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Van de bestuurstafel  
Hier alweer een uitgave van de Rood-Witten.   
Bij het lezen van deze Rood-Witten hebben wij als vereniging op 16 
december jl. een groot besluit genomen. Ik wil graag de leden van 
de projectgroep hartelijk dankzeggen voor het werk wat zij gedaan 
hebben. Het was niet makkelijk, maar gelukkig zijn zij er uit 
gekomen. 
Ook wil ik Stefan Emons een groot compliment geven dat hij met 
zijn doorzettingsvermogen ervoor heeft gezorgd dat wij op 18 
januari as. Het ARAG fair play certificaat krijgen uitgereikt. 
Op 4 januari hebben wij weer de jaarlijkse Nieuwjaars receptie, 
waar ik de jubilarissen mag toespreken en een speldje op mag 
spelden. Natuurlijk bent u allen van harte uitgenodigd.  Tevens zal 
het startschot gegeven worden voor ons 75 jarig jubileum. Dat ga ik 
graag doen met Ronald Linsen, als voorzitter van het 
jubileumcomité. Hij zal ons zeker een mooi jaar gaan voorschotelen. 
Wij hebben in een vorige uitgave van de Rood-witten al het e.e.a. 
kunnen lezen. Ook zal het startschot gegeven gaan worden voor 
het fotoboek wat uitgegeven gaat worden in samenwerking met AH 
Ger Koopmans. 
Ik wil nogmaals een oproep doen aan de ouders. Let op de 
verlichting van de fiets van uw kind(eren). Toch zi en wij 
regelmatig kinderen fietsen zonder verlichting. 
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.  
U allen een fijne kerst en goede jaarwisseling toegewenst  
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
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Persbericht: 
 
RKSV Driel mag zich certificeren met het ARAG Fair Play certificaat. 
RKSV Driel laat beleid met het certificaat zien dat het arbitrage in orde 

is 

RKSV Driel mag zich laten certificeren met het ARAG Fair Play certificaat, 

daarmee laat ze zien dat het arbitrage beleid binnen de vereniging in orde 

is. Een klein anderhalf jaar geleden is Stefan Emons, scheidsrechter 

coördinator binnen onze vereniging gestart met de aanvraag van het 

certificaat. Hiervoor moest hij volgens een aantal richtlijnen, vastgesteld 

door de KNVB en de ARAG, laten zien dat RKSV Driel voldoende doet om 

de arbitrage op peil te houden.  

 

Een van de richtlijnen was dat er binnen de vereniging een goed en 

duidelijk arbitrageplan geschreven moest worden. Dit was misschien de 

grootste uitdaging, RKSV Driel is immers een kleine dorpsvereniging en 

hanteerde voor kort geen beleidsplan als het gaat om arbitrage. Daar 

komt nu verandering in, na een half jaar na aanmelding voor het 

certificaat lag er een conceptbeleidsplan, en inmiddels is dit beleidsplan 

ook goedgekeurd door de KNVB. 

 

Inmiddels heeft de vereniging ruim 98% van de scheidsrechters 

gediplomeerd, en kunnen wij bijna alle wedstrijden voorzien van een 

scheidsrechter. Voor de O8, O9 en O10 wedstrijden worden er 

spelbegeleiders ingezet, bij hen staat spelplezier voorop. Voor de net 

startende scheidsrechters heeft RKSV Driel  één (1) opgeleide 

scheidsrechter begeleider in huis. Ook heeft RKSV Driel voor deze 

scheidsrechters kleding beschikbaar gesteld zodat zij “professioneel” het 

veld op kunnen.  
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 “ Wij als RKSV Driel zijn content met het initiatief van Stefan Emons en 

dat we ons als eerste vereniging in de gemeente Overbetuwe mogen 

certificeren met het ARAG Fair Play certificaat”  

 

Stefan verteld: Het heeft ons ruim anderhalf jaar gekost om het certificaat 

te mogen ontvangen. Het heeft veel bloed, zweet en tranen gekost om dit 

voor elkaar te krijgen, maar gelukkig hebben we nu ook de goedkeuring 

van de KNVB. Zij hebben ons hier goed in begeleid, maar ook het 

vertrouwen van het bestuur van de vereniging heeft hieraan bijgedragen. 

Ik ben blij dat we ons als eerste vereniging in de gemeente Overbetuwe 

mogen certificeren met het ARAG Fair Play certificaat.  

De aanvraag van het certificaat heeft ook mooie initiatieven met zich mee 

gebracht, zo is RKSV Driel grondlegger geweest van een breed regionaal 

scheidsrechters coördinatoren overleg, inmiddels bestempeld met de 

naam SVVA Gelderland-Midden (Samenwerkingsverband 

Verenigingsarbitrage Gelderland-Midden.) In dit samenwerkingsverband 

zitten tot nu toe 15 verenigingen, en overleggen zij maandelijks over 

allerlei arbitrage perikelen binnen de verenigingen, maar ook 

uitwisselingen van scheidsrechters verloopt via deze samenwerking. 

 

RKSV Driel is trots dat ze zich mag gaan opmaken voor de certificering op 

zaterdag 18 januari 2020. Rond de klok van 11:00 uur zal het officiële 

gedeelte van het programma starten. De uitreiking wordt gedaan door 

ARAG en een betaald 

voetbalscheidsrechter 

in de persoon van 

Kevin Blom. Graag 

nodigen wij u uit om 

samen met ons dit 

heugelijke feit te 

komen vieren.  
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75-jarig jubileum RKSV Driel 
 
We staan aan de vooravond van het 
jaar 2020. Niet zomaar een nieuw 
jaar, het belooft een bijzonder jaar 
te worden voor RKSV Driel en alle 
betrokkenen, want in 2020 gaan we 
ons 75-jarig bestaan vieren. Dat 
gaan we op grootse wijze doen. 
 
De speciale jubileumcommissie is 
ruim anderhalf jaar geleden gestart 
met de voorbereidingen en het moment is nabij dat we eindelijk van 
start kunnen gaan met ons programma.  
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.  
 
Vele uren van overleg, onderzoek plegen en het voeren van 
gesprekken liggen achter ons en vormen de basis van het 
programma wat met uiterste zorgvuldigheid is vastgesteld. 
Vervolgens gaan zich nu veel mensen bezig houden met de 
organisatie van de activiteiten om alles in goede banen te leiden, 
we zullen dit doen met de hulp van heel veel vrijwilligers. Daarnaast 
worden we volop gesteund door de vele bedrijven, die het grootse 
programma mede mogelijk hebben gemaakt. Opnieuw blijkt deze 
combinatie een succesformule zoals deze wel vaker binnen onze 
vereniging wordt toegepast.  
 
De taken binnen de jubileumcommissie zijn verdeeld, o.a. de 
verantwoordelijkheid voor activiteiten. Hierbij worden andere 
vrijwilligers betrokken.  
Zo is er inmiddels een commissie opgericht die zich bezig gaat 
houden met de invulling van de reünie op zondag 24 mei 2020. Zij 
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zullen via diverse kanalen (oud) leden proberen te bereiken en te 
enthousiasmeren samen met hun ex-ploeggenoten naar de reünie 
te komen. 
Ook is er een commissie gevormd die invulling gaat geven aan de 
gezins- en spellendag op zaterdag 23 mei 2020. Dit belooft een 
grote happening te worden. 
 
We gaan het jubileumjaar van start met het nieuwjaarsfeest op 
zaterdag 4 januari a.s. met de uitgifte van het RKSV Driel / Albert 
Heijn Voetbalplaatjesboek, een fantastische actie voor een 
vereniging van ons formaat. Ger Koopman zal dan het eerste 
exemplaar overhandigen. We kunnen alvast verklappen dat het een 
schitterend magazine wordt met daarin alle voetballers van onze 
vereniging. Wij hopen dat veel betrokkenen van RKSV Driel op deze 
avond aanwezig zullen zijn om de aftrap van het jubileumjaar mee 
te maken. 
 
Over het feestweekend in mei wordt al veel gesproken, mede 
ingegeven door het grootse programma. We hebben onze nek 
uitgestoken, een initiatief dat wordt omarmd door bedrijven die ons 
hierin ondersteunen en vrijwilligers die zich aandienen om te 
helpen.  
Hierdoor zijn we in staat de entreeprijzen aantrekkelijk te houden, 
zeker in vergelijking tot vergelijkbare evenementen in onze regio. 
Voor de Hollandse Avond  (met diverse Nederlandstalige artiesten 
waaronder Jannes) op donderdag 21 mei en de Feestavond  (met 
de immens populaire Tino Martin) op zaterdag 23 mei zal er entree 
gelden. Hierbij willen we leden van RKSV Driel kans op een fors 
voordeel geven. Voor hen is er op diverse momenten in de gehele 
maand februari gelegenheid om tegen een scherp tarief 
entreekaarten aan te schaffen, dit zal ook gelden voor de leden van 
Businessclub SV Driel. Na deze eerste verkoopronde zal er 
voorverkoop tegen een iets hoger tarief plaatsvinden bij Albert Heijn 
Ger Koopman. Tot slot zal er op beide avonden in mei nog verkoop 
van entreekaarten plaatsvinden aan de kassa. In de Rood-Witten 
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van januari zullen we de entreeprijzen publiceren en de momenten 
van verkoop in de maand februari in het clubhuis. 
 
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! 
Momenteel zijn we nog bezig om invulling te geven aan de 
woensdagavond en de vrijdagmiddag in de feestweek. We hopen 
hierover binnenkort meer informatie te kunnen verstrekken. 
 

Hieronder het (voorlopige) programma: 
 
Zaterdag 4 januari 2020 tijdens nieuwjaarsreceptie:  

• Start activiteiten 75-jarig jubileum RKSV Driel met uitgifte van 
het RKSV Driel Voetbalplaatjesboek. 

• Start van de actie die mogelijk wordt gemaakt door Albert 
Heijn Ger Koopman. 

 
Donderdag 21 tot en met zondag 24 mei 2020 

FEEST- EN ACTIVITEITENWEEK(END) 
Groots programma met onder andere voetbalactiviteiten, sport & 
spel, een reünie, en feestavonden met live muziek en optredens van 
diverse artiesten in de Smepro-feesttent. 
 
Donderdag 21 mei 2020 
09:00 – 16:00 uur: Businessclub SV Driel en Schoonmaakbedrijf 
Jacobi Jeugdtoernooi voor de O8 tot en met de O12 teams. 
 
20:00 uur in de Smepro-feesttent: HOLLANDSE AVOND  
Met optredens van: Robert Pouwels, Kobus Engels, Wesley 
Bronkhorst, John West en Jannes. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door  
 
Vrijdag 22 mei 2020 
21:00 uur in de Smepro-feesttent: DISCO-AVOND JEUGD  
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Deze avond wordt verzorgd door de fantastische discoshow van de 
Radio 538 DJ’s On Tour! 
 
Zaterdag 23 mei 2020 
10:00 – 16:00 uur: Sport & Spel (meer info volgt) 
20:00 uur in de Smepro-feesttent: FEESTAVOND 
De muzikale omlijsting deze avond wordt verzorgd door Toporkest 
Summerland. 
Met een speciaal optreden van niemand minder dan Tino Martin , 
dit is mogelijk gemaakt door Albert Heijn Ger Koopman. 
 
Zondag 24 mei 2020 
12:00 uur Reünie met leden en oud-leden 
13:00 uur wedstrijd Businessclub SV Driel – Businessclub Vitesse 
14:00 uur laatste competitiewedstrijd RKSV Driel eerste elftal (onder 
voorbehoud) 
15:00 - 20:00 uur ROOD-WIT PARTY in de Smepro-feesttent  
De muzikale omlijsting deze middag wordt wederom verzorgd door 
Toporkest Summerland. 
 
Zondag 20 september 2020: 
Voetbalactiviteiten met Poolse gasten. 
 

Zaterdag 24 oktober 2020: 
Receptie en aansluitend feestavond ter afsluiting van het 75-jarig 
jubileum. 
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ARAG Fair Play Certificaat  
 

Op zaterdag 18 januari 2020 mag RKSV Driel zich op gaan maken 
voor de uitreiking van het ARAG Fair Play Certificaat. Graag zouden 
wij dit met jullie samen willen vieren.  
Onder leiding van de KNVB, ARAG en betaald 
voetbalscheidsrechter Kevin Blom zal het certificaat overhandigd 
worden aan de vereniging, gevolgd door een lezing van Kevin Blom 
over (video)arbitrage in de Eredivisie.  
 
Wij nodigen u van harte uit op zaterdag 18 januari 2020 in de 
kantine van RKSV Driel, Dorpstraat 13, 6665 CB te Driel. Het 
officiële programma zal om 11:00 uur starten.  
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Mini’s voetballen pepernoten eruit.  
Op zaterdag 7 december 2019 diende zich de nieuwe generatie 
Ronaldo’s, Van Dijk’s, Messi’s en wie weet welke voetbalheld 
vertegenwoordigd werd op het veld. Dit keer niet op het veld achter 
de kleedkamers, nee dit keer mochten de mini’s aantreden op “het 
grote veld”. Aangemoedigd door moeders en vaders stortte de net 
verdeelde teams als één man op de bal. De eerste minuten van 
deze zinderende wedstrijd werd volledig gedomineerd door de 
“gelen” waarbij de bal enkele malen door de perfecte inzet van de 
laatste man van de “witten”, Sebean, van de doellijn werd gehaald.  

De wedstrijd 
kantelde toen, 
nog geheel in 
het door de 
gelen 
gedomineerde 
deel van de 
wedstrijd, er 
plotseling een 
counter 
ontstond 
waarbij de 

witten zich perfect vrijspeelde van de slordig opgestelde verdediging 
van geel en tot scoren kwamen. De 1-0 stond genoteerd. Toen 
ontstond een wedstrijd waarbij de overheersing van de gelen afnam 
en er een evenwicht ontstond in het creeëren van kansen. Niet lang 
daarna wist wit opnieuw het net van de gelen te vinden en moesten 
de gelen lijdzaam toekijken dat de 2-0 geschreven moest worden. 
Niet lang daarna wisten de gelen de stand iets bij te trekken door 
een mooie treffer. Met 2-1 op het scorebord wist geel opnieuw uit te 
breken en tot scoren te komen. 2-2 was de stand toen er zich een 
bijzondere gebeurtenis voltrok op het veld. Onder het toeziend oog 
van maar liefst twee scheidrechters (geheel te doen gebruikelijk in 
dergelijke moeilijke wedstrijden) ontstond de situatie dat wit een 
doelpoging ondernam die door de ene scheidsrechter werd 
toegekend, en de ander niet. Dit leidde op het veld tot discussie 
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tussen de spelers die, ondanks de discussie, gewoon op weg waren 
naar hun volgende doelpoging. Een nieuw goal deed de discussie 
verstommen wat resulteerde in een door beide partijen 
geaccepteerde 3-3. En met deze stand liepen beide partijen het 
veld af om zich in dit moment van rust wat krachten tot zich te 
nemen, gedronken uit flessen van Ajax, PSV en nog wat andere 
topclubs in de Nederlandse ere divisie.  
De tweede helft was vrijwel een kopie van de eerste helft waarbij 
geen van beide teams echt wist te overheersen. Wel kenmerkte 
deze helft zich door nog een viertal doelpunten die voortkwamen uit 
spelsituaties die geheel niet overzichtelijk waren omdat de spelers 
de tactiek van “kluitjesvoetbal” hanteerde. Het was deze helft waar 
de gelen een zeer fraai doelpunt scoorden en middels een perfect 
uitgevoerde stift over de keeper het net wisten te vinden. Toen tien 
voor elf het eindsignaal luidde, stapten beide teams tevreden met 
de eindstand van 5-5 van het veld om zich vervolgens nog op te 
maken voor de vanzelfsprekende penaltie reeks.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keuri
g in 
een 
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lijn opgesteld, maar wederom op een stevige kluit samengeklonterd 
zodat het de penaltie nemer nagenoeg onmogelijk werd gemaakt 
om de penaltie fatsoenlijk te nemen. Hierop werd door menig speler 
de uitweg gekozen om een aanloop te nemen waarbij minstens de 
helft van het beschikbare veld werd overbrugd om de bal vervolgens 
te laten eindigen in de handen van de keeper. Nadat elke speler 
minstens twee keer op het doel had mogen schieten werd daar dan 
met een heuse beker het einde gevierd van de wedstrijd waarbij alle 
mini’s zich kampioen 
waanden.

 
Heren trainers/scheidsrechters van de mini’s, hartelijk dank voor 
jullie inzet en het organiseren van opnieuw een leuke voetbal 
wedstrijd. 
 



 

 
13 

Zeer waardevolle bijeenkomsten ‘Train-de-Trainer’. 
 
Op dinsdag 10 december heeft de 2e ‘Train-de-Trainer’-bijeenkomst 
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst is de 2e dit voetbalseizoen. 
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de jeugdtrainers van RKSV 
Driel de mogelijkheid om hun deskundigheid te vergroten en hun 
kennis te verbeteren over allerlei aspecten die met het voetbal te 
maken hebben.  
 

  
‘Train-de-Trainer’ is een initiatief van de Technische Commissie van 
RKSV Driel en is opgestart met het doel om de trainers van RKSV 
Driel te begeleiden in hun werkzaamheden. Het achterliggende doel 
hiervan is om betere, leukere en uitdagendere trainingen te kunnen 
aanbieden aan onze kinderen om uiteindelijk het plezier in het 
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spelletje te kunnen behouden en zelfs te bevorderen. Naast het 
verbeteren van het geven van een training wordt er ook aandacht 
besteed aan andere aspecten van het begeleiden van kinderen.  
Bijvoorbeeld hoe jij als trainer voor de groep staat en op welke 
manier jij de training het beste kunt overbrengen naar het team. 
Inmiddels zijn er al 2 bijeenkomsten geweest en na de winter staan 
er nog 2 op de planning. Daarnaast zal de ‘Train-de-Trainer’ 
werkgroep zich steeds meer gaan bezighouden met andere 
vraagstukken die vanuit de jeugdtrainers naar voren komen. Het zal 
dus niet alleen bij kennisavonden blijven.  
 
De 1e bijeenkomst was op woensdag 13 november jl. tijdens deze 
bijeenkomst waren een aantal jeugdtrainers getuigen van een 
presentatie van Sjors Dulos.  
Sjors, bij velen van onze club bekend, is dit seizoen assistent-trainer 
bij het 1e elftal van RKSV Driel, hoofdtrainer van SC Bemmel JO19-
1 en heeft een eigen kennisplatform opgericht voor voetbaltrainers. 
Daarvoor heeft hij diverse werkzaamheden uitgevoerd binnen de 
jeugdopleidingen van PSV, FC Den Bosch en VVV-Venlo.  
Deze avond stond voornamelijk in het teken van het geven van een 
goede training. Nadat Sjors zichzelf had voorgesteld en in was 
gegaan op zijn visie op voetbal, gaf Sjors de aanwezigen wat 
handvatten en tips om een goede training te verzorgen. Tevens 
kwam zijn eigen “Trainersplatform” aan bod, iets wat hij heeft 
opgericht voor gevorderde en beginnende trainers. Na de 
presentatie stond een praktijkgedeelte op het programma waarin 2 
demoteams van RKSV Driel (JO10-2 en JO12-2) een aantal 
oefeningen demonstreerden die de visie van Sjors en de kenmerken 
van een goede training weergaven. De avond werd afgesloten met 
een terugblik op het praktijkgedeelte en een vragenronde waarin 
iedereen zijn ervaringen van de avond deelde. 
 
De 2e bijeenkomst stond afgelopen 10 december op het 
programma. Deze bijeenkomst stond volledig in het teken van 
didactiek oftewel de overdrachtskunst. Voor deze avond kwam Dico 
Rouw ons wat vertellen over hoe je goed voor de staat en op welke 
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manieren je de boodschap kunt overdragen naar je spelers. Dico is 
al 13 jaar in dienst op de Academie Leraar Lichamelijke Opvoeding 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is gespecialiseerd 
in het omgaan met bijzondere doelgroepen en heeft zelf een 
coachmodel ontwikkeld voor sportverenigingen. Dit coachmodel 
kwam hij deze avond aan ons introduceren. Nadat alle aanwezigen 
hun verwachtingen hadden uitgesproken begon Dico met het 
vertellen van tips en tricks over het staan voor de groep en het 
overbrengen van jouw training. Tussendoor had Dico enkele 
opdrachten bedacht zoals het bedenken van normen en waarden 
binnen een team.  
Na aanleiding van de tips en tricks én de visie op bewegen van 
Dico, introduceerde hij zijn eigen coachmodel. Hij legde uit wat de 
model in hield en hoe men het model dient te gebruiken. In 
navolging hiervan stond de 2e opdracht op het programma, de 
deelnemende jeugdtrainers moesten namelijk een kort warming-up 
spelletje bedenken en vervolgens in de praktijk uitvoeren aan de 
anderen. Na afloop van dit spelletje werd er gekeken of er was 
voldaan aan de coachpunten van het coachmodel. Door alle 
aanwezige werd deze bijeenkomst als zeer waardevol gezien, een 
aantal aanwezige hadden namelijk nog nooit via deze weg naar het 
training geven gekeken. Een ander gaf zelfs aan dat hij veel geleerd 
had over zijn eigen gedrag in hele korte tijd.  
 
Met deze positieve commentaren in het achterhoofd zal er in maart 
2020 een 3e bijeenkomst worden georganiseerd. Hopelijk kunnen 
we bij deze avond nog meer jeugdtrainers verwelkomen zodat we 
meer teams en spelers beter kunnen begeleiden.  
 
Bas Hoogveld 
 

 

 

Puzzel 
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Sponsoractie. 
 
27 oktober is het vroeg dag. De activiteitencommissie is al vroeg 
aanwezig om de benodigde voorbereidingen te treffen voor de 
sponsoractie voor de jeugd. Er is dit jaar gekozen om niet de oudere 
jeugd te laten deelnemen aan de actie. Dit omdat de animo onder 
deze leden niet erg groot is. Ze mochten overigens wel mee doen. 1 
team heeft dit dan ook gedaan en heeft gezellig een potje 
gevoetbald tegen elkaar. 
De andere jeugd JO8 t/m JO13 heeft wel meegedaan aan de 
sponsoractie. Er waren diverse activiteiten voor de jeugd. Zo was er 
een stormbaan, hindernisparcours, penalty’s nemen, dribbelen met 
de bal & touwtrekken. Er is met veel enthousiasme meegedaan aan 
de onderdelen.  
En uiteindelijk met een gewenst resultaat, want onze jeugdleden 
hebben weer een leuk bedrag opgehaald voor de diverse komende 
activiteiten voor komend jaar.  
 
Kerstgroet 
Aan alle medewerkers die betrokken zijn bij de verschijning van de Rood-
Witten; 
Bezorgers, schrijvers, bundelaars, nieters, vouwers etc etc. 
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Sinterklaasavond 
Deze avond is gesplitst voor onze jongste jeugd, JO 8 & 9 en de JO 
10 & 11.  
JO8 & 9 starten om 18:00, maar er zijn wat ongeduldige bij en staan 
al een kwartier voor die tijd te trappelen of ze binnen kunnen 
komen. Om 18:00 openen we de kantine en gaan de kinderen bij 
het eigen team zitten en worden er uit volle borst liedjes gezongen 
door onze pupillen. Maar Sinterklaas laat nog even op zich wachten. 
Wel zien we al wat pieten verschijnen. Het blijkt dat ze Sinterklaas 
gewoon vergeten zijn….. Om Sinterklaas toch maar te laten horen 
dat we zitten te wachten op hem, zingen we nog maar wat harder 
liedjes. En met het gewenste resultaat! Sinterklaas is toch nog 
gekomen.  
De teams worden steeds 1 voor 1 naar voren geroepen en 
Sinterklaas vraagt de kinderen de oren van het hoofd. Tussendoor 
spelen de pieten diverse spelletjes, maar heel eerlijk zijn ze niet. 
Gelukkig hebben de kinderen dit door en roepen dit hard tegen 
Sinterklaas, waarop Sinterklaas besluit dat de kinderen gewonnen 
hebben. Sinterklaas vertrekt nadat alle teams een zak hebben 
gekregen met cadeautjes.  
JO10 & 11 starten om 20:00. Maar ook hier staan ze al ruim van te 
voren te trappelen om naar binnen te gaan. Er is dit jaar een keuze 
gemaakt om deze 
groep later te laten 
komen en ze een 
“nieuw” soort 
sinterklaasfeest te 
geven. We hebben een 
pietendisco 
georganiseerd waarbij 
DJ Piet aan de 
draaitafel staat. In het 
begin staan de 
kinderen nog wat 
stilletjes langs de kant 
en durven de dansvloer 
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niet te betreden, waarop zwarte piet een spel begint, waardoor de 
voeten wel de dansvloer op moeten. De muziek knalt uit de 
speakers en al gauw is het een dolle boel waarbij de kinderen 
aardig bezweet uiteindelijk een drankje nuttigen aan de bar. Waarna 
er nog wel even gedanst wordt. Maar om 21:30 moeten we er toch 
wel echt een eind aanmaken en worden de zakken met kado’s 
uitgedeeld  
en gaan de kinderen moe naar huis. 
 
 
Duitse middag 
 
Driel 1 speelt vandaag tegen Arnhemse Boys Schuytgraaf 1. Altijd 
leuk een derby. En dit keer met een leuk fesstje erna. Rot Weisse 
Mittag start rond half 4.  
De aankleding ziet er goed uit. De muziek klinkt al uit de speakers. 
Hansi Schimanski heeft er zin in. En met als hoogtepunt onze 
special gast; “ Helene Fischer look a like”.  
Al gauw zit de sfeer er goed in, mede ook door de ruime 
overwinning van ons team, en gaan de  bierpullen over de 
toonbank. De bratwursten zijn ook een welkome versnapering 
tussendoor en voor je het weet zit het er al weer op en is deze 
zondag ook  
weer voorbij.  
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Onze jarigen van januari 
01 Gideon Wolber 
02 Kelvin Knuiman 
02 Raphael van Meegen 
03 Ties Welgraven 
03 Ivar ter Horst 
03 Luuk Bos 
04 Tim Verholt 
04 Jasper Rook 
04 Tess Martens 
05 Patrick Willems 
05 Wesley van Brakel 
05 Tieme Willems 
06 Kyra Speijers 
07 Tijmen Tubbing 
07 Andre Selman 
07 Pepijn Munk 
09 Quinn Sjollema 
10 Owen Kleinbussink 
10 Khaled Rashid 
11 Senna van de Kamp 
11 Bob Peters 
11 Tycho Kloet 
12 Jorn Peelen 
12 Mats de Jonge 
13 Johannes van de Berg 
13 Rick Aalbers 
13 Giph Jaquet 
13 Joris van Loon 
13 Jelle Kars 
14 Nienke Vermeij 

14 Joey Moret 
14 Benjamin Peters 
16 Ivo Vos 
16 S. IJkhout 
16 Wesley Busscher 
18 Aaron Vening 
18 Julian Koortens 
19 Mark van Nistelrooij 
19 Thijmen Pruijssers 
23 Bram Tempels 
24 Joël Dekkers 
24 Willem-Jan Bunte 
24 Faris Waijer 
25 Han Leijser 
26 Damian Driessen 
26 Pepijn Faber 
26 Bell-Sofie Hoogsteder 
27 Nick Peeks 
27 Omar Saadi 
28 Gerben van Baal 
29 Jerry Wang 
30 Luc Joosten 
30 Mike van Mullem 
30 Mika Teunissen 
30 Max van de Kamp 
 
Nieuwe leden 
Ivo van der Geest 
Guusje den Ouden 
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24 Mei 2020 
 

 

 
Noteer in uw agenda. Zorg dat je er 
bij bent. 
Want de volgende 75 jaar haal je (waarschijnlijk) niet meer!! 

Reünie 75 jaar RKSV 
Driel 
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RKSV Driel – APWC 

Koos van Elk Car & Tyreservice 

 

RKSV Driel - Sporting ‘70 

Taxi Linsen Driel B.V. 

 

RKSV Driel - Arnhemse Boys 

Timmer- en onderhoudswerken Vermeij 

 

RKSV Driel - Roda ‘46 

Snelders Sport 

 

RKSV Driel – Saestum 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

 

RKSV Driel - AFC Quik 1890 

Carrozzeria Volpe 

 

RKSV Driel – VVZA 

Albert Heijn Ger Koopman 

 

RKSV Driel – HDS 

Smepro International B.V. 

 

RKSV Driel – VDZ 

Herlaar Landmeten B.V. 

 

RKSV Driel - FC Jeugd 

Beijer Mengvoeders B.V. 

 

RKSV Driel – SML 

Zalencentrum De Oldenburg 

 

RKSV Driel – Eldenia 
Bloemenhandel Janssen Ijkhout 

B
al

sp
on

so
re

n
 



 

 
23 

Bezoek van Sinterklaas en zwarte Piet. 
Op 27 november bezocht Sinterklaas ons sportpark samen met zijn 
Pieten.  
Het was de dag van de pietenjacht en daar was hij heel erg druk 
mee. Het was woensdagmiddag.  
En dan trainen we met onze mini’s, dus ook vandaag gingen we 
gewoon trainen. Want woensdagmiddag wordt er getraind. Weer of 
geen weer, dus worden de ballen uit het rek gehaald en het veld 
omgebouwd tot oefenterrein. 
De inzet en activiteiten van de spelertjes was onverminderd hoog. 
De oefeningen werden enthousiast uitgevoerd. Hierdoor hadden ze 
ook niet in de gaten dat sinterklaas en zwarte piet richting het 
trainingsveld liepen.  
 
Pas toen Sint en Piet al 
langs de lijn bij de 
ouders stonden werden 
ze ook de kinderen 
ontdekt. 
Gillen en lachen en alles 
wat daartussen zit. 
Kijk, kijk, Sinterklaas. 
Daar staat Sinterklaas 
met zwarte piet. 
En kijk Sinterklaas heeft 
limonade meegenomen.  
En roef, ze schoten naar 
de zijlijn. De ene wat 
enthousiaster dan 
ander, maar uiteindelijk 
stonden ze toch 
allenmaal rond 
Sinterklaas en zwarte 
Piet. 
Ook de teams die op het 
andere veld met hun 
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training bezig waren, stopten de training en kwamen naar 
sinterklaas. Ook voor hen was er uiteraard limonade. En het zakje 
snoep dat zwarte Piet aan de kinderen gaf lusten ze ook allemaal. 
Niemand werd overgeslagen. 
 
 
Want Sint en Piet zijn er voor iedereen en dus hadden ze voor 
iedereen wat meegenomen. 
En dat niet elk zakje snoep onaangebroken het einde van de 
training haalde was bijzaak.  
Dan thuis maar een piepertje minder vandaag. 
Toen bleek dat malle Pietje ook nog bezig was geweest toen 
Sinterklaas de limonade uitdeelde aan de kinderen, was de 
woordenstroom niet meer te stoppen. 
Want wat had die malle piet gedaan?. Onder de grote pionnen die 
de trainers klaar hadden gezet voor de volgende oefening lagen 
opeens pepernoten. 
Dat kan toch niet zomaar. Nee toch. Niemand snapte daar iets van.  
Maar dat moest zeker een streek geweest zijn van die malle Pietje. 
Wie doet anders zoiets.  
Maar waar was die malle Piet eigenlijk gebleven.  
Wie heef hem gezien. Ikke niet, en ikke ook niet en de mama’s of de 
papa’s misschien.  
Ook die niet. Niemand wist waar malle Pietje was gebleven. 
Snel nog maar een keer kijken dan. En nadat alle pionnen aan een 
grondige controle waren onderworpen en we er zeker van waren dat 
we alle pepernoten hadden, konden we verder met de training. Nou 
ja, bijna dan. Voor de zekerheid werd toch nog even bij de grote 
goal en het hoge vangnet gekeken. 
Maar nee hoor, zo mal was die Piet nou ook weer niet. 
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Toen Sint en Piet weer 
aanstalten maakten om 
terug te keren naar de 
kinderen van de 
pietenjacht  
werden de restanten van 
de zakjes snoep bij de 
ouders achtergelaten en 
werd de training echt 
hervat. Nou ja, hervat?? Er 
was wel een stukje 
spanning overgebleven. 
Het partijspel verliep wat 
onrustig en ook werd 
tijdens het spel nog af en 
toe rond gekeken of 
Sinterklaas of zwarte Piet 
misschien heel toevallig 

weer terugkwamen. Want met zo’n malle Piet wist je het maar nooit.  
Waar was die malle Piet eigenlijk gebleven?. Was die misschien 
heel snel weggehold naar andere trainingsvelden. Of misschien wel 
naar de huizen van onze spelers om daar ook nog wat lekkers te 
verstoppen. We weten het niet en ook Sinterklaas wist het niet. Die 
was hem ook zo maar kwijt geworden. 
Nou ja, misschien tot volgend dan maar. En dan moet je wel effe 
langer blijven om met ons een partijtje te voetballen. Dat is harstikke 
leuk en natuurlijk helemaal als we van de pieten winnen. 
Ja toch. 
Dankjewel Sint en Piet. 
 
Minimotor  
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Wat hebben jullie veel gemist. 
 
Dinsdagavond 10 december. Locatie het jeugdhonk van onze 
vereniging.  
Uitnodiging ontvangen van Bas Hoogveld en Sjors Dulos. 
Onderwerp: “ train de trainer”  
Het was reeds de tweede bijeenkomst in deze serie. 
Bas en Sjors hebben eerder al het initiatief genomen om de (jeugd) 
trainers en leiders van onze vereniging handvatten aan te reiken 
voor de trainingen en wedstrijdbegeleiding.  
Fantastisch initiatief en gezien de vele vragenden uit de 
jeugdafdeling was de verwachting over het aantal aanwezige leiders 
en trainers weer hoog gespannen.  
Speciaal voor deze avond was dhr. Dico Rouw, docent lichamelijk 
opvoeding in Nijmegen, uitgenodigd om ons wat meer te vertellen 
en kennis te laten nemen van o.a. het door hem ontwikkelde 
coachmodel. 
En dat was verdomd interessant. 
 
In de uitnodiging die werd rondgestuurd en gemaild naar alle 
trainers en leiders en die ook op onze website stond, staat vermeld: 
Deze 2e bijeenkomst staat in het teken van overdrachtskunst, 
didactiek in het vakjargon. Tijdens deze avond zal Dico Rouw zijn 
expertise met ons delen. Dico is al jaren docent aan de Academie 
voor Leraar Lichamelijke Opvoeding in Nijmegen, de opleiding tot 
sportdocent/gymleraar. Daarnaast is Dico gespecialiseerd in het 
omgaan met speciale doelgroepen. In het kader van het 
overbrengen van oefenstof en opdrachten naar kinderen heeft Dico 
een coachmodel ontwikkeld voor sportverenigingen. Dit coachmodel 
komt Dico deze avond ook met ons delen. 
 
De start was om 19.00 uur en het eerste deel zou volgens het 
programma duren tot 19.45 uur. Daarna zou een praktijkgedeelte op 
het veld volgen. 
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Hoe interessant het was bleek wel uit het feit dat ik om kwart over 
acht pas de tijd nam om op mijn klok te kijken en me moest haasten 
om tijdig bij mijn andere afspraak van acht uur te zijn. 
Ging natuurlijk nooit meer lukken, maar ja.  
De discussies die ontstonden naar aanleiding van geponeerde 
stellingen en gestelde vragen waren zeer interessant. De 
uitwisseling van ervaringen ook. Dit werd mede veroorzaakt door de  
interesse die de wel aanwezigen in het thema hadden en de diverse 
niveaus van de trainer en leiders. 
Ook het coachmodel van Dico Rouw passeerde de revue en werd 
aan alle aanwezigen uitgereikt.  
Met best wel handige en bruikbare tips.  
 
Jammer dat zovelen van de trainers en leiders die wel regelmatig 
commentaar hebben als er niks geregeld en georganiseerd wordt, 
schitteren door afwezigheid nu er wel een meer dan interessant 
onderdeel van “train de trainers” wordt gehouden. 
Bas en Sjors verdienen meer belangstelling en betrokkenheid bij dit 
door velen zo gewenste  initiatief. 
Wees er dus ook bij als er weer een uitnodiging komt voor een 
bijeenkomst van “train de trainer”. 
Zeer handig en leerzaam. 
 
Willy 
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Actie Driel valt op. 
De dagen zijn weer korter met als gevolg dat veel van ons o.a. 
tijdens de trainingsavonden vaak weer in het donker van en naar 
huis moet fietsen. De afgelopen tijd zijn er in de regio helaas ook 
weer een aantal ongelukken en bijna ongelukken gebeurd die zijn 
veroorzaakt door onvoldoende verlichting. 
Jongerenwerker,Benny Voorn, heeft contact gezocht met de 
vereniging om extra aandacht te kunnen geven aan de 
verkeersveiligheid van al onze leden. Hij heeft samen met zijn 
stagiaire en een aantal BOA’s op zeer korte termijn actie 
ondernomen. 
Om iedereen weer wat bewuster te maken van het belang van een 
goede fietsverlichting heeft Benny in samenwerking met de BOA’s 
ruim 400 veiligheidslampjes uitgedeeld op onze vereniging. De 
lampjes kan iedereen in zijn (school)tas stoppen en mocht het zijn 
dat onverwachts je lamp stuk is dan kan je het lampje als 
noodlampje gebruiken. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je je 
batterij vervangt of je lamp repareert.  
Ook bij slecht zicht of mist moet je je lamp aandoen. Ook al denk je 
dat je het zelf allemaal goed ziet is het zo dat een automobilist 
harder rijdt en je dan toch te laat kan opmerken. Het is ook verplicht 
om bij mist of slecht zicht je lamp aan te zetten. Is je lamp stuk 
gebruik dan je veiligheidslampje. Zo kan je een boete voorkomen! 
Tip van Benny: Controleer je verlichting ook tussendoor. Lampjes 
kunnen stuk gaan en batterijen raken leeg. Dat heb je niet altijd 
meteen in de gaten. En vergeet je lampen niet aan te zetten. 
 Als je na de training merkt dat je fietslamp stuk is kan je in onze 
kantine momenteel ook  een veiligheidslampje ophalen. 
Let wel op. Je rode achterlicht mag niet knipperen want dan zou je 
toch een boete kunnen krijgen.  
We danken Benny, stagiaire Laura en het team BOA’s voor hun 
enthousiasme en deze snelle en leuke actie. 
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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 

Bouwservice Hesseling 

Cargolus Dagbladverspreiding 

Carrosseria Volpe 

Constructiebedrijf C. Hermeling 

De Geldersche Poort Catering en Partyservice 

De Oldenburg, Party- en zalencentrum 

Exploitatiemaatschappij Welderen BV 

Fotostudio Wim 

Fresh Food Technology Project BV 

Fysiotherapie Driel 

Garage Schuiling 

Garage TotalCare 

Hanenbergh Advies 

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 der Geest Melkveehouder 

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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Wist u dat :  
 

- er nu 4 tegels op de walk of Fame liggen bij ons klubhuis. Het heeft even 
geduurd, maar het is gelukt met hulp van Jan ( oud speler van het 
zaterdagelftal ) 

 
- de mooie rode RKSV Driel muts te koop is in onze kantine voor  7,50 

 
- Arie Vermaas niet alleen veel in onze kantine te vinden is, maar ook in 

Den Bosch kan tegen komen op de markt. 
 

- -team 3 van de zaterdag hun laatste wedstrijd thuis tegen WVW hebben 
gewonnen met   1 - 0  . Het team heeft nu 14 punten uit 10 wedstrijden 

 
- team J08 - 3 ( 6-7-8 jarige) op de zaterdagmorgen om 08.10 uur 

vertrekken vanaf de parkeerplaats bij ons sportpark en dan om 08.45 uur 
moeten spelen. Op zaterdag 14 december naar SVHA moesten. De 
auto’s dan goed gevuld met ouders en spelertjes dan achter elkaar 
vertrekken richting Herveld/Andelst. Bij aankomst in de kleedkamer de 
spelertjes lekker warm met thermogoed worden aangekleed. De ouders 
langs de lijn zich dan goed van koffie voorzien, 2 bekertjes voor de rust 
en 1 bekertje erna. De spelertjes in de rust met bakjes met banaan, 
appel, sinaasappel, tomaat, komkommer en worteltjes worden verwend 
en zo de 2e helft lekker uit kunnen spelen. De wedstrijd met 10 - 2 werd 
gewonnen en we weer om 10.30 uur thuis waren. 

 
- team 3 op zaterdag 14 december vrij waren en er geen training middag 

werd gepland, maar in Driel wel veel activiteit werd waar genomen. De 
meeste spelers konden die dag veel aandacht geven aan hun 
vriendin/vrouw of gezin. Waar onder ook samen op de fiets met gezin 
kerstkaarten in Driel rondbrengen ( Michel) of de auto een goede 
schoonmaak beurt geven( Tom ) of lekker een weekendje weg naar Den 
Bosch( Maarten) en wat er allemaal is blijven liggen de afgelopen 
zaterdagen, opruimen. 

 
- de medewerkers van “ wist u dat “ u Fijne Feestdagen en een spetterend 

maar vooral Gezond 2020 wensen. Geniet met familie en/of vrienden van 
deze gezellige tijd , maak er samen iets moois van. 
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Weetjes of onzin. 
 

- De gemiddelde chocoladereep bevat een aantal insecten 
pootjes 

 
- Het is onmogelijk om je elleboog te likken 

 
- Vegetariërs laten meer winden dan vleeseters 

 
- Het metselzand dat gebruikt wordt in de Sahara komt wordt 

geïmporteerd 
 

- Struisvogels hebben grotere ogen dan hersenen 
 

- Koeien loeien met regionale accenten. 
 


