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Van de bestuurstafel 
 
Geachte sportvrienden,  
voor u ligt de 1e uitgave van de roodwitten. 
Als voorzitter is het weer fijn om te zien, dat velen uit onze 
vereniging zich inzetten om de vereniging mooier en beter te 
maken.  Bijgaand doe ik u dan ook mijn speech toekomen voor de 
opening van de zonnepanelen bij onze vereniging. 
 
Goede morgen waarde sportvrienden en vriendinnen. Ook een 
hartelijk welkom aan onze jeugdleden. Fijn dat u in zo’n grote getale 
hier naar toe bent gekomen. 
Een speciaal welkom aan onze wethouder Dimitri  Horsthuis-
Tangelderen aan Michelle en Bram , van Sportief opgewekt. Als 
voorzitter is het mooi om bij een opening u  te mogen toespreken, 
maar ik wil graag vanuit onze vereniging  Willy Ederveen 
benoemen, want hij is de persoon, die heel belangrijk is geweest in 
het voor elkaar krijgen van dit project. 
Voor onze vereniging was deze stap een logische maar ook 
spannende stap. 
Op het gebied van papier, glas en plastic deden en doen we als 
vereniging al het nodige en nu dus ook op energie gebied. Alles ook 
ingegeven door een bij ons regelmatig terugkerende kreet: 
"wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" en aangezien wij veel jeugd 
hebben proberen we ook zoveel mogelijk voor hun toekomst te 
zorgen. 
Deze verduurzaming kan daar een klein stapje in helpen. 
Natuurlijk speelt ook de financiële kant een rol. Er is behoorlijk 
geïnvesteerd en daar hadden we ook externe partijen voor nodig. 
Dat is gelukkig allemaal gelukt en in de toekomst gaan we hier dus 
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ook de financiële vruchten van plukken. Zo hopen we met minder ( 
ingekochte) energie meer financiële ruimte te creëren. In de eerste 
8 maanden hebben al ruim 29.000 Kilowatuur opgewekt. 
Bovendien past dit alles prima in de doelstellingen die onze 
gemeente zichzelf heeft gesteld. 
Nu dit project succesvol is afgesloten kijken we alweer voorzichtig 
naar de verdere mogelijkheden van verduurzaming. Er zijn nog 
uitdagingen waarvan het terugdringen van het gasverbruik er één 
van is. Met alleen het aanbrengen van deurdrangers gaan we het 
niet redden. 
De energietransitie zal de verenigingen niet onberoerd gaan laten. 
Dus ook onze vereniging niet. 
Wat ik zo mooi vond aan de opening,, is dat velen zoals 
aangegeven aanwezig waren. Verder vind u in deze editie de 
verslagen van diverse commissies . Ook ben ik verheugd dat het 
jubileum comité, ons een mooi programma heeft voorgeschoteld. Ik 
hoop, dat u net zoals ik met belangstelling uitkijkt naar de 
nieuwjaarsreceptie, waar zij e.e.a. verder uit de doeken zullen doen. 
Ik wens u allen een goed jaar toe. De vereniging ben jij samen met 
mij, of de vereniging zijn wij samen. 
 
Frans Essers, voorzitter RKSV Driel. 
 
 
VOG beleid RKSV Driel 
De RKSV Driel vraagt voor hun vrijwilligers ( trainers /leiders 
/scheidsrechters e.d.)  een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  aan, 
zoals opgedragen door de Algemene Leden Vergadering.  
Deze VOG ’s worden centraal aangevraagd en door de vereniging 
opgeslagen. Als er vragen zijn dan kan men deze altijd richten aan 
secretaris@rksvdriel.nl 
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(Voorlopige) Notulen Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 30 september 2019. 
 
Aanwezig:  bestuur. 
Verder:   zie getekende presentielijst.  
Afmelding:  Annemiek Fischer, Andre Selman en Berny    
   Knuiman 
 
1. Opening 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze 
vergadering. Hij vraagt een minuut stilte voor de overleden leden, 
supporter(s) en familieleden. Hij is blij met deze grote opkomst 
gezien de belangrijke zaken die vanavond behandeld worden. Hij 
verklaart waarom er momenteel 4 bestuursleden aan de tafel zitten. 
Hij vraagt de afgetreden en aftredende bestuursleden om ook bij het 
huidige bestuur plaats te nemen daar we wel verantwoording 
afleggen over de afgelopen periode waar zij ook deel uitmaakten 
van het bestuur.  De leden hebben via de mail een aanvullend 
agendapunt  6a gekregen i.v.m. de ontstane bestuursituatie. Bij dit 
punt komt ook de projectgroep aan het woord om verantwoording af 
te leggen over de huidige stand van de projecten en daarbij komt 
een voorstel, waar de mening van de leden gevraagd zal worden 
hoe nu verder.  
 
2. Notulen ALV van 24-10-2018 
Er komt een vraag  wat het bestuur gedaan heeft aan de 
actiepunten die uit de vorige ALV zijn gekomen zoals:  1) betere en 
duidelijke lijn bij indeling jeugdteams, 2) veiligheid op het sportpark, 
3) EHBO voorziening. 
De vz TC geeft een korte uiteenzetting wat er aan gedaan is om het 
te verbeteren maar om een ieder tevreden te stellen is een utopie.  
Dit antwoord wordt onbevredigend gevonden en de vraag komt 
terug bij de rondvraag. 
Vz CAB geeft aan dat er regelmatig overleg is geweest met 
gemeente om de oversteek voor de leden veiliger te maken maar 
dat heeft nog niet tot grote verbeterpunten geleid. Het is een 30 km 
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zone en dan mogen er geen drempels e.d. geplaatst worden. 
Betere aanduiding zebra is er ook nog niet gekomen. Hij geeft ook 
aan dat de winter voor de deur staat donkere dagen dus ook een 
aandachtpunt voor de ouders om te zorgen dat de fietsverlichting up 
to date meot zijn. 
Uit de ALV komt een goede suggestie om Veilig verkeer Nederland 
in te schakelen. 
Vz vereniging geeft aan dat EHBO vertraging heeft opgelopen maar 
er komt een opleiding voor de leiders/traners. Hij zegt ook toe dat er 
dekens komen i.v.m. de aankomende winterperiode  om de reserve 
spelers en e.v.t gewond op het veld liggende spelers warm te 
houden. 
De ALV geeft verder de goedkeuring de notulen van 24-10-2018 
 
3. Diverse verslagen  
Er komen geen op- cq aanmerkingen op deze verslagen. De ALV 
geeft goedkeuring aan de aanwezige jaarverslagen. 
 
4. Verslag penningmeester 
De penningmeester geeft uitleg over de resultatenrekening 2018-
2019 en de balans per 30-06-2019. Hij gaat in op de energiekosten 
die beduidend lager zijn door het in gebruik nemen van de 
zonnepanelen en alle lampen die vervangen zijn naar led. Tevens 
benoemd hij de post reservering voor het groot onderhoud dat er 
aan komt daarom is deze post ook verhoogd. De opleidingskosten 
zijn ook lager omdat men er geen gebruik van heeft gemaakt.  In 
totaal komen we op een positief resultaat uit.  De marge kantine 
t.o.v. vorig jaar is iets verbeterd door een betere registratie en 
inkoop. 
Bij de Balans per 30-06-2019 geeft de penningmeester aan dat alle 
hypotheken afgelost zijn. Er staat wel een bedrag die we vooruit 
ontvangen hebben voor de zonnepanelen en het gravelveld, dat 
moet nog wel betaald worden dus we moeten ons niet rijk rekenen. 
Er staat wel een groot bedrag op de balans maar als alle betalingen 
geweest zijn dan zijn we nog een gezonde vereniging maar we 
moeten wel op de kosten letten. 
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Er komt een vraag betreffende het kledingfonds. De 
penningmeester antwoordde dat de gehele vereniging nu weer in 
het neuw gestoken is en de kosten al betaald zijn dus we moeten 
de komende 3 jaar weer middels het kledingfonds de financiën  
weer aanvullen.  Het kledingfonds krijgt van de ALV een groot 
compliment  omdat de teams qua tenue er weer geweldig bij lopen. 
 
5. Verslag Kascontrolecommissie 
Bij monde van Dhr. A. van Rooijen geeft de kascontrolecommissie 
uitleg wat ze geconstateerd hebben en verklaren dat de 
boekhouding en bescheiden van de vereniging op adequate en 
juiste wijze gevoerd is door de penningmeester en verzoekt dan ook 
om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen over 
het boekjaar 2018-2019. De ledenvergadering gaat hiermee 
akkoord. 
 
6. Stand van zaken lopende projecten  
Het gravelveld is nog steeds een aandachtspunt maar ligt nu even 
stil i.v.m. komende festiviteiten voor het jubileum en omdat de 
gemeente wil onderzoeken of er een vitaal sportpark in Driel 
haalbaar is. 
 
Daarna was het woord aan de projectgroep bij monde van M. van 
Regteren, Ron Teunissen en Marco ter Horst. 
Momenteel is de werkgroep kantine al met hun werk begonnen en 
de eerste resultaten kunt u al zien in de kantine. De werkgroep 
jeugd en faciliteiten begonnen net opgestart. 
Deze werkgroepen gaan een inventarisatie maken over hoe alles nu 
verloopt en of er veranderingen/verbeteringen wenselijk zijn. Ze 
zullen ook werkbeschrijvingen, functiebeschrijvingen opstellen 
passende bij deze activiteiten. Uiteindelijk zullen zij hun bevindingen 
en aanbevelingen voorleggen aan het dan zittende bestuur. 
Daarna geeft M. van Regteren een uiteenzetting van een nieuw op 
te richten werkgroep “ Structuur en Organisatie ” die gezien de 
ontstane situatie in het bestuur  misschien nu vanavond door de 
ALV zijn beslag zal krijgen..  
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Deze groep gaat een inventarisatie maken van hoe het nu 
gerealiseerd is en hoe het wellicht beter georganiseerd kan worden. 
Punten van communicatie/ korte lijntjes / verantwoordelijkheden e.d 
zullen aan de orde komen. 
 
Vraag G. Knuiman: 
Is er gedacht aan het vertrekpunt van deze werkgroep v.w.b. Missie 
en Visie RKSV Driel wat willen we als club 1) een leuke gezellige 
dorpsclub blijven  of gaan we profvoetballers opleiden. 2) willen we 
als vereniging groeien qua leden of op dit leden aantal blijven enz 
enz.  Een schone taak voor de werkgroep. 
Als deze werkgroep vanavond tot stand komt dan heeft dat 
consequenties voor het volgende agendapunt  7. bestuursverkiezing 
 
Vraag J. Geenacker: 
In wat voor tijdsbestek moet dit plaatsvinden. 
Antw:  Dit moet plaatsvinden in tijdsbestek tot 31 december. Dan zal 
er een nieuwe ALV plaatsvinden en mogen de leden hun oordeel 
geven.  
 
Vraag G Knuiman: 
zijn er al kandidaten voor de tussentijds afgetreden / nu aftredende 
bestuursleden?  
Antw: voor kantine stelt bestuur Harald Scheers voor, voor penn 
Hans Vening en voor de functie wdstrzkn heeft  Arno Schuiling 
gesteund door het aantal benodigde leden zich opgegeven. 
 
De vraag die aan de ALV gesteld wordt is: 
krijgt de werkgroep de tijd om dit in een zeer kort tijdsbestek dit te 
realiseren en mogen dan de nu 4 zittende bestuursleden de 
lopende verenigingszaken verder blijven behartigen.  Deze huidige 
bestuursleden krijgen in deze periode wel de steun en support van 
de aftredende bestuursleden op hun expertisegebied. 
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Na enige discussie gaat ALV akkoord met 3 maanden uitstel van de 
bestuursverkiezing en zal er in december een nieuwe ALV 
uitgeschreven worden waar de leden zich mogen uitspreken. 
De leden zullen vroegtijdig een uitnodiging krijgen en daarbij de 
stukken zodat zij zich kunnen voorbereiden waar op gestemd moet 
worden. 
 
7. Bestuursverkiezing 
uitgesteld. 
 
8. Verkiezing Kascontrolecommissie 
Dhr. A. van Rooijen is aftredend maar wel herkiesbaar. Er komen 
geen nieuwe kandidaten dus de leden gaan akkoord met de 
hernieuwde benoeming van A. van Rooijen. 
 
9. Rondvraag 
Ernest Tubbing:   
1) Indeling teams, hoe die weer tot stand is gekomen en de 
communicatie naar de leiders/trainers. Die is na,v, de vragen op de 
vorige ALV niet verbeterd, wat wordt er komend seizoen gedaan om 
dit te verbeteren. 
Antw: aanvulling op eerder gegeven antwoord van Tc, er is 
vroegtijdig getracht om de elftal indeling zo snel mogelijk bekend te 
stellen. We krijgen echter op het laatste moment wijzigingen door 
van leden die stoppen e.d en daar zijn dan weer de aanpassingen 
op noodzakelijk. Iedereen tevreden stellen lukt dan niet maar we 
gaan het aan het einede van dit seizoen  weer zo snel mogelijk 
proberen het te realiseren. 
2) Komt er nog een vervolg op een sessie van de Rinus applicatie  
en train de trainer.? 
Antw: Er is een uitnodiging gegaan naar al de trainers voor de uitleg 
Rinus applicatie. Die avond is goed bezocht maar enkele mensen 
hebben op het laatst aangegeven niet te kunnen en verdere 
communicatie naar hun mede trainers/leiders cq inplannen op hun 
agenda was niet mogelijk. 
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Train de trainer gaat aangepakt worden door Bas Hoogveld en hij 
zal spoedig met een plan komen om dit op te pakken. 
3) Waarom mogen enkele teams wel 2 x op kunstgras trainen en 
andere teams niet, dat lijkt op een voorkeursbehandeling. 
Antw: van de teams waar de trainers van bekend waren is aan die 
trainers gevraagd wanneer zij konden trainen en daar is de planning 
op gemaakt. De teams waar geen trainer van bekend was zijn daar 
om heen ingepland. In principe heeft elk team recht op 1 x 
kunstgras en 1 x natuurgras. Is er ruimte om dit aan te passen kan 
dat maar dat mag niet ten koste gaan van de reeds ingeplande 
teams. 
4) Begeleiding van nieuwe Trainers, nu worden ze in het diepe 
gegooid en hopelijk worden ze begeleid door collegae die al enkele 
jaren bij RKSV Driel trainen maar kan dat niet structureel opgepakt 
worden. 
Antw:  Dat was wel de bedoeling dat deze mensen niet aan hun lot 
overgelaten zouden worden maar is jammer genoeg niet van de 
grond gekomen.  
Spontaan boden Sjors Dulos en Jamal Hamdaoui zich tijdens deze 
ALV aan op dit op te pakken. 
5) VOG wat doet de vereniging hieraan en wordt dit bijgehouden? 
Antw: Er is een VOG beleid bij de vereniging dat bij gehouden 
wordt. Het heeft nu een kleine achterstand maar als van elk team en 
de  scheidsrechters/vrijwilligers  de namen bekend zijn worden ze 
weer aangevraagd en ook gecontroleerd of de formulieren 
binnengekomen zijn.  Uit ALV komt opmerking dat een publicatie in 
de rood witten een goede optie is naar de ouders opdat ze hun 
kinderen dan weten dat er een controle is. 
 
Kelvin Knuiman 
1) Missie en visie: een opdracht van deze ALV om bij de nieuwe 
organisatie rekening te houden met wat willen we onze vereniging. 
Antw: Deze opdracht krijgt inderdaad de werkgroep mee om daar 
hun zienswijze op aan te geven en dat voor te leggen aan de leden. 
 
2) De prijzen in de kantine, zijn die niet wat aan de hoge kant? 
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Antw; De prijzen zijn de laatste jaren niet aangepast en nu door 
hogere BTW en doordat de leveranciers die verhoging hebben 
doorgerekend was een verhoging op zijn plaats. Tevens wil deze 
kantinegroep gaan werken aan een gezondere voeding in de 
kantine en dan kan het zijn dat sommige producten vervangen 
worden door minder suikerhoudende. 
 
Gerald Knuiman: 
1) De mening van de leden is erg belangrijk maar moeten we het 
komende beleid  afstemmen op deze enquête . Is het bij de leden 
bekend wat en met welk aantal sommige zaken aangekaart zijn 
door de leden die de enquête hebben ingevuld? 
Antw: door de enquête commissie zijn  met  grote zorgvuldigheid de 
antwoorden geturfd en daar zijn de werkgroepen ook op in het leven 
geroepen. DE leden kunnen ter alle tijden die gegevens komen 
inzien. 
 
Erwin Koen 
1) Wat is de status van het hoofdveld, wel of niet een ziekte / 
bespeelbaarheid. 
Antw: Op het hoofdveld is er sprake van “straatjesgras “  er staat 
wel gras maar het is niet diep geworteld doordat het nieuwe gras in 
de droge periode veelvuldig gesproeid is en daardoor zich niet heeft 
kunnen settelen. Daarom nu voorzichtigheid geboden en moet men 
af en toe uitwijken naar de andere velden.  
 
10. Sluiting 
Aan het einde van deze vergadering bedankt de  Vz  de leden voor 
hun betrokkenheid bij deze vereniging en waarschijnlijk daarom ook 
de grote opkomst hedenavond. Hij wenst allen een goede 
voortzetting van deze avond toe. 
 
De Vz        De secr. 
F. Essers       F. Elbers 
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Om door te geven 
En daar stond hij dan. Rechtop, zoals een negentig jarige rechtop 
kan staan. 
En daar stond hij dan. Stoer, zoals een negentig jarige stoer kan 
zijn. 
En daar stond hij dan. Nadenkend en ingetogen, zoals een negentig 
jarige dat kan. 
Daar stond hij dan met zijn grote steun en toeverlaat aan zijn 
rechterzijde.  
Af en toe zoekend naar de hand van zijn zo belangrijk anker. 
Zijn grote steun die hem ook bijna achteloos en nonchalant de twee 
treden ophielp die hij op moest. 
Nee, niet dat hij dat niet meer kon of zo, zeker en vast wel, maar 

gewoon als steun waarop hij al 
jaren vertrouwd. 
Niet meer bewust van zijn 
omgeving zo leek het wel. 
Het zal zo ongeveer dezelfde 
overpeinzing zijn geweest als 
toen hem de vraag werd 
gesteld of hij het wel wilde 
doen. 
Of hij namens de Drielse 
bevolking een krans wilde 
leggen  tijdens de 75e 
herdenking op het Polenplein. 
Waarom hij? vraagt hij aan 
Niek Jacobs van de Stichting 
Driel-Polen. 
 

Het antwoord was even simpel als duidelijk. Niek legt uit dat hij, 
meneer Dries van Baal, een nestor van de Drielse gemeenschap is. 
Dat hij in zijn jonge jaren de oorlog en alle vervelende ervaringen 
eromheen nog heeft meegemaakt. En dat hij erelid is van de RKSV 
Driel. De voetbalvereniging die een zo duidelijke verbondenheid 
heeft met de Poolse parachutisten die hier in de oorlog zijn gedropt 
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en hier hebben gevochten. Daarom, meneer Dries van Baal, deze 
uitnodiging.   
Hij gaat er nog eens goed voor zitten en na een stilte zegt hij, ja 
jong daar is nog een hoop over te vertellen.  
Een woordenstroom die enkel wordt onderbroken met de vraag 
”lusten jullie trouwens wat te drinken”? 
En als hij na een tijdje weer een stilte laat vallen zegt hij “ dat komt 
wel goed jongens. 
 
Er daar stond hij dus op een drukke maar zonovergoten 21e 
september en legde hij, net als de Engelse kroonprins ZKH Prins 
Charles, de minister van defensie mevr. Bijleveld, de Poolse 
ambassadeur 
dhr. Marcin Piotr Czepelaken en onze burgemeester mevr. Hoytink 
en uiteraard de op de ereplaatsen gezeten Poolse veteranen, een 
krans bij het Polen monument. 
De muziek zwijgt, militairen staan stram in de houding, de tribune is 
stil net als alle overige aanwezigen. 
Allen delen op hun eigen ingetogen wijze in de symboliek van de 
kransen en wat er op 
hun linten 
geschreven staat. 
Een kort knikje van 
zijn dochter naast 
hem en samen gaan 
ze de twee treden 
weer af. 
Hij zoekt haar arm, 
heel even. Het is 
maar voor alle 
zekerheid als hij 
langs de veteranen 
loopt die op de 
voorste rij zitten bij 
deze herdenking. 
Een massaal 
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bezochte herdenking. 
En als zij weer op hun stoel zitten kijkt hij tevreden en soms met een 
glimlach naar de jonge spelers van zijn RKSV Driel als die bloemen 
leggen en meehelpen bij het leggen van een aantal kransen of bij 
het hijsen van de vlaggen als het volkslied van de verschillende 
landen wordt gespeeld. 
Met nog steeds de Poolse militairen strak in het gelid en met de 
vaandels in de juiste houding.  
 

Het kan niet anders dan 
dat hij s’avonds in zijn 
vertrouwde omgeving 
vermoeid maar met een 
tevreden gevoel terug 
heeft geblikt op deze 
mooie herdenkingsdag.  
Dat hij, onze Dries van 
Baal, ons erelid en vanaf 
de start van onze 
vereniging ook lid van de 
vereniging, het kan niet 
anders dan dat hij met 
een tevreden gevoel 
onderuit gezakt op de 
bank heeft geproost.  
 

Geproost op de vrijheid van nu en de vrijheid die de jeugd mag 
blijven bewaken en overdragen aan hun jongere generatie. 
 
De zon zette vandaag zijn beste beentje voor. Hopelijk blijft onze 
jeugd dat ook doen. Net als hij, hun hele leven lang. 
 
 
Willy 
Foto’s: website stichting Driel-Polen. 
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Rookruimtes moeten ook weg uit alle sportkantines 
De hoogste rechter in Nederland maakte op 27 september een einde aan 
de rookruimtes in de horeca. De rookruimtes in een publieke omgeving, 
zoals in een kroeg of restaurant, mogen niet meer. De uitspraak heeft ook 
gevolgen voor rookruimtes in sportkantines. 
Veel bestuurders van clubs vragen zich af of hun rookruimte nog wel kan 
blijven. Zij gaan er vaak vanuit dat hun kantine geen horecagelegenheid is 
en dus niet onder het verbod valt. 
 
Ook voor sportclubs 
“Maar dat is niet zo”, zegt Olav Wagenaar, jurist en woordvoerder bij 
juridisch dienstverlener DAS. “Het rookverbod is terug te leiden op artikel 
8.2 van het WHO verdrag. Het geldt simpel gesteld voor alle publieke 
ruimtes, dus ook voor sportclubs. Daarin mag gewoon niemand meer 
roken, maar dat was al zo sinds de invoering van het rookverbod.” 
 
Rookruimtes sluiten of slopen 
Sportclubs moeten dus, net als de horeca, hun rookruimtes sluiten of 
slopen. Buiten roken is een andere kwestie, want in de buitenlucht mag je 
nog wel roken. En voor open terrassen geldt nog geen rookverbod. Je 
kunt je als bestuur wel afvragen of je roken op een terras van de club nog 
wel wilt toestaan. 
 
Handhaving door de NVWA 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat toezicht 
houden op de naleving van het verbod. Deze organisatie zal dus ook 
controleren of de rookruimtes daadwerkelijk gesloten zijn en blijven. 
Binnenkort maakt de NVWA bekend op welke manier de controle zal gaan 
plaatsvinden. Dan maakt de autoriteit ook bekend of je er met een eerste 
overtreding nog met een waarschuwing vanaf komt. 
 
Goed voorbereiden 
“Ik vermoed dat de kantines van de sportclubs niet als eerste aan de beurt 
zullen zijn”, zegt Wagenaar van DAS. “Maar ik adviseer bestuurders wel 
om zich toch vast goed voor te bereiden. En wie weet blijkt de stap naar 
een rookvrije club dan minder groot dan het bestuur altijd dacht.”
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Misschien heb jij dit nog wel  .......... 
 
Zoals in de presentatiegids al werd aangegeven zal er als 
onderdeel van het jubileumweekend zondag 24 mei 2020 een 
reünie worden gehouden voor leden en oud leden. 
Natuurlijk is het leuk om tijdens zo`n jubileum ook weer eens 
hernieuwd kennis te maken met je oude voetbalmaatjes. Maar 
misschien zie je je oude voetbakmaatjes nog wel regelmatig  en is 
gewoon leuk om weer eens wat uitgebreider in groter gezelschap 
jouw belevenissen of die van je vader of moeder of opa en oma nog 
eens te vertellen of te horen. 
Op zondag 24 mei is daar dan uitgebreid de mogelijkheid voor. En 
wat is dan leuker om ook nog eens te kunnen kijken en snuffelen in 
oudere of nog niet eerder vertoonde lectuur, of blaadjes of foto`s of 
filmpjes. Dat kunnen o.a. krantenknipselen zijn, blaadjes door de 
vereniging of supportersvereniging of businessclub uitgebracht of 
gewoon een artikel dat ooit in de bus is gevallen. Misschien wel 
verslagen van bestuur, commissies, vergaderingen of gezamenlijke 
overleggen die toevallig nog op de zolder van je opa of pa zijn 
blijven liggen. Er staan ongetwijfeld leuke anekdotes in waarover we 
nu misschien wel hard moeten lachen. 
Wij zijn daar naar op zoek en alles is welkom. 
Wil je ook anderen laten delen in de foto's, filmpjes, kranteknipsels 
of andere verenigings gebonden  wetenswaardigheden, dan houden 
we ons aanbevolen. 
En met de huidige techniek is een kopie van jouw spullen zo 
gemaakt en krijg je alles weer mee. 
Maak samen met iedereen van de reünie een extra leuke reünie 
met jouw, je opa's of oma's of vaders of moeders goed bewaarde 
spullen die je wel wilt delen met alle andere die gaan komen op de 
reünie op 24 mei 2020. 
Laat het ons weten op: reunie75jaarrksvdriel@gmail.com 
of aan: 
Alfons van Rooijen, Frans Elbers, Theo van Rijsewijk,  
Willy Ederveen 
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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 dan met een 
aantal andere mensen de activiteit 
verder uitwerken. 
Zo is er inmiddels een commissie opgericht die zich bezig gaat 
houden met de invulling van de reünie op zondag 24 mei 2020. Zij 
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. 
Maar 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. 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 
aanwezig zullen zijn. 
 
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.  
 
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! 
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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  
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. 
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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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JO15-1 assisteert bij indrukwekkende 
Polenherdenking . 
Het is maandagavond 16 september 18:45 uur, de jongens van de 
JO15-1 verzamelen zich op het Polenplein in het centrum van Driel. 
Zij zijn door de voetbalclub op verzoek van de stichting Driel-Polen 
gevraagd te assisteren bij de 75e herdenking van Operatie Market 
Garden, en in het bijzonder de Polenherdenking in Driel.  
 
Na een korte uitleg wat de bedoeling is oefenen zij de kranslegging 
en volgen nog de laatste instructies. De jongens worden bedankt en 
vertrekken richting het voetbalveld, zij gaan nog trainen.  
 

 
 
Zaterdagmiddag 21 september, het is een strakblauwe lucht en of 
het zo moet zijn schijnt de zon volop. De jongens van de JO15-1 
zouden om 13:45 uur verzamelen op het voetbalveld, maar de 
meeste van hen zijn er al ruim voor die tijd. Ze kijken nog even naar 
een stukje van een wedstrijd, en terwijl ze dat doen springen de 
eerste parachutisten uit het vliegtuig.  
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Er vindt een dropping plaats aan de Boltweg in Driel, ter ere van 
diegene die 75 jaar geleden voor onze vrijheid boven Driel zijn 
gesprongen. 
 
Terwijl de jongens aan het omkleden zijn krijgen zij de laatste 
instructies wat er van ze verwacht wordt op het Polenplein. Gehuld 
in het nieuwe jubileum tenue voorzien van de skyline van Driel op 
de rug en de Nederlandse en Poolse vlag in de nek vertrekken ze 
naar het Polenplein. Ze hebben allemaal een speldje ontvangen 
zodat het herkenbaar is dat zij moeten helpen op het plein. Rond 
14:15 uur betreden zij het plein en nemen plaats op de plek die voor 
hun aangewezen is. De beveiliging is enorm en het plein zomaar 
betreden lukt niet. Er wordt hoog bezoek deze middag verwacht, de 
kroonprins van Engeland Zijne Koninklijke Hoogheid prins Charles 
bezoekt Driel voor de herdenking. 
 
De herdenking zou deze middag om 
15 uur starten, maar omdat het 
bezoek van prins Charles in Arnhem 
uitliep is de herdenking vertraagd 
met 30 minuten. Ondertussen 
betreden de 3 Poolse veteranen 
onder luid applaus het plein, als echt 
helden worden zij ieder jaar weer 
welkom geheten. Dan is daar ineens 
de escorte en prins Charles betreedt 
het Polenplein, de herdenking kan 
beginnen. Er worden liederen 
gezongen door een kinderkoor met 
Drielse kinderen onder de muzikale 
klanken van het Poolse strijkorkest Promyki Krakowa. Dan is het 
zover de kranslegging gaat beginnen, dit is het moment dat de 
jongens van de JO15-1 hun opwachting mogen maken. Op een 
afgeladen vol plein mogen de jongens de kransleggers begeleiden. 
Luuk Wester en Luke Demon hebben de eer dat zij de krans mogen 
leggen bij het Sosabowski monument namens de ambassadeur van 
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Polen. Dan volgt de rest van de kransen en de jongens mogen mee 
lopen met de kransleggers. Tijdens het mee lopen volgt de uitleg 
waarom zij mee lopen, het witte shirt, de rode broek en de 
parachute in het logo het verwijst allemaal naar de Poolse 
bevrijders. Als alle kransen zijn gelegd mogen de jongens nog 1 
maal het plein op, niet om te assisteren maar om zelf ook bloemen 
te leggen bij het monument, dit doen zij onder luid applaus van het 
aanwezige publiek. Daarna volgt de Last Post, een minuut stilte en 
de Reveille, gevolgd door het Poolse, Engelse en Nederlandse 
volkslied. 5 jongens mogen helpen bij het hijsen van de vlaggen 
tijdens de volksliederen. 
 
Na de herdenkingsceremonie begaven de jongens zich richting de 
Oldenburg, daar konden zij zich omkleden. Na het omkleden keerde 
de jongens terug naar de voetbalclub om nog iets te eten en te 
drinken. 
Met gepaste trots hebben de jongens laten zien dat zij het ook 
belangrijk vinden om de Poolse bevrijders te herdenken. 
JO15-1 bedankt voor jullie bijdrage tijdens deze mooie en 
bijzondere herdenking.  
Lest we forget. 
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Onze jarigen van november 
02 René Rensen 
02 Hennie Vermaas-Janssen 
02 Lieke Teunissen 
02 Sven Peters 
02 Dani van der Ende 
04 Gerald Knuiman 
05 Luuk Koopmans 
05 Naomi Teunissen 
06 Job Jansen 
06 Jiska van der Heiden 
06 Silvijn Westerveld 
09 Jesse Franck 
10 Luke Demon 
10 Tim Koster 
11 Job Peters 
12 Sam Hollander 
12 Daniël Roelofs 
13 Ryan de Boer 
13 Anouk Abbenhuis 
18 Romy Martens 
18 Bo Mulder 
19 Roy van den Dam 
19 Damian Hendriks 
19 Zakaria Driouch 
20 Jordi Aalbers 
20 Koen van Winden 
21 Kars van Kesteren 
21 Lex Peters 

21 Faya Opperman 
22 Stijn Teunissen 
24 Rosa den Uijl 
24 Noah Albers 
24 Aiden Martens 
25 Sem Coenen 
25 Luna Coenders 
27 Stan van der Linden 
27 Kaan Surguvec 
27 Mels Huiskamp 
27 Noud Huiskamp 
28 Lars Smeenk 
29 Marcel Sülter 
29 Julian van Meegen 
30 Edwin van Olderen 
 
Nieuwe leden 
Tycho Kloet 
Caspar Sciarone 
Charlie Kraak 
Jorre Wannet 
Rohan Melssen 
Mads Jacobi 
Vincent Zwartscholten 
Luc Notten 
Till Emre Ueberall 
Gideon Wolber 
Eva van As 
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Julia Markou 
Max van As 
Dani Brinckman 
Sander Berends 
Fenne Noordhoek 
Marco Schuiling 
Jordi Rook 
Nelson Fernandes Fantasia 
Su-Ying Rapallini 
Yassine Lalami 
Adil el Souhaili 
Peter Remmerde 
Adrie van Roosmalen 
Tijn Baumann 
Jerry Wang 
Milan den Boer 
Faya Opperman 
Leron Wiltink 
Harmen de Jong 
Mikaï van Schaik 
Kelvin van der Lelij 
Liv Mulder 

Jesse Weenink 
Bram Tempels 
Niels Leseman 
Mick Bijl 
Guusje den Ouden 
Jasmijn van Kleef 
John Baas 
Luuk Meijer 
Lenka Boers 
Isis de haan 
Guusje den Ouden 
Michiel Raadschelders 
Olivier van der Meiden 
Coert Hes 
Bastiaan de Jong 
Johan Geurts 
Ben Abeln 
Andreas Calisir 
Keyon Anthony 
Ryan Ringenoldus 
Tycho Kloet

 
 
 
Weetjes of onzin 
 

• Alleen vrouwelijke muggen steken  
• Coca-Cola was oorspronkelijk groen  
• Net zoals de vingerafdruk is ook de tongafdruk bij ieder mens 

uniek  
• Een blinde kent geen hoogtevrees 
• Heet water  bevriest sneller dan koud water  
• Rubberen banden gaat langer mee als ze gekoeld zijn  
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RKSV Driel zal Poolse bevrijders nooit vergeten  
 
Vandaag - zaterdag 21 september - 
is het 75 jaar geleden dat de 
gerenommeerde Poolse 
parachutistenbrigade onder leiding 
van generaal Sosabowski landde op 
de oevers van de Rijn in de 
weilanden bij Driel. De plaatselijke 
voetbalvereniging RKSV Driel eert 
de mannen die hun leven in de 
waagschaal stelden op een 
bijzondere wijze: in het clublogo. 
Tik tak, tik tak, klinken de noppen 
van de voetbalschoenen op de 

tegels van het pad naar het voetbalveld.  
 
Zo snel als hij kan, sprint het jongetje naar het gras waar zijn voeten 
op zoek gaan naar een bal. "Hoi opa", zegt hij onderweg. Opa is 
Drielenaar Niek Jacobs, die het onschuldige tafereel met kleinzoon 
Stein glimlachend gadeslaat. In mum van tijd krioelen op het veld in 
alle kleuren van de Champions League door elkaar. 
Penningmeester Willy Ederveen - gehuld in trainingspak van de club 
- trekt een sprintje naar het ballenhok. Er zijn weer meer kinderen 
op de instuiftraining van de benjamins afgekomen en dus tovert hij 
snel nog een paar ballen tevoorschijn.  
 

 
Waar ooit de oorlog woedde, 
zet de jongste jeugd van Driel 
nu de eerste stapjes op het 
voetbalveld. 
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Vuurlinie 
Even daarvoor heeft Jacobs de plek aangewezen waar 75 jaar 
geleden de Poolse parachutisten zijn geland, een weiland verderop. 
Tussen de bomen is de spoorbrug over de Rijn zichtbaar. Arnhem is 
niet ver weg. "In het weiland stond ook de boerderij van mijn opa", 
zegt het bestuurslid van de Stichting Driel-Polen. "Die is volledig 
verwoest." Net als een groot deel van Driel. Het dorp lag precies in 
de vuurlinie tussen de geallieerden en de Duitse bezetter. "De 
Duitsers zaten aan de andere kant van de Rijn in Oosterbeek. "Een 
strategisch punt, hoger gelegen dus ze hadden goed zicht op de 
geallieerden."  

 Herdenkingsmonument voor de Poolse 
bevrijders in Driel. 

In september 1944 willen de geallieerden via 
Operatie Market Garden onder leiding van 
de Britse veldmaarschalk Montgomery de 
Rijn oversteken, Arnhem en omgeving 
bevrijden en van daaruit het Ruhrgebied 
intrekken om de Duitse oorlogsindustrie te 
ontmantelen. Montgomery roept daarvoor de 
steun in van de Poolse parachutistenbrigade 

van Sosabowski, de best getrainde parachutisten ter wereld. Na de 
Duitse bezetting zijn ze hun land ontvlucht en hebben zich in 
ballingschap gehergroepeerd om ooit hun vaderland te bevrijden.  
 

Zondebok 
Maar eerst Nederland, hoewel 
Sosabowski kritisch is op het 
welslagen van de operatie. Hij zal 
gelijk krijgen. De Duitse weerstand is 
groter dan gedacht. De slag om 
Arnhem is een brug te ver. Het 
geallieerde opperbevel zoekt een 
zondebok en vindt die in de Poolse 
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bondgenoten. 'Zij hebben niet goed gevochten', zeggen de Engelse 
generaals op archief in de aangrijpende documentaire van Geertjan 
Lassche uit 2006 over het onrecht dat Poolse militairen is 
aangedaan.  
 
In Driel is nooit getwijfeld aan de moed van de Polen. Na de 
bevrijding keren de voor het mortier-geweld gevluchte Drielenaren 
terug naar hun geboortegrond. Ze treffen het dorp in puin aan. 
Jakobs: "Bij mijn opa en oma stond alleen het kippenhok nog 
overeind. Daar hebben ze nog even in gebivakkeerd." De 
saamhorigheid is groot. Veel Drielenaren vinden onderdak bij elkaar 
tot de wederopbouw is voltooid. In oktober 1945 wordt ook al een 
voetbalvereniging opgericht: RKSV Driel. "De drijvende kracht is 
pastoor Poelman", zegt Willy Ederveen in de kantine. "Hij vindt het 
belangrijk dat de mensen kunnen ontspannen. Sindsdien is de club 
altijd een bindende factor in het dorp geweest."  
 
Poolse vlag 

Het clublogo van RKSV Driel. 
 
De oprichters kiezen voor een rood-wit 
tenue, de kleuren van de Poolse vlag. De 
'V' van victorie siert de borst. Nog voor de 
eerste herdenking in het dorp van de 
Stichting Driel-Polen eert de 
voetbalvereniging door de keuze van de 
clubkleuren de Poolse bevrijders. Veertig 
jaar later wordt er aan het clublogo een 
parachutist toegevoegd. Dat beeld beklijft 
als je bij RKSV Driel op het sportpark 
rond loopt. Van koffiekopje tot biertap. En 

van kampioensvlag tot jubileumshirt: overal is het logo zichtbaar en 
de kracht daarvan moet niet worden onderschat. "Bezoekers vragen 
er regelmatig naar", zegt Ederveen. "En dan leg je uit hoe het logo 
is ontstaan. Wat hier is gebeurd. Zo wordt het verhaal doorverteld."  
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Nog altijd. Ederveen heeft daar wel een verklaring voor. "Er is 
zoveel rotzooi in de wereld. En hier is het zo heerlijk rustig. Dat is 
niet vanzelfsprekend en dat zullen de mensen niet vergeten." De 
club is de hartslag van Driel en dus ook betrokken bij de jaarlijkse 
herdenking bij het Polen-monument op het plein bij de kerk. Vijf jaar 
geleden legde koning Willem-Alexander door een haag van 
jeugdleden een krans.  

En ook in 2019 bij de 75ste herdenking zullen de junioren in 
clubtenue verschijnen. "De veteranen vinden het altijd mooi om de 
kinderen in het rood-wit te zien", zegt Jakobs. "Dat sterkt hun trots." 
Dat is begrijpelijk. Hun kameraden zijn niet voor niets gestorven. Ze 
hebben niet voor niets gevochten. Een nieuwe generatie kan nu op 
de velden achter een bal aan rennen in plaats van te schuilen voor 
bommen en granaten. 

 
De veteranen genieten van de jeugd in het rood wit van Polen en 
RKSV Driel. — Foto: Stichting Driel-Polen 
 



 

 
30 

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 
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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 

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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WANDELTRAINING bij Fysiotherapie Driel 
 

 
Sinds een jaar wordt er bij Fysiotherapie Driel wandeltraining 
gegeven. Iedereen die op een verantwoorde manier wil werken aan 
zijn algemene conditie of aan een gezonde leefstijl is welkom. Ook 
wordt de wandeltraining gebruikt door mensen die tijdelijk hun eigen 
sport niet kunnen beoefenen door bijvoorbeeld een blessure of ziekte. 
Wandelen lukt soms wel en helpt dan om de conditie op te bouwen. 
Mensen die trainen voor lange afstanden kunnen de training 
gebruiken ter ondersteuning. Wandelen is voor alle leeftijden. 
 
We vertrekken vanaf Fysiotherapie Driel en wandelen door Driel en 
directe omgeving. Het wandelen wordt afgewisseld met oefeningen, 
voor bewegelijkheid van alle gewrichten, balans, lenigheid en 
spierkracht. Er wordt gelopen met een flink wandeltempo van 
ongeveer 5 km per uur.  
 
Tijd: 
Maandagmiddag:     13.30 – 14.30 uur 
 
Kosten: 
Eerste proefles:      gratis. 
Een maal per week wandelen: 20 euro per maand 
 
Belangstelling? Je kunt je aanmelden voor een gratis proefles bij 
Fysiotherapie Driel, tel 026 4743112 of info@fysiotherapiedriel.nl 
 
Sportief bewegen is een goed idee. Wandel je met ons mee? 
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Wist je dat… 
 

- Het op woensdagmiddag bij de Mini’s aanpoten is voor de trainers. 

- De mini’s op papier met 17 talentjes zijn begonnen in september. 

- Op de laatste training van de mini’s er 39 voetballertjes rondliepen. 

- In juni ook al 29 voetballertjes zijn doorgestroomd van de mini’s  naar de 

JO-8. 

- Het ook jammer is, dat er ballen verdwijnen tijdens de training. 

- De trainers niet weten waar het gaat stoppen. 

- De actie van ANWB “ ZET JE LICHT AAN “ ook op ons sportpark is 

aangebracht. 

- Wij hopen dat deze actie van de ANWB ook goed wordt opgevolgd door 

onze jeugdige leden. 

- Op you tube” wedstrijdbeelden zijn te zien van onze selectie teams   1  

en 2 . 

- Ga naar zoeken op you tube en tik dan in : voetbal onlyfredinternet  en 

zie daar de beelden. 

- Deze wedstrijdverslagen op you tube variëren van 0.47 sec tot 07.41 

min. 

- Op de woensdagavond tussen 20.15 en 21.30 uur de zaterdagteams 2 en 

3 trainen. 

- Bij de laatste training 23 okt .maar liefs 18 spelers deelnamen aan de 

training/voetbal partijtje. 

- Het team 3 van de zaterdag  Jasper en Marco feliciteren met hun gezins 

uitbreiding. Die van Marco geboren op 04 september “ Mike “en van 

Jasper geboren op 03 oktober” Lux” en de kereltjes met veel 

voetbalplezier mogen opgroeien. 

- Wij hun vrouwen ook van harte feliciteren. 

- Door de meeste spelers het liefst op het grasveld voetballen, dan op het 

kunstgras. 

- Het dan ook erg gezellig kan zijn na de training in de kantine. 

- Dit ook weer mogelijk wordt gemaakt door onze vaste barmedewerker 

Willy.   

- Sommige spelers van het zaterdag team 3 niet trainen als het regent? 

- Andere spelers stap voor stap gecoached willen worden? 

- Weer andere spelers liever Ajax kijken i.p.v trainen? 

- Er veel rondjes worden gelopen tijdens de training? 
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- Er veel zakjes chips gegeten worden? 

- Kesteren  4 een gezellige ploeg heeft? Of was dat nu Kesteren  team 1 ,2 

, 3 of mix daarvan? 

- En nog een betere scheidsrechter? 

- Niet iedereen tegen deze gezelligheid kan? 

- Er binnenkort foto’s worden genomen van ons prachtige zaterdag team 

3. 

- Sommige spitsen niet graag verdedigen? 

- Het team 3 van de zaterdag 4 wedstrijden heeft gespeeld en 4 punten 

heeft. 

- Op zondag 27 oktober jl. de officiele ingebruikname was van de 

zonnepanelen. 

- Het lichtplan voor veld D opnieuw beoordeeld moet worden? 


