Vleeming 
15 Femke van Baal 
17 Benjamin Horsman 
17 Wim van Rijsewijk 
20 Jordy van den Dam 

20 Sam van Rijsewijk 
20 Niek van der Spek 
20 Daniël Berentsen 
22 Niek Wester 
22 Jisse van Bronckhorst 
23 Eddy Hagen 
24 Marlyn Laumen 
24 Richarlson Wieskamp 
24 Youri Otman 
24 Lian Prinsen 
28 Cas Schuiling 
28 Melle Prenen 
28 Bas Noordhoek 
29 Jan Hoksbergen 
29 Mats Schuiling 
29 Ties Tusschenbroek 
30 Danny Weijman 
30 Dac Le 
 
Nieuwe leden 
Gavin Jansen 
Jop Jansen 
Maikel Milder 
Luuk Bos 
Siem Lathouwers 
Mats de Jonge 
Fynn de Jonge 
Thom van den Brand 
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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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De glazen bol 
We schrijven 19 oktober 2045: 
Voetbalvereniging RKSV 
Driel heeft na een rumoerige 
en hectische periode de 
competitie glansrijk weten af 
te sluiten met een klinkende 
overwinning. 
Het eerste team heeft 
hierdoor de felbegeerde 
promotie bereikt naar de 
eerste klasse. Om zover te 
komen moest er toch wel wat 
water door de Rijn stromen, 
heel veel zelfs. 
 
Jarenlang speelde de 
vereniging in de tweede 
klasse en wist zich hier met het nodige kunst en vliegwerk 
ternauwernood staande te houden. 
Een reden voor veel spelers en bestuurders om de club de rug toe 
te keren en zich aan te sluiten bij clubs in omliggende gehuchten. 
Daar waren in de loop der jaren al diverse andere verengingen 
opgericht die de aandacht trokken van de spelers van het 
kwakkelende RKSV Driel. 
Deze massale uittocht naar o.a. vv BWOD (Bal Weer Op Dak), sv 
Elstars en Schotgraagse Boys zou een roemrucht einde betekenen 
voor de vroeger zo oergezellige en sfeervolle vereniging. 
Opeenvolgende degradaties naar derde en vierde klasse waren het 
gevolg. 
 
Dat was een doorn in het oog van enkele bezorgde leden. En als 
laatste redmiddel steekt een groep ernstig verontrustte leden de 
koppen bij elkaar. 
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Uiteindelijk grijpen deze dissidenten op slinkse wijze naar de macht. 
De nog enig overgebleven twee zittende bestuursleden worden 
hardhandig naar de uitgang gedirigeerd. 
Er wordt een plan van aanpak geschreven en met een succesvolle 
campagne worden diverse geldschieters gevonden die bereid zijn 
flink te investeren. 
Het naastgelegen, niet meer in gebruik zijnde, complex van de 
tennisvereniging wordt opgekocht en een fonkelnieuw hoofdveld 
met bijhorende (VIP)-tribune wordt met inzet van vele vrijwilligers uit 
de grond gestampt. 
Vanaf de N837 wordt een aparte toegangsweg aangelegd naar het 
nieuwe sportpark. Deze weg, de Arenaweg, wordt in hetzelfde jaar 
op feestelijke wijze geopend door burgemeester Pegvogel van de 
nieuwe regiogemeente Arnemegen.  
Vertrokken spelers worden teruggelokt en toppers van andere clubs 
weten hun weg naar Driel te vinden. De vereniging komt in een 
opwaartse spiraal en is organisatorisch en sportief gezien 
onverslaanbaar. Jaar op jaar promoveert de club en in no-time 
bereiken zij weer de tweede klasse. 
 
De start in de tweede klasse verloopt wat moeizaam. In de eerste 
vijf wedstrijden worden al acht punten gemorst. Na een grondige 
analyse door het trainersduo worden enkele strategische 
wijzigingen aangebracht. En met resultaat, een behaald periodetitel 
geeft uitzicht op nacompetitie en na een boeiende reeks wedstrijden 
wordt dit uiteindelijk bekroond met een kampioenstitel en promotie. 
De festiviteiten rondom het komende 100-jarig bestaan worden op 
grootscheepse wijze aangepakt. 
 
Forza RKSV Driel ! 
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Activiteiten  

 
30 mei (hemelvaart) Toernooi JO8/JO9/JO11 
25 mei        Kampioenen dag jeugd 
14/15/16 juni         Voetbalkamp JO8 t/m JO11 
21 juni    Feest voor alle vrijwilligers 
 
 
 
 
 
 

 
De activiteitencommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor het 
voetbalkamp JO8 t/m JO11. 
Informatie/aanmeldformulieren zijn aan de trainers/leiders verzonden zodat zij 
deze aan de spelers/speelsters uit hebben kunnen reiken. 
De teams die deze formulieren nog niet bij de activiteitencommissie in hebben 
geleverd worden verzocht dit alsnog met spoed te doen! 
 
 
Op zaterdag 25 mei was “De Kampioenen dag”.  
MO9-1, JO11-1, JO11-3 zijn kampioen geworden 
en aan hen is door RKSV Driel De Kampioenen 
dag aangeboden. 
 
Dat houd in: De speelsters/speelsters/begeleiding 
worden uitgenodigd via een officiële uitnodiging. 
Na de wedstrijd worden de kampioenen in de 
kantine onthaald met luid applaus en muziek; We 
are the champions”. Er volgt een feestelijke 
huldiging met medailles, (geplastificeerde) 
oorkondes, limonade en friet. De 
spelers/speelsters worden persoonlijk toegesproken door hun trainers/leiders en 
gaan met “de (versierde) platte kar” door het dorp. Sponsoren Brood en Zo 
(Bakkerij Van Binsbergen) en Schoonmaakbedrijf Jacobi zijn uitgenodigd om het 
heugelijke feit mee te vieren) 
 
RKSV Driel hoopt dat de Kampioenen met veel plezier terugkijken op 
“De Kampioenen dag” 



 

 
29 

JO11-1 Kampioen  

 
Zaterdag 18 mei 2019 was de dag daar, J011-1 kon een heel mooi seizoen tot 
dusver bekronen met een kampioenschap in de 1e klasse.  
 
De tegenstander was Fortissimo J011-1.  
We waren vanaf de aftrap direct scherp en gingen op zoek naar de 
openingstreffer.  
Die kwam er al snel dus dat beloofde weer wat voor het vervolg van de wedstrijd! 
Met de rust stond het 3-0 en konden we heerlijk vrijuit voetballen en aan alle 
aanwezige toeschouwers laten zien wat we het hele seizoen al lieten zien; mooi 
en verzorgd voetbal! 
We liepen uiteindelijk uit naar een 9-1 overwinning en dat was zeer verdiend! 
Na het laatste fluitsignaal van de uitstekend fluitende scheidsrechter gingen de 
armen de lucht in en de handen op elkaar langs de lijn; het kampioenschap was 
een feit en dat mocht gevierd werden! 
Dat werd gedaan na de wedstrijd in de kantine, en een week later werd het 
officieel gevierd met een mooie toespraak per speler, een medaille, oorkonde en 
een luidruchtige tocht door het dorp op de platte kar, aangeboden namens de 
vereniging.  
Namens de technische staf en de ouders kregen de kampioenen een mooi 
kampioens-shirt met achterop hun achternaam, een mooi aandenken! 
 
Op het moment van schrijven is er nog het vooruitzicht naar het jaarlijkse 
thuistoernooi op Hemelvaartsdag. En op zaterdag 1 juni de bekerfinale; hopelijk 
kunnen we daar een goed resultaat behalen en de dubbel pakken.  
En als klap op de vuurpijl wacht op 2e Pinksterdag het NK voor clubteams in 
Boxtel waaraan we deel mogen nemen! Een prachtige ervaring om dit als jonge 
speler mee te mogen maken! 
 
Kortom, RKSV Driel J011-1 
heeft bewezen dit seizoen 
een enthousiast en talentvol 
team te zijn, een goede 
basis voor de toekomst van 
de vereniging met zoveel 
potentieel in deze 
leeftijdscategorie.  
 
Met sportieve groet!  
Een trotse 
leider/fan/liefhebber  
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Tijdens de ” Kampioenen dag” werden de spelers van de JO11-3 en de MO19-1 
met de volgende woorden door hun trainers toegesproken: 
 
 

JO11-3 Kampioen in de 3 e klasse!!! 
 

• Roel Fierkens  – ‘De man die altijd met bal uit een duel tevoorschijn komt’ 
• Pepijn Faber  – ‘Onbreekbare hart van onze defensie’ 
• Tieme Willems  – ‘De minst gepasseerde keeper van onze klasse’ 
• Givayo Axwijk  – ‘Tweebenig meesterbrein van het team’ 
• Max van de Kamp  – ‘De topscorer die uit alle standen en posities kan 

scoren’ 
• Kaan Surguvec  – ‘De temperamentvolle snelheidsduivel in onze 

defensie’ 
• Davin Pattikawa  – ‘De man met de mooie paas en net zo mooie goals’ 
• Aimane Boulahyane  – ‘Onze kleine dribbelaar en technisch voetbal 

meester’ 
• Max Faber  – ‘Tweebenige snelle alleskunner‘ 
• Jelle Blom  – ‘Het superkanon die luid brullend achter de tegenstander 

aan rent om ze de stuipen op het lijf te jagen’ 
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  MO19-1 Kampioen 
 
Nujin Akin: 
Deze speelster heeft ervoor gekozen om in het doel te gaan staan toen we geen 
keepster meer hadden. Dit heeft zeker goed uitgepakt. Zij is een keiharde, of ze 
nu met haar hoofd tegen de paal valt of een knie in haar gezicht krijgt, ze zegt 
altijd "het gaat wel weer" en speelt dan de wedstrijd gewoon uit. Ze heeft dit 
seizoen heel wat doelpunten weten te voorkomen en is zelfs 2 x in een wedstrijd 
mee naar voren gegaan om proberen te scoren.  
 
Fay van Baarle: 
Ze speelt nog niet zo lang in ons team, maar heeft zeker net als alle andere 
speelsters uit het team de nodige bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Ze 
gaat niet zo snel voor iemand aan de kant en weet ook nog regelmatig haar 
mannetjes uit te schakelen achterin. 
 
Marijn Bakker: 
Een harde werker die je eigenlijk nooit hoort, maar in het veld kom je ze niet 1, 2, 
maar 3 x tegen. Als er een snelle speelster bij de tegenpartij speelt wordt zij er 
meestal bij gezet vanwege haar loopvermogen en wordt de tegenspeelster dan 
ook vaak uitgeschakeld.  
 
Lisa van de Berg: 
Deze achterhoede speelster heeft in het begin nog wat wedstrijden mee kunnen 
doen, maar door haar opleiding heeft ze de laatste periode niet veel kunnen 
trainen en spelen. De opleiding is dan nu ook de reden dat ze helaas stopt met 
voetballen. 
 
Laura Boeijen: 
Middenvelder of voorstopper op beide plekken kan ze lekker ballen. Haar 
tegenspeelsters gaan nog wel eens aan de kant voor haar tijdens de wedstrijd, 
alleen ballennetjes tijdens trainingen niet daar heeft ze het nog wel eens mee 
aan de stok.  
 
Klaartje Geenacker: 
Deze keepster is halverwege de competitie bij ons in het team gekomen. Dit was 
even wennen voor haar want het doel was bij ons al bezet, dus besloot ze te 
gaan voetballen. Voordat ze keepster werd heeft ze ook altijd gevoetbald en 
heeft zeker laten zien dat ze dit niet verleerd is. Helaas door een knieblessure de 
laatste tijd niet meer mee kunnen doen.  
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Senna van de Kamp: 
Deze harde werker doet er alles aan om haar 
tegenstander uit te schakelen. Lukt het niet met een 
schouderduw dan toch maar even haar handen erbij 
gebruiken. Ook zij kampte met een blessure. Koppen 
doet ze ook regelmatig, dit moet ze dan soms ook 
bekopen met een fikse hoofdpijn. 
 
Kelsey Knuiman: 
Ondanks het trainen in Tilburg, wist ze zich goed staande te houden tijdens de 
wedstrijden met ons team. Omdat het allemaal wat lastiger valt te combineren 
met haar studie heeft ze er helaas voor gekozen ons te verlaten voor de club in 
Tilburg. Succes en wie weet komen we je nog eens tegen. 
 
Bianca Koudijs: 
Deze speelster heeft door haar enkelblessure niet altijd kunnen spelen, maar ze 
is er wel bijna altijd bij. Soms speelt de blessure weer op tijdens de training of 
wedstrijd en is het beter dat ze niet mee doet, maar als het aan haar ligt wel. Ze 
is zelfs bereid om later naar een feest te gaan om de eerste helft nog met het 
team mee te kunnen spelen, omdat we er te kort hadden. 
 
Romy Martens: 
Onze oude spits die haar nieuwe positie als laatste vrouw goed weet uit te 
voeren. De tegenspeelsters komen haar bijna niet voorbij en als ze dat wel zijn 
dan komen ze haar vaak nog een x tegen. Soms wil ze haar oude positie nog 
wel eens uitoefenen en gaat ze mee naar voren en weet dan soms ook nog te 
scoren. Als het haar dan niet lukt om op tijd weer achter te zijn komt er 
toneelspel aan te pas. Even gaan liggen totdat de scheids het spel stil legt en zij 
weer terug kan naar haar positie als laatste vrouw. 
 
Kaylee Roelofse: 
Ook deze speelster is later toegevoegd aan ons team en heeft door 
terugkerende blessures aan haar teen nog niet zo heel veel speelminuten gehad 
helaas, maar ze is er altijd en vind het ook leuk om dan vanaf de bank haar 
teamgenoten aan te moedigen.  
 
Jane van Rijsewijk: 
Onze rechtsvoor die met haar kapbewegingen haar mannetje voorbij weet te 
gaan en meestal de bal dan afgeeft om een ander te laten scoren. De laatste tijd 
probeert ze vaker om het zelf af te maken en dit gaat haar goed af. Ze heeft dan 
ook de nodige doelpunten gemaakt dit seizoen. 
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Kyra Speijers: 
Ook deze persoon is later aan ons team toegevoegd, maar heeft toch al de 
nodige doelpunten op haar naam staan. Door haar snelheid speelt ze menig 
speelster voorbij en weet dan ook nog te scoren. Jammer dat deze “die hard” 
soms even gewisseld moet worden vanwege de pijn aan haar knie, daar is ze 
het dan ook niet altijd mee eens. Ze zegt dan zelf dat het nog wel gaat, maar 
aan haar lopen te zien heeft ze er best last van.  
 
Britt Tesink: 
Onze pechvogel. Door haar blessures aan nek en knie heeft ze wat minder 
kunnen spelen dit seizoen. Maar als zij wel mee deed stond ze er wel, of ze nu 
nog last had van de blessure of niet, ze ging er wel voor. Ze was het dan ook 
niet altijd eens met de beslissing dat het beter was om nog niet te voetballen, 
maar als je zo graag wilt voetballen dan is dat ook wel te snappen. 
 
Lieke Teunissen: 
Ook deze speelster kampt af en toe met een enkelblessure die zo nu en dan 
weer opspeelt, maar ondanks haar blessure is ze er vaak gewoon bij en dat 
merk je dan ook gelijk. Ze is soms zo fanatiek dat als iedereen denkt dat de bal 
voor de keeper is, zij uit het niets eraan komt en dan gewoon ff weet te scoren.  
 
Nienke Vermeij: 
Onze oude laatste vrouw die haar plekje wel gevonden heeft op het middenveld. 
Corners nemen die er in 1 x in gaan. Vrije trappen die ze er loeihard in 1 x in 
schiet. En als haar tegenstander er voorbij wilt en het haar niet lukt om de 
tegenstander bij te houden dan maar proberen uit te schakelen door een sliding 
te maken. Helaas heeft ze door haar blessures de laatste  wedstrijden niet meer 
mee kunnen doen.  
 
Desi Vrehe: 
Onze linkspotige die weer wat mooie doelpunten wist te maken dit seizoen. Door 
haar snelheid gaat ze vaak een aantal mannetjes voorbij en weet dan ook nog ff 
te scoren. Ook de corners gaan er soms in 1 x in. Niet alleen op haar vertrouwde 
positie als linksvoor, maar ook als laatste vrouw kan ze aardig uit de voeten. 
 
Noa ten Westeneind: 
Onze middenvelder die een lekker balletje kan trappen kampte ook met wat 
blessures, maar is ze er bij met de wedstrijd dan kom je haar ook zomaar niet 
voorbij. Overtikken, mooie passjes geven, spelinzicht ze heeft het allemaal in 
zich. Jammer dat je met zulke kwaliteiten besluit om te stoppen met voetbal. 
Succes met fietsen.  Wie weet zien we haar nog terug. 
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RKSV Driel feliciteert haar kampioenen; MO19-1, JO11-1, JO11-3 en het 
futsallteam.  
 
Bij JO8 en JO9 staat volgens de richtlijnen van de KNVB spelplezier voorop. 
Op deze leeftijd is spelplezier veel belangrijker dan winnen.  
Daardoor worden er ook geen punten bijgehouden en is daardoor ook geen 
sprake van kampioenschap! RKSV Driel organiseert daarom voor deze 
categorie dan ook geen kampioenendag. 
 
De JO19-1, JO11-1 en JO8-1 spelen a.s. zaterdag de finalewedstrijd om de 
beker. Wij wensen hen heel veel succes en plezier! 
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Pupil van de week 
 
Wat is je naam? Kasper Montfrooy 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-2 

Op welke positie speel je? Verdediger 

Wie is je favoriete speler (idool)? Klaas-Jan Huntelaar 

Wat is je favoriete club? Ajax 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja 

Wie is je favoriete speler van ons eerste elftal? Wouter Hagen 

Wat is je lievelingseten? Friet 

Wat is je favoriete tv programma? Thundermans 

Wat wil je later worden? Profvoetballer bij Ajax 

 
 

Wat is je naam? Sven Peters 

Hoe oud ben je? 10 

In welk elftal speel je? JO11-1 

Op welke positie speel je? Keeper 

Wie is je favoriete speler (idool)? André Onana 

Wat is je favoriete club? AJAX 

Wil je graag profvoetballer worden? Ja! 

Wie is je favoriete speler van ons 
eerste elftal? 

Mijn vader 
Jeroen Peters 

Wat is je lievelingseten? Pizza 

Wat is je favoriete tv programma? Foxsports 

Wat wil je later worden? 
Keeper van een 
profclub 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudoku  
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