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Van de bestuurstafel 
 
Dit is alweer de laatste uitgave van de Rood-Witten. 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in onze club. Ik ga dit niet 
allemaal herhalen, want anders wordt mijn verhaal te groot. 
Maar toch wil ik er wel wat van uit halen. Ik denk aan de trainers 
wissel. De goede resultaten van alle teams, zowel bij de jeugd 
alsook bij de senioren. De enquête commissie die goede resultaten 
hebben opgeleverd. Zij zijn begonnen met de kantinecommissie, 
omdat Patricia had aangegeven te stoppen en zij zullen zich 
binnenkort u presenteren. Op het sportpark hebben  diverse 
veranderingen plaatsgevonden. Zo zijn er zonnepanelen geplaatst 
en tijdens  het vrijwilligers feest zijn twee mooie parasols 
aangeboden en kunnen de leden in de zomer lekker buiten zitten 
om van de wedstrijden te genieten. Helaas hebben wij ook afscheid 
moeten nemen van de activiteiten commissie, die de afgelopen 
jaren veel hebben gedaan voor mn. De jeugd. Maar gelukkig 
hebben zich weer nieuwe vrijwilligers(sters) zich aangemeld. Allen 
gaan nu lekker met vakantie, en die rustperiode heeft men dan ook 
ten volle verdiend. 
Ondergetekende  en het bestuur wensen u allen  een fijne vakantie 
toe en hopen u na de rustperiode weer gezond op ons sportpark te 
mogen begroeten. 
 
Frans Essers , voorzitter RKSV Driel. 
 

Onze vereniging ben jij, samen met mij . 
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Verduurzaming op ons sportpark. 
Een kort overzicht. 
 
Op 1 mei 2019 is de definitieve oplevering van het project 
verduurzaming / zonnepanelen geweest. 
Na de nodige hobbels en bobbels, was het op 1 mei j.l. toch echt zo 
ver. 
Alles werkte en de zon kon zijn? haar? bijdrage gaan leveren aan 
onze CO2 reductie. Een kleine mijlpaal was bereikt. 
 
Zonnepanelen 
Het gehele project heeft in totaal 18 maanden geduurd van de 
eerste gesprekken in oktober 2017 tot de definitieve oplevering op 1 
mei 2019. 
Best een lange en soms minder plezierige tijd voor betrokkenen, 
maar met een duidelijk einddoel. 
“Het zelf opwekken van energie”. 
Vanaf eind maart wekken we al gedeeltelijk zelf energie op en vanaf 
medio april volledig. 
 
Op dit moment, 20 juni 2019, hebben we zelf al afgerond 13.600 
kwh opgewekte energie. 
Dat loopt ruim in de pas met de prognose. Van afgerond 28.000 
kwh op jaarbasis. 
De leden die in de december vergadering van 2017 hun 
goedkeuring aan dit project hebben gegeven kunnen dus nu al op 
een succesvol besluit terugzien. 
 
LED lampen 
Naast de zonnepanelen en alle lampen binnen de gebouwen zijn 
ook alle lampen op de velden naar LED lampen omgezet. Dus 
inclusief het D veld en het gravelveld. Natuurlijk vertrouwen we er 
op dat iedereen na de laatste trainingen even op het “ uit” knopje 
drukt, zodat onnodige branduren ook worden voorkomen. 
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Deurdrangers 
Daarnaast zijn er deurdrangers op een aantal deuren van de 
kleedaccommodatie gezet aangezien wel zeer frequent vergeten 
werd om de deuren bij het verlaten even dicht te doen. 
Ook hiermee hopen we enige energie (lees gasverbruik) te kunnen 
besparen. 
 
Meterkast 
Parallel aan dit hele project van lampen en zonnepanelen werd ook 
de centrale meterkast vervangen en volledig aangepast aan de 
eisen van deze tijd. 
Deze moet nu dus weer tot in lengte van jaren meekunnen 
 
Overkapping. 
Heel erg zichtbaar is natuurlijk de overkapping die vorig jaar al 
gereed was gekomen en waarop ook de zonnepanelen liggen. Eind 
mei werd deze overkapping in aanwezigheid van de Bussinessclub 
officieel geopend. Wim en Engelien Jacobi van het gelijknamige 
schoonmaakbedrijf verrichten namens de Bussinessclub de officiële 
handelingen waarbij de naam werd onthult en het een heuse 
passage werd. Met dank aan de Businessclub. 
 
 

 
Investeringen 
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Met al deze investeringen was best een groot bedrag gemoeid en 
daarbij is uiteraard, onder strikt verenigingsbeleid, gebruik gemaakt 
van de financiering waar de ALV al in een vroeg stadium 
toestemming voor heeft gegeven en niet te vergeten natuurlijk onze 
Businessclub. 
 
Conclusie 
Al met al hopen we dat we met deze veranderingen en 
investeringen onze vereniging weer een beetje meer toekomst 
bestendig te hebben gemaakt. 
Dat hiermee het pad van verduurzaming nog steeds NIET ten einde 
is mag ik wensen. 
Er zijn nog meerdere uitdagingen die om uitwerking vragen. 
 
Bestuur. 
20-06-2019 
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RABO clubkascampagne 
Op donderdagavond 20 juni 2019 heeft weer de bekendmaking 
plaats gevonden van de jaarlijkse clubkascampagne van de 
Rabobank. 
In een geanimeerde en informatieve bijeenkomst konden alle 
deelnemers hun certificaat ophalen. 
 
Voor onze vereniging stond er een bedrag van  € 415,54. 
Met dank aan alle leden van de Rabobank die op onze vereniging 
gestemd hebben. 
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Wat is kramp? 
Kramp is het onwillekeurige samentrekken van alle spiervezels van 
een spier. Spierkramp ontstaat daardoor vaak in je kuit of in je 
hamstring. Spierkramp kan ook ontstaan tijdens het slapen. Kramp 
kan pijn doen. Het is daarom nooit fijn als je kramp krijgt. Krampen 
kan gewoon bij iedereen voorkomen, en niet alleen bij mensen, die 
bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebben in hun spieren. 
 

 
 
Hoe ontstaat kramp? 
Kramp ontstaat door overbelasting van spieren door bijvoorbeeld 
een verkeerde houding, langdurige inspanning, medicijnen of door 
tekort aan bepaalde lichaamstoffen zoals vocht. Spieren die stijf, 
vermoeidheid of verkort zijn, zijn extra gevoelig voor kramp. Door 
inspanning gaat men zweten en verlies je vocht. Als je veel vocht 
verliest, verandert de elektrolytenbalans. Elektrolyten zijn stofjes in 
je spieren die helpen bij het doorgeven van signalen van de 
zenuwen en die zorgen voor de samentrekking van de spier. Als de 
balans van deze elektrolyten is verstoord, kun je ook last van kramp 
krijgen. Een tekort aan vocht is een risicofactor die de kans op kram 
vergroot. Ook zijn de bekende steken in de zij tijdens rennen ook 
krampverschijnselen, weliswaar van het middenrif. Een beknelde 
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spier kan kramp geven vanwege een verminderde bloedtoevoer. 
Soms kan kramp optreden bij te weinig glucose in het lichaam.  
 
Wat te doen tegen kramp? 
Zorg voor voldoende balans tussen inspanning en rust. Probeer 
regelmatig de spieren te rekken en te strekken zodat deze 
voldoende elastisch zijn. Houd deze rek minstens 20 sec aan. Drink 
voldoende tijdens het voetballen, ook tussendoor en in de pauze. 
Per dag hoor je ongeveer 1.5-2 liter vocht binnen te krijgen. 
Tegenwoordig is magnesium een middel wat spierkramp 
verminderd.  
 
Bij langdurige of aanhoudende kramp is het bezoek aan de 
fysiotherapeut zinvol. De fysiotherapeut geeft tips, adviezen, bekijkt 
het schoeisel, onderzoekt de stand van de gewrichten en de lengte 
van de spieren die mogelijk relatie hebben met het in stand houden 
van kramp.  
 
Team Fysiotherapie Driel 
Tel:  026-4743112 
 info@fysiotherapiedriel.nl 
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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. 
 
 
 
Weetjes .. of onzin? 
 

• Jaarlijks bezoeken ongeveer 1 miljoen Nederlanders de 
Waddeneilanden. 

• Begin jaren negentig verzorgde 90 procent van de scholen 
nog schoolzwemmen. 

• Hoe duurder de bruiloft hoe meer kans op een echtscheiding 
• Het landnummer van Rusland is 007. !! 
• Als je gaat werken voor 1 cent per dag en je salaris 

verdubbelt elke dag, ben je in één maand miljonair. 
• Een rondje rond de aarde is ongeveer 40.000 kilometer lang.  
• Alle bloedvaten van het menselijke lichaam achter elkaar zijn 

namelijk ongeveer 100.000 kilometer lang. 
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MINI´s sluiten het seizoen af in felle strijd met d e 
ouders 
En een lol dat ze hadden. 
 
Op woensdag 29 mei ging het seizoen ten einde voor de mini´s. 
Iedere woensdagmiddag mogen we een groot aantal jongens en 
meisjes van viereneenhalf, vijf en zes jarigen op ons sportpark 
ontvangen waar we hen de eerste beginselen van het voetbal 
proberen bij te brengen. 
Voetbal zei je??  
Nou ja, eigenlijk ook een hele hoop plezier maken natuurlijk. 
Want wat die mannekes en dametjes allemaal met de bal doen en 
kunnen, begint natuurlijk wel met plezier. 
Zo ook de laatste trainingsmiddag op 29 mei. 
We hadden de ouders allang uitgenodigd om een wedstrijd te 
spelen tegen hun kinderen en ze op hart gedrukt om te zorgen voor 
een goede conditie. Want het zou best wel heftig gaan worden. 
Om te testen of de ouders inderdaad de juiste conditie hadden werd 
er vooraf een heus trainingsrondje gelopen. 
En wie liepen er voor op?? Inderdaad………………………… met de 
meeste conditie.  
Of was het om ze snel mogelijk te beginnen tegen de ouders??  
 
Na deze trainingsactiviteit werd de groep in twee gedeeld en de 
ouders zochten het veldje waar hun kroost ging voetballen. 
En werkelijk, nog voordat er ook maar een behoorlijk startsein kon 
worden gegeven brandde de strijd in alle hevigheid los. 
Of de aantallen verdeling tussen ouders en kinderen helemaal 
klopte ???  ik steek er mijn hand niet voor in het vuur maar een 
strijd werd het wel. Een hete strijd. Een verhitte strijd.  
Met af en toe een zeer scheenbeen.  
Had pa of ma de bal net iets eerder geraakt. Maar ja, de voet was al 
onderweg en is het niet slim nog snel effe die bal een tikkie te 
geven. Ja toch zeker. 
Ach ja. Het kan gebeuren. 



 

 
12 

En na afloop was de vrede al weer snel getekend. En al helemaal 
toen de papa´s en de mama´s ook nog eens hielpen om alle spullen 
op te ruimen zodat ze nog sneller in de kantine waren. 
Want ook dat hoort er bij.  
Na de laatste training en de wedstrijd tegen de ouders, effe gezellig 
samen afsluiten in de kantine. 
Effe de tijd nemen voor een duidelijke seizoensafsluiting. 
Terwijl de ouders in de kantine nog uit stonden te hijgen van de 
geleverde inspanningen, lieten de spelertjes zich de limonade en de 
chipjes allemaal goed smaken. En de trainers het presentje dat ze 
door de kinderen aangereikt kregen ook. Helemaal topperdetop en 
dankjewel. 
Dat dankjewel was ook op zijn plaats voor alle ouders, grootouders 
en verzorgenden en iedereen die iedere woensdagmiddag, soms 
door weer en wind, de kinderen veilig naar het sportpark brengen. 

En gelukkig ook ophalen en mee terug nemen.  
Het applaus van de kinderen voor hun ouders en alle anderen was 
dan ook super gemeend.  
Ook namens de trainers een dankjewel aan de ouders, grootouders 
en verzorgenden. 
En nu op weg naar het volgende seizoen. 
 
Maar eerst gaan we allemaal genieten van hopelijk een mooie 
zomerperiode met heel veel zon. 
 
Mede namens de trainers, en natuurlijk onze super actieve 
coördinator, een fijne vakantie allemaal en tot volgende seizoen 
maar weer. 
 
Minimotor 
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Onze jarigen van juli 
01 Harry Janssen 
02 Joke Opperman 
04 Jacco van Haeften 
04 Teun Poessenauw 
04 Maud Bakker 
04 Twan Koopmans 
05 Mario van Rijsewijk 
05 Richard Willems 
05 Pepijn Derksen 
06 Jort Bakker 
06 Daan Oostijen 
07 Jurek Clappers 
07 Daan Goemaat 
08 Louis van de Welk 
08 Rik van den Heuvel 
08 Brian Blok 
09 Jonas Knol Bruins 
11 Tom Idsinga 
11 Jayden Molenaar 
12 Boris Hafkamp 
12 Simar Özcelik 
12 Chico van Bruggen 
12 Tim Vermeij 
14 Rein Vermeulen 
14 Finn Oomens 
16 Ruben van der Geest 
19 Rens Berends 
21 André Poessenauw 

22 Harald Scheers 
22 Yannick Dirksen 
22 Noah de Batz 
22 Ezra Saija 
23 Gijs Boerboom 
23 Nour Dridi 
25 Bram Smit 
25 Gijs Hollander 
26 Ron Teunissen 
26 Kevin Schuiling 
26 Kris Broekhuizen 
27 Fred Derksen 
27 Max Eimers 
27 Jasper Plieger 
28 Stijn Muller 
29 Koos van Elk 
30 G. Hendriks 
30 Koos van Elk 
30 Job Linssen 
31 Noah Al Farhat 
31 Janae Jansen 
 
Onze jarigen van augustus 
01 Koen van Woudenberg 
01 Nick de Wild 
02 Nick van Ingen 
04 Mika Willemsen 
04 Aimane Boulahyane 
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04 Inaya Arkhouch
05 Bas van den Ende 
05 Bart Herlaar 
05 Joris Willems 
06 Harry Peters 
06 Kevin Neijenhuis 
07 Ruben Speijers 
07 Wesley Vree 
07 Senna Vos 
08 Jens Noordhoek 
08 Piet de Wild 
10 Jeroen Beijer 
10 Jelle Kooderings 
10 Lars van Leeuwen 
11 Jim van Eldik 
12 Jorrun Frederiks 
12 Tim van der Ruit 
13 Daniel Koopmans 
14 Rosa Hermsen 
14 Lucas Jordaan 
15 Lars Kroes 
16 Desirée Vrehe 
18 Jesse Ravesloot 
19 Tim Groote Haar 
19 Chimène van Houten 
20 Rick Beijer 
20 Hemmie Weijman 
20 Dean Visscher 
20 Collin Kleinbussink 
20 Sam de Ruiter 
21 Jan IJkhout 
21 Sil Wynia 
22 M. Hoksbergen 
22 Dyon Herlaar 
22 Luuk Schram 
23 Robin de Wild 

24 Mert Yildi 
24 Sepp van Burken 
29 Jelmer van Gogh 
30 Bas Jansen 
31 Ronald Linsen 
31 S.R.J. Phielix 
31 Robbin Kosman 
 
Onze jarigen van september 
01 Elijah Beukhof 
02 Sjors Dulos 
02 Michael Vleeming 
02 Nûjin Akin 
03 MayLinh Le 
04 Jan Hoogveld 
04 Marcel Jacobi 
04 Brent Blom 
05 Janneke Wormgoor 
06 Maurice Neijenhuis 
07 Dylan ten Westenend 
08 Senne Vogelpoel 
10 Merijn Bakker 
11 Sander IJkhout 
11 Arnold Peters 
11 Danny Schrijvershof 
11 Ilja de Haan 
11 Jort Smit 
12 Ron Gerdsen 
15 Henny Peters 
16 Theo Essers 
16 Justin Mo 
18 Heidi Hoogveld 
18 Vinn Udink 
19 Ben Rombouts 
19 Bert Kosman 
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20 Nick Verplak 
20 Patrick Verdonk 
20 Rosanne van Regteren 
20 Rahan Arkhouch 
22 Geurt Schouten 
22 Nick Peters 
22 Marnix van Rijsewijk 
23 Didi van der Ruit 
23 Fien Rooijakkers 
24 Edwin van Binsbergen 
24 J. Martens 
24 Jerome Starreveld 
24 Yassin Arkhouch 
25 Kelsey Knuiman 
26 Joop Janssen 
27 Leo van der Vooren 
27 Daniel Smit 
28 Sven Hop 
29 Tonny Scheerder 
30 Matts Wijnen 
30 Hugo van Wenum 
 
Onze jarigen van oktober 
01 Mick Weijman 
01 Rita Boerboom-Vos 
01 Niels Aalbers 
01 Fabienne Rens 
02 Sam Michiels 
03 Klaartje Geenacker 
05 Lars Jacobi 
06 Boy Peters 
06 Kevin Janssen 
06 Lars Veldhuizen 
07 D. Dingelhoff 
07 Matthew Molenaar 
07 Daniel de Gucht 

08 Dennis Krol 
08 Angelo Evers 
08 Dani vanWierden 
10 Paul Scheerder 
10 Richard van Brakel 
11 G. Joosten 
12 Marijn van Cleef 
12 Mick Koen 
13 Dustin Wiegman 
13 Sjoerd Roeleveld 
13 Kelisch Wieskamp 
14 Sietse Kars 
15 Simon Hage 
15 Sem Hartlief 
16 Nikola Olivier 
16 Clarissa Potjens 
16 Krijn Teunissen 
17 Stan van Hoorn 
17 Roy Louter 
17 Laura Boeijen 
17 Shahin Roshanaie 
17 Stijn Jacobs 
17 Sven van Meeteren 
18 Kyano Demon 
18 Lennon Beek 
19 Anton Meeuwsen 
20 A. van Baal 
20 Job Wolber 
21 Jordi Verplak 
21 Emiel van Muiswinkel 
24 Isabelle Sanderson 
24 Jan Boelen 
25 Nienke Pol 
26 Noah Nijenhuis 
27 Jan van den Dam 
28 Albert Pol 
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28 Tom van de Weijer 
29 Youri van der Welk 
29 Julian Frederiks 
30 Edwin Hammink 
30 Arjan Veenboer 
30 Toine Bosvelt 
30 David van Kempen 
31 Willy Ederveen 
31 Amber Peek 
31 Emma Peek 
31 Evi van der Laan 
31 Patrick van den Hoogen 
 
Nieuwe leden 
Thijmen Prruijssers 

Janneke Wormgoor 
Sven van Meeteren 
Lars Matse 
Morene de Ruiter 
Anouk Abbenhuis 
Sven Hop 
Joaquin van Rhoon 
Lennon Beek 
Daan Hoogveld 
Elham Mirzazada 
Ezra Saija 
Daniel de Gucht 
Vinn Udink 
Fabienne Renes 
Senne Vogelpoel 
Inaya Arkhouch

Afscheid van activiteitencommissie: 
Op de vrijwilligersavond hebben wij afscheid genomen van Mariska, 
Kristel, Danielle en Loes van de activiteitencommissie, zij dragen het 
stokje over aan een nieuwe commissie. 
 
De activiteitencommissie heeft in de loop van de jaren verschillende 
activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zo waren zij 
verantwoordelijk voor het organiseren van onder andere de 
sponsorloop, de SGOB-loterij, Kerstdiner, sinterklaas en het 
welbekende jeugdkamp. 
 
In het bijzonder werd Danielle Knuiman bedankt voor haar jarenlange 
inzet, zij was namelijk 15 jaar lang lid van de activiteitencommissie. 
Daarnaast verzorgde zij de stukjes voor de RoodWitten, begeleid ze 
stagiaires, neemt ze interviews af bij leden enz. enz. 
 
Ik wil de activiteitencommissie enorm bedanken voor haar inzet van 
de afgelopen jaren! 
 
Joke Opperman. 
Bestuurslid/voorzitter activiteiten 
 



 

 
17 

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 

Sligro, Arnhem 

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   |   juni   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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Het futsal team RKSV Driel in vogelvlucht. 
 
We zijn nu met 4e seizoen bezig . 
We zijn begonnen in de 2e klasse, kijken waar we staan tussen de 
zaal teams in. 
Onze spelers nu zijn lars, stijn , luuk, sahin , job , dennis ,gino,  
kevin, sidar en twan. 
In verleden was daar nog robin de wild en rick beijer bij . 
Aankomend seizoen komen wesley te brakel en damien hendriks 
erbij , talenten uit onze huidige A1 
De spelers van Driel spelen bij Bemmel en RKHVV op de zondag 
maar op de vrijdag voor RKSV Driel. 
Eerst jaar werden we gelijk kampioen zonder nederlaag. 145 voor 
en 33 goals tegen. 
In de  1e klasse zijn we ook gelijk kampioen geworden met 
ongeveer zelfde doelsaldo. 
Doorstromend na de hoofdklasse was streven om er in te blijven, op 
een haar naar  een periode gemist, maar als 3e geëindigd geen 
slecht resultaat voor een team dat alleen voetbald en niet traint. 
Dit jaar moest het maar een gebeuren om door te stromen na de 
topklasse, iets wat we graag wilden. 
Na stroef begin zijn we vanaf de 2e plaats daar niet meer vanaf 
gegaan. 
We hebben veel moeten reizen door het land op de maandag, 
woensdag en donderdag avond, maar Manon Weijman, de nieuwe 
eigenaresse van zalencentrum De Oldenburg hielp ons met het 
vervoer daarbij, nog reuze bedankt hiervoor. 
Dit seizoen pakte beter uit, met gast spelers Damien en Wesley zijn 
we 2e geeindigd wat resultaat  in een periode kampionschap. 
Na 4 extra winstpartijen  tegen een hoofdklasse en topklasse team 
stond 24 mei in Klarenbeek de finale  tegen ZVV Ede 2 op 
programma om te strijden voor een plaats in de topklasse. 
Hierboven zit alleen nog eerste en eredivisie, geef aan wat voor 
team we hebben in Driel. 
De meeste stonden nog stijf van de zenuwen, maar gelang de 
wedstrijd gooide we dat van ons af en gingen lekker voetballen. 
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1e helft eindigde in  1-1 ,en 2e helft werd niet  gescoord. 
Dan maar in de 2e  5 minuten , afgesproken volle bak te spelen en 
met resultaat 3 – 1 voor in 3 minuten tijd. 
De 2e helft 4-1 , 4-2 , 5-2 en eindstand 5 - 3 . 
De vreugde was ongekend daarna, mede dank aan de vele 
supporters uit Driel die ons het gele jaar al steunen, eindelijk al 4 
jaar lang. 
We hebben de avond afgesloten bij de oldenburg, onze voorzitter 
kwam nog even aan om ons te feliciteren en ons voorzien van 
drankje en een hapje, bedankt hievoor. 
Dit jaar in de comp hebben wederom boven de 110 goals gemaakt, 
al 4 jaar zijn we meest scorende ploeg eigenlijk in welke klasse dan 
ook. Met periode erbij komen we op 145 goals voor en 70 tegen. 
 
Volgend seizoen topklasse, wie had dat ooit gedacht. 
Ik wil onze supporters bedanken voor dit seizoen. 
Tevens Volpe als shirt sponsor en zalencentrum De Oldenburg voor 
het vervoer en de gezelligheid  na de wedstrijden. 
Hopelijk komt u volgend seizoen weer naar onze wedstrijden kijken 
in De Helster te Elst. 
Tot dan 
 
Met sportieve groet 
Futsal team Rksv Driel 1 
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Vrijwilligersavond 
Vrijdagavond 21 juni, de langste dag van het jaar. Dat kan alleen 
maar betekenen dat het een korte nacht zal gaan worden. En als 
het aan de nieuwe activiteitencommissie ligt, zal dit zeker en vast 
waar zijn. 
Vanavond is het namelijk tijd voor de jaarlijkse vrijwilligersfeest. Dit 
jaar met een nieuwe opzet. Het thema is gekozen; het zal een foute 
party worden. Dit is al duidelijk te merken bij het welkom heten door 
de dames. Allemaal zien ze er fantastisch uit en begroeten ons met 
2 bingokaarten en een heerlijk advocaatje. We gaan dus terug in de 
tijd.  
 
Rond 9 uur neemt de voorzitter, Frans, het woord. Hij bedankt de 
leden van de jeugdactiviteitencommissie voor hun werkzaamheden 
van de afgelopen jaren. Daniëlle, Loes, Marloes en Kristel ook 
namens de nieuwe activiteitencommissie bedankt voor jullie inzet! 
Ook word Patricia bedankt voor al haar werkzaamheden in het 
bestuur. Zij heeft besloten om te stoppen met de kantine. Gelukkig 
stopt ze niet helemaal en zal ze ons gaan helpen met de 
activiteiten. Als blijk van waardering naar Patricia wordt deze avond 
een tweetal parasols onthuld. In de volksnaam dan maar gedoopt 
tot Patricia’s parasol.  
De avond kan na het woord dan ook eindelijk echt beginnen, de 
sfeer zit er goed in, en de opkomst is hoog. Dit beloofd een 
gezellige avond te worden. Zeker ook omdat de temperaturen zowel 
binnen als buiten goed zijn.  
 
Tussen het drinken door, daar zijn de vrijwilligers namelijk erg goed 
in, wordt er door DJ Peter nog een foute bingo gestart. Er wordt 
luidkeels met de oude liedjes meegezongen en driftig gestreept. 
Prijzen worden uitgedeeld. In de loop van de avond volgt er nog een 
ronde en ook hier zie je mensen druk zijn met hun kaarten, 
sommige zelfs met meerdere kaarten. (De lettertjes waren voor 
sommige met een leesbrilletje en beetje klein.) Ook hier zijn diverse 
prijzen bij uitgedeeld. Wie wil er ook niet zo’n mooie geranium 
hebben om achter te gaan zitten? 
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Die avond zijn er nog 2 prijzen te vergeven. Deze zijn voor de best 
verkleedde man en vrouw. De gelukkige winnaars zijn: Truus Bijl en 
Joop Jansen. Truus ging naar huis met een lekker fles advocaat, 
met slagroom natuurlijk en Joop kan zijn huis versieren met een 
mooie vintage wereldbol. 
Eind van de avond geeft onze meesterlijk huis-DJ aan dat de laatste 
plaat gedraaid gaat worden en gaat iedereen tevreden naar huis. 
De nieuwe activiteitencommissie heeft zijn stempel gezet en laat 
zien met een nieuwe frisse blik tegen haar taak aan te kijken. 
 
Dit beloofd wat voor de toekomst.  
 
Namens de activiteitencommissie, Jolanda Besselink 
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Wist u dat: 
 

• Het zaalvoetbal team van Rksv Driel kampioen is geworden. Zij daar voor 
wel een verlenging voor nodig hadden. Het aankomende seizoen in de 
Topklasse uit komen van de KNVB District Oost. 

• Het team 3 van de zaterdag op het toernooi in Barneveld 5e is geworden. 
• Danny Weijman stopt als keeper van ons eerste elftal. 
• Maarten (zat. 3)en Mariska gaan trouwen op 28 september 2019 in 

Rheden. 
• De mini’s volgend seizoen van start gaan met 17  talentjes. 
• Tijdens de vrijwillgersavond een hele grote paraplu/zonnescherm werd 

opengeklapt en deze werd aangeboden door Smepro uit Elst. 
• Voor zondag team 2 een nieuwe trainer is aangetrokken. 
• Team zat.3 voor de woensdagavond een uitnodiging hadden gekregen 

van Jim, om na de training wat te komen drinken bij zijn ouders thuis. 
• De shirtsponsor van team zat.3 “ zalencentrum Driessen “ stopt met 

sponsoring van de shirtreclame . 
• Het team zat.3 “ Zalencentrum Driessen “ bedankt voor de vele jaren van 

sponsoring. 
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Kleurplaat 
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Voetbalkamp 2019 
 
Op 14,15 en 16 juni was er weer het jaarlijkse voetbalkamp voor de jo8 t/m jo11. 
De laatste activiteit die wij als activiteitencommissie zouden organiseren alvorens 
het stokje over te dragen.  
Het zag ernaar uit dat de weergoden ons dat weekend in de steek zouden laten.. 
Er was niet veel goeds voorspelt. Op donderdagavond was het zo’n slecht weer 
dat we besloten om de tent voor de kantine maar niet op te zetten. 
We hebben de picknicks tafels onder de Businessclub SV Driel Passage 
geplaatst en het daar versierd met slingers en lichtslangen zodat het er daar toch 
gezellig uit zag. De spelers vonden het wel leuk, het was weer eens iets heel 
anders. 
Voorgaande jaren huurden wij stapelbedden van 3 hoog maar de eigenaar is met 
het bedrijf gestopt en verhuurt ze niet meer. We besloten om net als vroeger 
iedereen met een luchtbed te laten komen.  
De spelers/speelsters zouden dan in de bestuurskamer, ruimte SKAR en enkele 
teams in de kleedkamers kunnen slapen. 
De ruimte die de SKAR huurt moest dan wel 
leeggeruimd worden en ook de bestuurskamer. De 
kantine werd gezellig aangekleed  en de tafels en 
stoelen in de kantine werden zo neergezet dat ieder 
team een eigen plaatsje had.  
(Voor activiteiten als kamp en kerstdiner is het dan wel 
heel praktisch dat wij zoveel losse tafels en stoelen 
hebben en geen banken) 
We kregen hulp van Chris, Frans, Kelvin Jurriën, Heidi 
en Mariëlle. Het bestuur heeft er na de bestuursvergadering voor ons voor 
gezorgd dat ook deze ruimte helemaal leeg was. Allen hartelijk dank voor jullie 
hulp. 
Op vrijdagochtend hebben we nog alle boodschappen bij de plaatselijke winkelier 
en het brood bij de bakker gehaald. Een kist appels voor de gezonde snack 
tussendoor. Gelukkig heeft de kantinecommissie voor ons de limonade en 
frituursnacks besteld zodat we daar niet mee hoefden te sjouwen ☺ 
Nog even de laatste puntjes op de i gezet en we waren er klaar voor… 
 
De JO8 beet vrijdagavond het spits af. Nadat ieder team zich geïnstalleerd had 
kon men zich eerst even uitleven op de opblaasattributen die we gehuurd 
hadden; levend tafelvoetbal, biljartvoetbal en dartvoetbal.  
Kelvin heeft de voetbalclinics en speurtocht georganiseerd. We startte met de 
clinic waarbij ook Joël en Tim hielpen. Petje af voor Joël. Het valt toch niet mee  
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om zo’n 250x te moeten duiken als je zelf geen keeper bent. Er was slecht weer 
voorspelt maar we kregen juist warm weer en het was daarom des te fijner om 
lekker actief bezig te zijn.  
Na de Clinic was er weer de bingo die door Joël en Kelvin gedraaid werd. De 
Bingo is ieder jaar weer een groot succes. 
Een groot elektronisch bord geeft het getal aan en in plaats van op een papiertje 
de getallen aan te kruisen hebben de kinderen een bord met schuifjes die ze dicht 
kunnen schuiven als ze het getal hebben.  
Altijd weer leuk om mee te maken, al die enthousiaste reacties, hoe iedereen in 
spanning zit; “zal ik wat winnen vanavond”, “ik hoef er nog maar 2”. Hoe leuk is 
het om te horen dat een speler de week van te voren thuis al zegt dat hij met de 
bingo een tube ajax badschuim hoopt te winnen en deze dan ook nog wint.. 
Uiteraard ontbraken ook de schalen met gefrituurde hapjes niet ;) 
Na afloop werd er nog even gek gedaan en gedanst en werd het toch echt tijd om 
te gaan slapen.. ahum. 
We hebben nog even met de begeleiding bij elkaar gezeten en toen werd het ook 
tijd voor ons om te slapen want om 07.00 moest het ontbijt geregeld worden. 
We hadden even minder weer met het ontbijt maar het weer was snel opgeklaard. 
Na een lekker ontbijtje ging iedereen zijn logeerspullen opruimen en was het tijd 
voor de speurtocht. Ditmaal op een ochtend om de buurt een beetje te ontzien. Er 
was een prijsje voor het sportiefste team. Voor en na de speurtocht was er nog 
even tijd om met de opblaasspellen actief te zijn. 
Arno hielp ons ’s middags met het klaarmaken van de lunch; friet met kroket of 
frikandel, waarvoor dank. 
Er werd nog even gevoetbald maar toen zat het kamp er voor de JO8 er weer op 
en konden wij ons klaar gaan maken voor de JO11 die hierna zou komen. 
 
 

DE JO11 kwam op zaterdagavond. Voor hen werd het 
een verrassing. We gingen een echt “Wie is de mol?” spel 
doen met hele spannende opdrachten. Opdrachten als 
probeer zoveel mogelijk geld aan de overkant te krijgen 
terwijl je beschoten word door laserguns. Met vlaggen 
woorden seinen naar elkaar, een opdracht waarbij je de 
helft van je team op dient te sporen d.m.v. een paar korte 
vragen aan de telefoon. Het ballonnenspel waarbij je 

plusgeld kon verdienen en ook moest raden welke attributen er in de kantine 
veranderd waren nadat de spelers even op de gang moesten staan met het rolluik 
naar beneden. Van te voren moesten zij een vragenlijst invullen en na afloop 
aangeven wie zij dachten dat De Mol zou zijn uit hun team. 
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Er waren “mooie gouden” bekers te winnen. Voor de Mol als hij/zij niet geraden 
werd en anders de speler die de Mol goed geraden had. 
Er waren hele goede mollen bij die helemaal in hun rol opgingen en niet 
ontmaskerd werden. De uitslag wachtte iedereen vol spanning af. 
Met het “Wie is de Mol spel” hadden we hulp van Kelsey, Jeanet, Milan, Ties en 
Fenne. We hebben heel veel leuke reacties op het spel gehad. 
Tijd voor limonade en schalen met snacks en natuurlijk de bingo met mooie 
voetbalprijzen, dit keer gedraaid door Tim en Milan. 
Na afloop even gek doen en dansen maar slapen werd het niet.. Uiteindelijk 
besloten de trainers/leiders dan ook om er zelf maar bij te gaan liggen. 
De volgende ochtend om 07.00 werd de ontbijtboel weer geregeld maar wie er 
ook kwamen… geen spelers…  
We besloten om samen met Maaike die al wel vroeg op was, (een moeder die 
meeging op kamp in plaats van een trainer) iedereen maar nog even uit te laten 
slapen en zelf even te genieten van de rust onder het genot van een kopje koffie. 
Er kwam een spelertje fris en fruitig binnen die niet was blijven slapen maar er 
wel was voor het ontbijt en de rest van het programma. 
We hebben het tot 09.00 weten te rekken maar het spelertje met pan en pollepel 
veel lawaai laten maken en samen met Jochem Meijers “wakker worden, wakker 
worden, wakker worden” iedereen wakker geroepen. 
Het ontbijt en de clinic stonden nog op het programma. 
Na het ontbijt werden de logeerspullen weer opgeruimd en startte men met de 
clinic. Dit keer stond Ruben in de goal i.p.v. Joël die moest werken maar er 
volgens ons niet rouwig om was☺. 
Ook kregen wij versterking van Marlyn, Amber en Luna van de MO17-1. 
Super enthousiast en volgens ons hadden zij het ook wel naar de zin. Toen zij 
hoorden dat er een nieuw meisjesteam MO9 komt gaven zij al aan deze wel te 
willen trainen als er nog geen trainer was. Nou wij hebben ze op het kamp bezig 
gezien, en geloof ons, volgens ons kun je geen betere treffen… 
Voor het onderdeel penalty schieten was er een bekertje te winnen. 
De uitslag werd bekend gemaakt toen we allemaal aan een welverdiend frietje 
met kroket/frikandel zaten. 
De winnaar was Merijn Bakker. Hij kreeg een bekertje maar omdat hij zo goed 
zijn best had gedaan won hij voor het hele team ook nog 
een medaille dus dat was wel een leuke verrassing. Het 
hele team had extra schik. Merijn ook maar ook omdat hij 
als de Mol niet ontmaskerd was en ook daarvoor een 
beker had gewonnen. Zijn geluk kon niet op. 
Toen zat het er voor de JO11 ook weer op en konden we 
verder met het opruimen. Een beetje een dubbel gevoel. 
Het was onze laatste activiteit als zijnde lid van de 
activiteitencommissie. 
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We hebben de laatste jaren met heel veel plezier allerlei activiteiten voor de jeugd 
georganiseerd als de opening van het seizoen met de sponsorloop, het 
sinterklaas feest, het kerstdiner, tot vorig jaar de SGOB loterij en het voetbalkamp 
voor de JO8 en JO11. 
Daniëlle tevens de begeleiding van maatschappelijke stage, pupil van de week en 
organisatie kampioenen dag maar blijft nog wel lid Sponsorcommissie. 
 
Maar we kunnen het niet alleen. Zoals de slogan van de club al zegt… 
“Onze vereniging ben jij, samen met mij” 
We willen dan ook iedereen bedanken die ons in al die jaren geholpen heeft! 
Ook de spelers/speelsters bedankt voor de leuke tijd. 
Maar toch ook nog even een speciaal woordje van dank voor jeugdlid Tim vd 
Heuvel. Jaren geleden vroeg hij ons of hij niet mocht komen helpen. En hij is er 
nu nog steeds. Stond altijd voor ons klaar, behulpzaam en actief in meedenken 
en doen. Hij sluit nu aan bij de nieuwe activiteitencommissie. Tim, bedankt voor 
alles, je bent een topper! 
Tijdens het vrijwilligersfeest zijn we in het zonnetje gezet. Had niet gehoeven ☺ 
maar toch wel erg leuk, bedankt! 
 
Inmiddels hebben we het stokje overgedragen aan Aafke, Annemieke, Jo, Judith, 
Patricia en Joke als bestuurslid. 
Wij wensen hen heel veel plezier en succes toe.  
 
Met sportieve groet, 
Loes, Kristel, Daniëlle en Mariska 
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De medewerkers van de Rood-Witten wensen alle spelers en 
speelsters, alle vrijwilligers, alle sponsoren en alle lezers een hele 
fijne zomervakantie toe!  
 
Geniet ervan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En alle vrijwilligers die “gewoon” doorgaan met de organisatie 
/ voorbereidingen van het nieuwe seizoen; na afloop  van deze 
competitie; 
Heel veel succes en top dat jullie dit toch maar we er doen 
(veelal op de achtergrond) !!!!!! 
 
 
Zonder leden geen vereniging 
Zonder sponsoren en Busenissclub SV Driel geen extra’s 
Zonder vrijwilligers geen voetbal 
 
 
 
RKSV Driel, onze vereniging ben jij, samen met mij!  
 


