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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. 
 
 

*********************************************************************** 
 
 
Weetjes of onzin 
 

• Over twintig jaar ligt Schiphol in zee 
• Vrouwen herkennen keur beter dan mannen 
• In 1943 werd in Engeland de eerste elektronische computer 

gebouwd. 
• Middels tracking ben je dankzij je smartphone overal te volgen  
• De voorgangers van het huidige Streamen van muziek waren de 

CD, cassettebandje, grammofoonplaat en de Fonograaf.  
• De fonograaf werd uitgevonden door Thomas Alva Edison. 
• Citroenen kun je, aan elkaar gekoppeld, ook gebruiken als batterij. 
• Vertrouwen beweegt zich zowel horizontaal als verticaal. 
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Businessclub SV Driel op bezoek bij Sligro 
 
Businessclub SV Driel heeft haar laatste activiteit van het jaar 2019 
gehouden bij Sligro in Arnhem. Naast de Algemene 
Ledenvergadering stond er een rondleiding en een presentatie van 
Sligro op het programma, verzorgd door gastheer Raymond 
Clements. Sligro, nieuw als lid van Businessclub SV Driel, had het 
geheel uitstekend verzorgd. Deze avond werd met 75 personen 
uitstekend bezocht, door de informele sfeer die Businessclub SV 
Driel zo typeert werd het aangename met het nuttige verenigd. 
Businessclub SV Driel heeft ook dit jaar veel nieuwe leden 
aangetrokken, waardoor momenteel 51 bedrijven lid zijn, het 
hoogste aantal in de 24-jarige geschiedenis van Businessclub SV 
Driel. 

 
 
Bijschrift foto: 
Businessclub SV Driel te gast bij Sligro in Arnhem, voorzitter Ben Huitink bedankt Raymond Clements. 
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Businessclub SV Driel, in 1995 opgericht op initiatief van 
voetbalvereniging RKSV Driel en enkele lokale en regionale 
ondernemers, wordt geleid door een zelfstandig bestuur en kent 
een tweeledig doel.  
Enerzijds is er de structurele ondersteuning van RKSV Driel om 
verdere groei van deze dorpsclub te realiseren, de middelen dienen 
het algemene doel van de vereniging zoals verbetering van haar 
accommodatie.  
Hierdoor is RKSV Driel erin geslaagd om in de loop der jaren de 
uitstraling verder te verbeteren.  
Voordeel hiervan is, dat Businessclub SV Driel op deze positieve 
ontwikkeling kan meeliften.  
Het andere beoogde doel was om een platform te creëren waar de 
zakenmensen op een informele manier met elkaar contact 
onderhouden om zo hun zakelijke activiteiten te kunnen uitbereiden. 
Deze formule is succesvol gebleken, er is sprake van een win-win 
situatie voor beide verenigingen. 
 
Voor meer informatie over Businessclub SV Driel kunt u terecht bij 
secretaris Rita Boerboom, zij is telefonisch bereikbaar op 06 - 
16019377. 
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Onze jarigen van december 
01 Cees Opperman 
01 Marcel Boersma 
01 Collin de Water 
01 Julia Markou 
02 Paul Roelofs 
02 Bram van Muiswinkel 
04 Lars Dinnissen 
05 Alfons van Rooijen 
05 Max Faber 
07 Jos Geenacker 
08 Lieke Muller 
09 Mark Jacobi 
09 Lars den Boer 
11 Gerard Messing 
13 Gino de Wild 
13 Wesley Croqué 
13 Daan Le 
13 Bart Derksen 
14 Chris Hesseling 
15 Stan Lamers 
15 Moreno de Ruiter 
15 Tijn Hagen 
15 Stefan Vos 
16 Sten Weijman 
17 Jesse Weenink 
17 Luka Weenink 
18 Frans Derksen 
19 Jan Derksen 
19 Mike Opperman 
21 Gabriel Simon 

23 Jeffrey Wels 
24 W. ten Westenend 
24 Bas Hoogveld 
24 Ilayah Hato 
27 Bart Wouters 
28 Kaj Udink 
29 José Hervas 
30 Romy Roelofse 
30 Jonah Bakker 
30 Ewan Vogelpoel 
31 Berry Geurtsen 
31 Yule van der Veen 
 
Nieuwe leden 
Lars Bovenlander 
Teun Roest 
Olivier Munk 
Wout van Bers 
Ilayah Hato 
Vigo Bongers 
Guus van Ballegoijen 
Seraphine van Megen 
Renzo Boxem 
Juli-ann Jansen 
Lars Jansen 
Savi Verwaal 
Sami Balhadj 
Jean Mushimiyimana 
Miley Verwaal 
Magnus Mushimiye
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Jubileum en reünie 
 
Zondag 24 mei 2020 
Wie weet waar we nog leuke (mogelijke oude) 
foto´s of films kunnen vinden die mogelijk getoond 
kunnen worden tijdens de reünie. 
Of heb je leuke anekdotes over de vereniging. 
Of wil je iets kwijt over of tijdens de reünie?  
Laat ons weten op: 
Dorpsstraat 13  6665CB Driel 
Of: reunie75jaarrksvdriel@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserveer de datum in je agenda. 
Volg ons ook op Facebook  
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Herhaalde oproep aan senioren van Driel e.o. 
“Oud ben je pas als je niks meer doet. Het geeft zo  veel plezier 
om van die bank te komen en weer te voetballen.”  
 
Om weer samen wat te doen, om samen te voetballen op ons eigen 
aangepaste niveau en op ons eigen sportpark. 
 
Senior en nog een beetje sportief.?? 
Een kleine groep oudere senioren van onze vereniging, RKSV Driel, 
is iedere dinsdagmorgen actief met recreatief voetbal. 
Van half elf tot half twaalf vermaken wij ons met de bal. 
Wat ontspanning, wat oefeningen om de spieren los te maken, wat 
beweging om de conditie te verbeteren of op peil te houden. Kortom 
bewegen om gezond te blijven en het voetbal als motief. 
Wij zoeken nog mede sportievelingen. Ben jij dat? Of weet jij 
iemand die interesse heeft? 
Kom langs op ons sportpark aan de Dorpstraat in Driel, of laat het 
ons weten, ook als je wat meer informatie wenst op 
info@rksvdriel.nl. 
 
Dus redenen genoeg om te komen sporten op ons sportpark. 
Wij zijn bijzonder blij met mensen die met ons willen sporten op 
dinsdagmorgen. Uitbreiding is zeer welkom omdat wij graag willen 
blijven sporten op een niveau dat bij ons past. Gezellig en vrij en 
ieder met zijn eigen kwaliteiten en inzet. 
 
Voel je hier wat voor, wil je eens komen kijken op dinsdagmorgen 
tussen half elf en half twaalf, voel je uitgenodigd. En breng gerust je 
voetbal(sport)schoenen alvast mee. 
Wil je meer weten: stel je vraag op info@rksvdriel.nl 
Ken je iemand die misschien wel zou willen?  Wijs hem of hen op 
deze mogelijkheid. 
 
RKSV Driel 
Dorpsstraat 13 te Driel 
www.rksvdriel.nl  
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Wist u dat: 
 

• het bundelen van ons klubblad nu verzorgd wordt door Zisa 
uit de Schuytgraaf 

• de mensen op deze zorgboerderij blij zijn deze afwisseling 
van werkzaamheden 

• hun dagbesteding nu niet alleen bestaat met het werken in 
de tuin 

• dat er in Driel spookwedstrijden worden gespeeld 
• Echteld een multicultureel dorp en voetbalclub is, zij er alles 

aan doen om wedstrijden te winnen 
• team 3 zat. erg blij zijn dat er wedstrijden gespeeld kunnen 

worden op veld D 
• er bij Za3 echte alleskunners rondlopen die kunnen spelen, 

fluiten, vlaggen en bardiensten draaien 
• het kouder wordt op woensdagavond met het trainen en wij 

dat vooral merken aan de opkomst 
• dat er een gezellige afsluiting van de eerste seizoenshelft 

georganiseerd wordt door een speler van en voor het team 3 
op de zaterdag 

• compact spelen voor team 3 zat. een toverwoord is 
• ook de mini’s bezoek hebben gehad van Sinterklaas en zijn 

pieten tijdens hun training op de woensdagmiddag 
• er nog een team J08-5 is gevormd uit de mini’s, en daar ook 

de nodige trainers bij 
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Pupil van de week 
20-11 was Sietse Kars pupil van de week. Ons is gevraagd om een 
stukje te schrijven voor in de rood witten. 
Sietse heeft zelf een stukje geschreven, en ik vond het ook wel lollig 
dus heb ook een stukje geschreven.  
Het was een leuke dag waarvoor dank aan de club  
 
Sietse: 
Ik vond het leuk dat ik de warming up mee mocht doen en de aftrap 
mocht nemen. 
De wedstrijdbespreking na de wedstrijd was ook  leuk en lekker. 
Want je kreeg friet en drinken. De kleedkamer was leuk, maar ik 
schrok van de reactie van de coach. Over de groepsapp, er was 
een speler stout geweest.  
De coach heeft in de bespreking gezegd: iedereen moet goed op 
zijn plek blijven staan, Anders gaat het mis. Maar het ging wel goed 
want, Driel had 6-1 van de Arnhemse boys gewonnen.  
Maar het was niet echt gezellig op het veld, want er zijn 2 rode 
kaarten 4 gele voor de Arnhemse boys en maar 2 gele voor Driel. 
En na de wedstrijd kreeg ik bbbbbbbbbbbbbbbier maar niet heus ik 
kreeg limonade.  
En mijn vader bbbbbbbbbbbbbbbier. En ik maakte het eerste 
doelpunt er stond zelfs 1-0 voor Driel! maar na 5 minuten ging het 
weer weg.  
Dat was jammer. Maar verder was het heel erg leuK!!! 
 
Vader Sietse: 
Zondag 10 november 12:30 
Bij een watering zonnetje stapt Sietse op de fiets opweg naar de 
wedstrijd van het eerste elftal tegen de Arnhemse Boys.  
Vandaag mag Sietse de pupil van de week zijn en een middag 
inside de kleedkamer en dug-out meemaken toegevoegd aan de 
selectie van het eerste van Real Madriel.  
De voetbalclub van Sinterklaas en pittoreske dorpje Driel  
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Na het rondje voorstellen de kleedkamer in. Alle shirtjes met 
rugnummer hingen klaar ook die voor Sietse. (pupil van de week) 
One size fits all.  
In de kamer van de fysio de elftallen foto’s van de voorgaande 
eerste van Driel bekeken allemaal netjes op een rijtje. He buurman 
emiel staat er grijnzend een aantal malen op.  
Dan het veld op voor de warming up. Sietse heeft nog last van zijn 
enkel maar doet dapper mee. Wat overschieten en warmlopen met 
mannen die twee keer zo groot zijn als hij. Het lukt Sietse nog niet 
om zijn praatjes te hervinden. Het is allemaal wel een beetje 
spannend.  
Vlug weer de kleedkamer in voor de tactische bespreking. 
Tactiek…. Als iedereen doet wat ie moet doen vanuit zijn individuele 
en team positie dan moet het goed komen. Nog een yell en 1. 2. 3.  
het veld op. 
Tam Tam Tam…….. daar staat Sietse in het centrum van de 
aandacht midden op de middenstip. Na de toss komt het grote 
moment. Sietse neemt de aftrap al slalommend loopt hij op het doel 
van de tegenstander af, kapt professioneel een tegenstander uit en 
krult de bal vanaf randje strafschop gebied in de linker bovenhoek.  
Real Madriel 1 – Arnhemse Boys 0. We spoelen even vooruit. Voor 
het actuele wedstrijdverslag, adviseren wij toch vooral de 
wedstrijden live te komen kijken. Want wat een spektakel. 2 rode 
kaarten, een stapeltje geel en de eindstand van 6-1.  
Muziek aan in de kleedkamer en friet met dubbelfris in de 
bestuurskamer. Moe en voldaan keert Sietse huiswaarts.  
Een droom om ook ooit in de absolute top van  Real Madriel te 
spelen rijker.  
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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 
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Wel effe rechtzitten ja. 
 
Het was een hele toer en kosten flink wat kruim om het voor het 
elkaar te krijgen maar nu was het toch eindelijk zo ver. 
Iedereen die mee wilde werken en het leuk vind staat op de foto. 
“t zijn er toch wel verdomd veel geworden. 
Weinig spelers en begeleiding die niet in het fotoboek willen. 
Da`s mooi toch zeker. 
Zeker voor de organisatoren. Want ga er maar aan staan. De hele 
actieve club op de foto. 
En dan ook inclusief begeleiding. Maar het is gelukt, denk ik. 
In drie verschillende sessies en met een nauwkeurigheid van tien 
cijfers achter de komma. 
 
Het was wel effe vreemd. Kom je aan voor een foto. Denk je 
gewoon zitten, knippen en weer wegwezen. Maar mooi niet. 
Controle aan de deur, vragen over wie je bent en of jij wel bent die 
je zegt dat je bent.  
Was dat OK? Ja?  
Dan wordt je in de juiste kleding van club gestoken, op de kruk 
gezet en dan komt er een lieftallige dame controleren of je wel 
fotowaardig opgedoft bent.  
Controle of mijn fraaie haardos niet verwaaid is en zo. Bril 
rechtzetten graag en vooral de kin niet naar beneden laten hangen.  
Als mijn front de toets van haar kritiek kan doorstaan mag de 
fotograaf zijn gang gaan. 
En dan niet één keer, maar meerdere keren kijkt hij na het 
indrukken van de startknop op het kleine schermpje achterop zijn 
fototoestel. Oogcontact tussen de fotograaf en de lieftallige dame 
brengt haar er toe mij te verzoeken om de kin toch iets hoger te 
richten. 
En ja hoor, ik mag van de kruk en lever de verenigingskleding weer 
in. 
Later thuis bedenk ik me dat dit team bestaande uit Andre, Danielle, 
Jos, Jorn en Rinus een beste prestatie hebben geleverd en veel 
geduld naast organisatorisch talent getoond hebben om dit allemaal 
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voor elkaar te boksen. En hier ook nog eens heel veel vrije tijd in 
hebben gestoken. 
Want alles zal echt niet van een leien dakje gegaan zijn en er zal 
links en rechts best wel gesjord en getrokken moeten zijn om 
iedereen op het juiste tijdstip en in de juiste houding etc voor de 
lens te krijgen.  
De lachende gezichten vrijdagavond van het organisatie team 
waren dan ook hartstikke logisch toen ze zelf voor de lens plaats 
namen  
Niet op de kruk maar ongedwongen samen en passend in het 
raampje van de lens. 
De inval-fotograaf voor dat moment hoefde niemand aan te sporen 
van “kin omhoog” of “effe lachen”. 
Daar stonden ervaringsdeskundigen met een ongekend plezier op 
hun gezicht.  
Maar zeker ook met de lach van ”zo dat hebben we weer mooi 
samen gefikst” 
En ik zeg dan, CHAPEAU , dame en heren. Een puike prestatie. 
Wat mij betreft komt jullie gezamenlijke foto als eerste in het boek.  
Samen met die van Ger Koopman. 
Succes verzekerd. 
 
Willy 
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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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Partnerclub van Vitesse 
 
Afgelopen week heeft onze 
voorzitter het contract 
ondertekend waarin is 
vastgelegd dat RKSV Driel 
officieel partnerclub is van 
Vitesse. Vitesse heeft zich 
als doel gesteld om het merk 
Vitesse te versterken in de 
regio. 
Als partnerclub zullen we op 

algemeen maatschappelijk, commercieel en sportief gebied de 
samenwerking met Vitesse aangaan. De komende periode geven 
we samen met Vitesse verder invulling aan deze samenwerking. 


