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Van de bestuurstafel 
 

Geachte leden, zoals u hieronder kunt lezen ziet u de 
nieuwjaarspeech door mij op 4 januari gesproken. 
Verder wil ik een woord van dank uitspreken aan Poelier-Eierhandel 
Hoogsteder, die het transport van de tennistafel naar Driel heeft 
gesponsord. Waarvoor dank. Daardoor kan de jeugd van Driel naast 
voetbal ook een balletje slaan. 
 
Nieuwjaarsreceptie 2020 
Goedenavond sportvrienden en vriendinnen. Hartelijk welkom op 
deze nieuwjaarsreceptie van de RKSV Driel. 
2020 is een verrassingspakket. We krijgen een heel nieuw jaar 
zomaar cadeau, verpakt in beloftes en verwachtingen. Wat zal het 
ons gaan brengen. Wisten we het maar, dan kon die verpakking in 
een ruk ervan af. Maar in dit nieuwe jaar gaat het stapsgewijs. 
2019 is voorbij, een jaar vol met plannen en vol met dromen. 
Een film van beelden trekt aan ons voorbij. En je ziet de dromen die 
zijn uitgekomen. 
We hebben weer heel aansprekende wedstrijdkleding in een mooie 
kledinglijn kunnen aanschaffen. 
De voetbalteams hebben het tot de winterpauze goed gedaan. Het 
1e elftal heeft na een minder begin van de competitie, de draad 
gelukkig weer goed opgepakt en het 2e elftal draait goed mee in 
haar klasse. De overige dames en heren teams lieten ook prima 
prestaties zien. Bij de jeugdelftallen zijn er vorig seizoen weer een 
aantal kampioen geworden. 
We zijn in juni j.l. gastheer geweest van Vitesse, en onze selectie 
heeft n wedstrijd gespeeld tegen Jazira Club uit Abu Dhabi, en die 
dagen zijn door de uitstekende medewerking van de vele 
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vrijwilligers weer goed verlopen. Met de complimenten van Vitesse 
en Al Jazira Club. 
In oktober werd het project zonnepanelen en ledverlichting 
afgesloten en werd onze vereniging officieel benoemd tot 
“duurzame vereniging”.  
Wij hebben we inmiddels het contract met Adrie en Peter trainers 
van Driel 1 en 2 weer voor een jaar verlengd.  
Met Heineken is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
getekend, wat ons opnieuw de nodige voordelen gaat opleveren. 
Recent hebben we met Vitesse een partnerclub overeenkomst 
getekend, waarmee wij op commercieel en sportief gebied de 
samenwerking met Vitesse zijn aangegaan, zeg maar verstevigd 
want Vitesse is voor onze vereniging al lang geen onbekende 
meer.. 
Kortom wij hebben als vereniging niet stil gezeten. 
  
Laten we ook niet zomaar voorbijgaan aan een toch wel bewogen 
laatste half jaar. We hebben twee algemene leden vergaderingen 
gehad waarin ruimhartig van gedachten is gewisseld en waarin de 
discussie soms het niveau van een reguliere vergadering oversteeg.  
Discussiepunten met voors en tegens. Positief en soms ook 
negatief.  
Laten we samen de positieve punten uit die discussies halen, deze 
meenemen en uitwerken naar een gezonde toekomst. 
 
Zoals bekend zijn we medio 2019 als vervolg op de gehouden 
enquête gestart met een projectgroep, de toekomst van RKSV Driel. 
Zij verrichten voor onze vereniging goed werk. In 2020 hopen zij de 
bemensing van het bestuur en de diverse commissies opgevuld te 
hebben. 
Wat gaat 2020 ons brengen. 
Zoals op de laatste ALV van 16 december j.l. is besloten gaat de 
projectgroep “de toekomst van Driel” verder met de overige 
projecten zoals die tijdens de informatiebijeenkomsten in mei 2019 
zijn geformuleerd. 
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Wij gaan dit jaar ons 75-jarig jubileum vieren.  
Ook zal het voetbalplaatjes boek RKSV Driel worden aangeboden. 
En de vrijwilliger van onze vereniging zal aan u bekend worden 
gemaakt. . 
Dit alles zal later op de avond nog de nodige aandacht krijgen en ik 
wil daar nu dan ook niet op vooruit lopen. 
Op 18 januari 2020 zal het ARAG-certificaat aan onze club worden 
overhandigd door Topscheidsrechter Kevin Blom, met dank aan 
Stefan Emons voor zijn inzet hiervoor. 
Op die dag is iedereen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te 
zijn . 
En we Ook hopen we dit jaar van de Gemeente Overbetuwe groen 
licht te krijgen voor een Vitaal sportpark. Gesprekken worden 
gevoerd maar de uitkomst is er nog niet. Maar daarover zijn we 
positief gestemd. Realisering hiervan zou prachtig zijn voor ons en 
ons hele dorp. 
Er zijn dus ook nog wel wat uitdagingen te gaan. 
Voordat ik overga tot het opspelden van de speldjes bij onze 
jubilarissen wil ik, wij als bestuur van de gelegenheid gebruik maken 
om de tomeloze inzet van onze vrijwilligers hier nogmaals te 
benadrukken. Want wat moeten wij zonder hen., 
Samen met onze hoofdsponsor Koos van Elk, de Businessclub 
leden -SV Driel en alle andere sponsoren maken zij het voor onze 
vereniging mogelijk om zo’n mooi sportpark, te realiseren. 
Nogmaals dank, duizendmaal dank voor uw tomeloze inzet. En wij 
hopen ook dat wij in dit jaar weer op uw medewerking mogen en 
kunnen rekenen. 
En nog en beetje vers van de pers: 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari werd 
Karin Smeenk geroemd en gedecoreerd als “vrijwilligster van het 
jaar” en ontving zij daarvoor het Toonbeeld van gemeente 
Overbetuwe. 
Ook namens ons allen de felicitaties aan Karin die ook binnen onze 
vereniging op diverse fronten actief is als vrijwilligster. 
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Jubilarissen gehuldigd 

  
Aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie werden ook dit keer de 
jubilarissen gehuldigd. 
Het zijn er dit jaar 5. 

25 jaar lidmaatschap. 
Yanik Wijnen. 
Yanik is voor Driel een speler, die op diverse plaatsen kan spelen. 
Door zijn snelheid en inzet, is hij voor zowel het 1e als 2e elftal n 
speler van grote waarde.  
Als een elftal van Driel in de verdrukking zit, kan hij gelanceerd 
worden met lange ballen en is dan n gevaar voor de tegenstander. 
Als hij op een plaats in de achterhoede staat, komt men hem 
diverse mallen tegen. Een speler waarop je kunt vertrouwen.  
 
Robin de Wild. 
Robin, de zoon van Piet. Heeft dus het voetballen niet van n 
vreemde. Bijt zich in zijn tegenstander vast en laat dikwijls voelen 
dat hij aanwezig is. Weet als middenvelder de ballen vast te houden 
en de voorhoede te voorzien van goede paces.  
Heeft gespeelde in Driel 1 en 2 en speelt nu in het zaterdag team.  
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Gijs Hendriks. 
Gijs is een echte verenigingsman. In zijn jeugdjaren heeft hij bij Driel 
gevoetbald, later is hij met zijn broers gaan voetballen bij Kolping in 
Nijmegen.  Daarna heeft hij weer de overstap gemaakt naar onze 
vereniging. En zoals gezegd n echte verenigings man. Was keeper 
en wat ik aan hem herinner waren zijn fantastische duiken. Hij 
plukte de ene na de andere bal met n snoekduik uit zijn goal. Ook 
laat hij zich gelden als n verwoed vrijwilliger. Als bestuurslid, als 
bouwpastoor van verschillende verbouwingen, als barmedewerker, 
Eerst was hij de voorzitter van de kantinecommissie, maar helaas 
heeft hij deze taak moeten laten vallen om gezondheidsredenen. 
Maar Gijs kan de club niet loslaten, is een grote fan van zijn 
kleinzoon en 1e elftal. 
 

40 jaar lidmaatschap 
Edwin van Binsbergen.  
Edwin heeft vanuit de jeugd, totdat hij is gestopt met actief voetbal 
altijd in de goal gestaan. Was n goede keeper die je niet hoorde, 
maar wel moeilijk was te verslaan. Naast het keepen was hij van 
beroep bakker. Hij heeft dat tot op zekere hoogte altijd goed kunnen 
combineren, maar moest uiteindelijk toch kiezen voor zijn bakkers 
carrière.  
Hij is nu een zeer gewaardeerd sponsor van onze vereniging. 
Waarvoor extra dank natuurlijk. 
 
Harry Peters. 
Harry, was n robuuste verdediger, die met zijn uitschuifbare benen 
moeilijk was te passeren. Ik heb n tijd met hem in n elftal mogen 
spelen, nooit hoorde je hem. Was altijd een betrouwbare verdediger 
die je ook diverse malen tegen kwam. Door zijn lengte, was hij bij 
hoge ballen bijna niet te kloppen Woont nu in Nijmegen maar is nog 
steeds betrokken bij de club en zijn team. 
Er werd en wordt nooit een tevergeefs beroep op hem gedaan.  
Harry Peters 
Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het opspelden van de 
versierselen van onze jubilarissen. Wij hopen nog vele jaren van 
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hun diensten, voor zover op hen van toepassing gebruik te mogen 
maken.  
Dank voor uw luisterend oor en uw aanwezigheid. Graag wil ik dan 
nu met u het glas heffen en een toast uitbrengen op een goed en 
sportief 2020.  Proost 
 
Onze vereniging ben jij, samen met mij. 
Ik wens u nog een fijne avond. 
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Even voorstellen: de formatiecommissie. 
Tijdens de Algemene ledenvergadering van 16 december jl. hebben 
de leden van RKSV Driel gekozen voor een, door de projectgroep 
Structuur en Organisatie voorgestelde, nieuwe organisatiestructuur. 
(Hierover is meer te lezen in het stuk: ‘De organisatie van RKSV 
Driel heeft jou nodig!’) 
Ook de voorgestelde functieomschrijvingen en de profielschetsen 
zijn goedgekeurd. 
 
Tijdens deze ALV is ook afgesproken dat de projectgroep ‘De 
toekomst van RKSV Driel’ zorgvuldig een formatiecommissie (FC) 
moest samenstellen die aan de slag kon gaan om de bestuurs- en 
commissiefuncties ingevuld te krijgen. Deze FC moest zoveel als 
mogelijk een vertegenwoordiging worden vanuit alle geledingen van 
club; mensen met verschillende achtergronden. Oftewel een 
afspiegeling van de vereniging. En om de reeds opgedane kennis 
van de huidige organistiestructuur en de nieuw te vormen -structuur 
ook mee te nemen, zitten er ook twee leden van de 
projectengroepen ‘Structuur en Organisatie’ en ‘De toekomst van 
RKSV Driel’ in.  
 
Inmiddels is deze formatiecommissie gevormd en de eerste 
vergadering heeft reeds op 15 januari 2020 plaats gevonden. Het is 
een enthousiaste groep mensen die met deze opdracht zorgvuldig 
aan de slag gaat en waarbij er maar één belang geldt: het 
clubbelang! 
De mensen in deze FC zijn: 
Marijn van Cleef, Fred Hage, Ronald Linsen, Ronald Martens, 
Maico Muller, Hemmie Weijman, Mariska Willems en Armand 
Wolthof. 
Daarnaast heeft Nout van Kempen aangeboden aan te zullen 
sluiten zodra de FC daar behoefte aan heeft.  
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De organisatie van RKSV Driel heeft jou nodig! 
Mede door wijziging van de organisatiestructuur zijn er openstaande 
bestuurs- en commissiefuncties ontstaan.  
Iets voor jou?! 
 
Vrijwilligers spelen een cruciale rol bij iedere vereniging; zij zijn de 
drijvende kracht om alle taken binnen de vereniging uitgevoerd te 
krijgen. En bij zo’n grote vereniging als RKSV Driel gaat het om heel 
veel taken. Veel mensen vervullen al een taak bij RKSV Driel, en 
dat doen ze met enorm veel passie en enthousiasme!  
 
Om de vele vrijwilligers goed te kunnen laten functioneren is het 
belangrijk dat, naast een duidelijke organisatiestructuur, de 
bestuurlijke- en commissieposities binnen RKSV Driel goed bezet 
zijn. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 16 december jl. 
hebben de leden van RKSV Driel gekozen voor een nieuwe 
organisatiestructuur (zie afbeelding aansluitend op deze tekst), 
waarmee onze vereniging de toekomst in kan.  
 
In deze nieuwe structuur is, veel meer dan voorheen, een heldere 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden gemaakt.  Hierbij is 
het bestuur verantwoordelijk voor het maken van het beleid om de 
doelstellingen van de vereniging te realiseren. De 
commissievoorzitters vertalen het beleid naar de toepassingen 
binnen het thema waar zij verantwoordelijk voor zijn. Tenslotte 
verzorgen de commissieleden en overige vrijwilligers samen de 
praktische uitvoering.  
 
Nu zijn we hard op zoek naar mensen die de vereniging willen 
helpen door de bestuurs- en commissievoorzitter- functies te 
bemensen en daarmee inhoud en uitvoer geven aan de nieuwe 
organisatiestructuur. Daarom vragen wij jou nadrukkelijk na te 
denken over wat jij wil en kunt betekenen voor onze club.  
 
Op de website www.rksvdriel.nl/772/vacatures/ kun je de 
profielschetsen van de diverse functies terugvinden en rustig 
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nalezen evenals de organigrammen van de diverse commissies. En 
let op! RKSV Driel vraagt niet alleen iets van jou, maar kan ze jou 
ook veel bieden. Denk aan uitbreiding van je (zakelijk) netwerk, 
waardevolle ervaringen, ook op je CV, waardering én veel 
gezelligheid! 
 

 
Kortom, als jij  

- het verenigingsleven RKSV Driel een warm hart toedraagt; 
- je aangesproken voelt om, met visie en met heldere ideeën 

over waar de club naartoe moet, aan de slag te gaan als 
bestuurs- of commissielid; 

- samen met je collega-bestuurders en commissieleden een 
toekomstbestendig beleid wil bepalen en een vernieuwende 
koers wil uitstippelen voor de komende jaren; 

- openstaat voor het behandelen van beleidsplannen, 
begrotingen, investeringen en contracten;  

- aan de basis wilt staan van belangrijke thema’s als 
‘activiteiten & vrijwilligers’, ‘accommodatie & faciliteiten’, 
‘sponsoring & communicatie’ en ‘voetbalzaken & sportiviteit’; 
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- plannen kunt maken en grote lijnen kunt uitzetten zodat onze 
enthousiaste vrijwilligers deze met passie kunnen uitvoeren; 

- jezelf in één van de functieprofielen tegenkomt; 
- dit alles ziet zitten...   
dan is RKSV Driel op zoek naar jou! Laat de vereniging kennis 
maken met jouw kennis, kunde en talenten. Je bent nodig. 
 
Heb je interesse, wil je meer informatie of wil je misschien 
iemand anders voordragen? Wacht niet langer, maar meld je! Dit 
kan per mail naar: formatiecommissie@rksvdriel.nl.   
De sluitingsdatum voor de reacties is vrijdag 6 maart 2020. De 
mail wordt vertrouwelijk in behandeling genomen door Marijn 
van Cleef, secretaris van de formatiecommissie. 
 

 
 

 
 
 



 

 
13 

Stand van zaken projectgroep "Toekomst van RKSV 
Driel" 
 

In 2019 is er veel gebeurd binnen RKSV Driel, tal van mooie 
activiteiten die in onze herinnering zullen blijven. Daarnaast is er 
achter de schermen ook veel gebeurd, waar we graag even op 
terug willen blikken.  
 
Aanleiding 
De laatste jaren had onze vereniging het moeilijk om alle 
ontwikkelingen in goede banen te leiden. Begin 2019 is daarom een 
aantal mensen bij elkaar gekomen om eens te kijken op welke 
manier onze vereniging kon worden geholpen. Uitgangspunt hierbij 
was een breed draagvlak creëren en vooral vooruit kijken hoe en op 
welke manier de club geholpen kon worden. Zo is de projectgroep 
“De toekomst van RKSV Driel” ontstaan. Het gevoel wat in deze 
groep heerste, wilden wij toetsen onder de leden van RKSV Driel 
met als motto “De toekomst van RKSV Driel bepaal jij, samen met 
mij”. 
Enquête en Projectgroepen 
Dit is in april gebeurd middels een enquête. De uitslagen van deze 
enquête zijn in eerste instantie gedeeld met het (toen nog) voltallige 
bestuur. Vervolgens zijn deze uitslagen gepresenteerd aan en 
getoetst bij de leden van RKSV Driel op 2 goedbezochte 
informatieavonden in mei. De uitslagen van de enquête zijn vertaald 
naar verbeterpunten verdeeld over 8 thema's: Kantine, 
Communicatie, Vrijwilligers, Cultuur, Jeugd, Faciliteiten, 
Accommodatie, Structuur & Organisatie. Bij elke groep, in het 
vervolg projectgroepen genoemd, hebben zich op die avonden 
mensen opgegeven om verbeterpunten in de praktijk te gaan 
brengen. Ook hebben de leden per thema punten aangegeven die 
zeker niet vergeten mochten worden. Gezien de prioriteit is gekozen 
om een start te maken met de projectgroep Kantine, gevolgd door 
de projectgroep Jeugd en Faciliteiten, deze laatste hebben we 
samengevoegd vanwege de vele raakvlakken. Wij zijn onder de 
indruk geraakt van de kwaliteit, inzet en het enthousiasme van de 
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leden van deze projectgroepen. Het was fantastisch dat zoveel 
mensen uit Driel en Schuytgraaf zich aandienden om iets voor onze 
club te betekenen!  Juist deze steun bleef de laatste jaren achter. Bij 
de projectgroep Kantine zagen we al snel de eerste tastbare 
resultaten, die ook voor iedereen zichtbaar waren en werden 
gewaardeerd. 
Start nieuwe structuur en organisatie 
Helaas werden we geconfronteerd met het feit dat enkele 
bestuursleden hadden besloten te stoppen met hun bestuursfunctie, 
of dit van plan waren. Derhalve hebben wij op de Algemene 
Ledenvergadering van 30 september voorgesteld om z.s.m. te 
starten met de projectgroep Structuur & Organisatie om het invullen 
van de vacatures te laten samengaan met een structuur en 
organisatie die voor RKSV Driel toekomstbestendig is. De ALV is 
daarmee akkoord gegaan. Hierna zijn de leden van de projectgroep 
Structuur & Organisatie aan de slag gegaan. Zij hebben hun 
bevindingen gedeeld met de bestuursleden en vervolgens op de 
Algemene ledenvergadering van 16 december hun voorstel 
gepresenteerd aan de leden. Ook deze projectgroep heeft prima 
werk voor onze vereniging verricht en dit weergegeven in een 
uitstekende presentatie. De leden zijn akkoord gegaan met de 
nieuwe structuur en organisatie. 
Vervolg: bemensen van de nieuwe organisatie 
Nu dit is bereikt, is het belangrijk om de posities weer bezet te 
krijgen. Het zogenaamde formatieproces volgt nu, een nauwkeurig 
en belangrijk proces. De leden hebben, naar aanleiding van de 
presentatie die Marius van Regteren heeft verzorgd hoe dit voor 
RKSV Driel het beste kan worden ingevuld, gekozen om deze taak 
in handen te leggen van de projectgroep “De toekomst van RKSV 
Driel”. Wij zijn dit proces inmiddels met een groep mensen die zeer 
zorgvuldig zijn uitgekozen en de taak hebben op zich hebben 
genomen om aan deze zeer belangrijke opdracht te werken. De 
planning is dat medio april er weer een Algemene 
Ledenvergadering volgt om deze resultaten te presenteren aan de 
leden van RKSV Driel.  
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Start volgende projecten  
Sommige mensen vragen ons wanneer de andere projectgroepen 
(Vrijwilligers, Cultuur, Communicatie en Accommodatie) van start 
gaan. We hadden gehoopt dit al in 2019 te doen, maar wilden 
voldoende aandacht kunnen geven aan de lopende projecten. 
Vandaar dat we hebben besloten om de start van deze projecten 
naar (de eerste helft van) 2020 te verschuiven. Maar dit gaat dus 
zeker nog gebeuren. 
Wij hopen ook in 2020, een bijzonder jaar voor RKSV Driel vanwege 
het 75-jarig jubileum, dat wederom veel mensen ons mee willen 
helpen om dit proces een passend vervolg te geven voor onze club!  
Want De Toekomst van RKSV Driel bepaal JIJ, SAMEN met MIJ! 
Wij wensen je in ieder geval veel geluk en gezondheid in het nieuwe 
jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectgroep “De toekomst van RKSV Driel” 
 
Marius, Maico, Jeroen en Ronald 
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Voorlopige Notulen Algemene Ledenvergadering 
gehouden op 16 december 2019. 
 
Aanwezig: bestuur t.w. F. Essers (vz), F.Elbers (secr), J. Opperman 
(activiteiten en  vrijwilligers) en H. vd Heuvel (CAB). 
Verder          : zie getekende presentielijst.  
Afmeldingen: bekend bij secr. 
 
1. Opening: 
De Vz verwelkomt de aanwezige leden en ereleden op deze extra 
ALV. Er is een redelijke opkomst voor deze vergadering daar dit een 
moment kan zijn voor de vereniging om een nieuwe weg in te slaan 
naar de toekomst.  
 
2. Vaststelling Agenda: 
De voorzitter vraagt aan de leden of de agenda nog aangepast 
dient te worden. Er worden 2 extra agendapunten ingebracht en dat 
zijn pt 7a: goedkeuring voor plan Technische commissie en pt 7b: 
toestemming van de leden om een ad interim penningmeester te 
benoemen daar onze huidige penningmeester W.Ederveen in de 
vorige ALV aangegeven heeft om tot 31-12-2019 deze functie 
administratief te blijven waarnemen. 
 
3. Notulen ALV van 30-09-2019: 
Er komt een vraag van S. Emons m.b.t. openstaand punt om voor 
de reserves en evt geblesseerde spelers dekens aan te kopen om 
te voorkomen dat ze onderkoeld raken. Dit heeft het bestuur vorige 
vergadering beloofd.  De vz moet bekennen dat men hierbij in 
gebreke gebleven is en zal dit z.s.m. oppakken. 
G.Knuiman: staat volgens de leden in de notulen op pag. 3  juist 
aangegeven wat de opdracht van de ALV aan de werkgroep is.  De 
werkgroep gaat bekijken of de huidige organisatie cq structuur van 
de vereniging juist is of dat deze aangepast dient te worden?  
Uit de ALV komt geen aanvulling dus men gaat akkoord met 
hetgeen in de notulen staat van 30-09-2019. 
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Daarna zijn er geen vragen meer en worden de notulen goed 
gekeurd.  
 
4. Presentatie werkgroep Structuur en Organisatie:  
De Leden hebben via de mail een uitnodiging ontvangen en in de 
bijlagen kunnen lezen waar de werkgroep op uit gekomen is.De 
werkgroep geeft bij monde van Dhr. Olthof een presentatie van hun 
werkzaamheden. Ze hebben zich bezig gehouden met de structuur 
en organisatie van RKSV Driel en niet met de invulling cq 
bemensing van de functies. Ook zijn er van elke functie 
functiebeschrijvingen gemaakt om afbakening te hebben van wie nu 
wat doet of zou moeten gaan doen.  
Eerst hebben ze gekeken naar hoe de vereniging nu gestructureerd 
is  en of dit volgens de werkgroep op dit moment wel werkt. Ze 
constateerde dat er op dit moment geen verenigingsplan ligt voor de 
langere termijn, ook dat men niet weet wat bij wie de leden aan 
moet kloppen als er iets gerealiseerd moet worden. Nu bestaat het 
bestuur uit 9 mensen en is dit nog wel wenselijk voor de toekomst. 
Men heeft ook gekeken hoe het bij andere verenigingen 
georganiseerd is en of dat daar wel werkt. Ook heeft men gekeken 
naar de Business club Sv Driel i.v.m. hun status m.b.t.  RKSV Driel. 
Uiteindelijk is men uitgekomen op de volgende structuur: 
• Een Db ( vz, penn. en secr.)  die moet gaan zorgen voor het 
beleid van de vereniging , die moet een overview hebben van de 
vereniging. Welke kant willen we op met de vereniging en hoe 
kunnen we dit waarborgen. Ze moeten ook zorgen dat de statuten 
nageleefd worden en zich niet bezig moeten houden met de 
dagelijkse beslommeringen.  
• Dan een 3 of 4 tal Algemene bestuursleden en daar komen de 
diverse zelfstandige commissies onder die de dagelijkse zaken 
behartigen zoals velden, kantine voetbalzaken e.d. 
• Daarnaast kunnen er ad hoc commissies gevormd worden die 
bepaalde ontstane zaken gaan bekijken en daarna advies geven 
aan het desbetreffend bestuurslid. 
• OP vraag of de werkgroep zich ook verdiept had in de statuten 
van de vereniging werd ontkennend gereageerd. 
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De werkgroep denkt dat deze wijze van werken een taak verlichting 
is voor de bestuursleden en dat de communicatie korte lijnen heeft 
en dat de nodige irritaties zal vermijden. De werkgroep wordt en 
bedankt voor het werk dat zij verricht hebben. 
 
5. Vragenronde: 
Er komt een opmerking dat de werkgroep een bepaalde wijze van 
werken voor ogen heeft maar dat de oude cq nwe bestuursleden 
zelf onderling hun taken in het bestuur mogen verdelen. De enige 
personen die op functie gekozen worden zijn de voorzitter en 
penningmeester. 
S. Emons : zijn er ook functieprofielen geschreven voor de 
personen die onder bestuursleden komen te vallen? 
Antw: daar heeft de werkgroep zich niet mee bezig gehouden.  
J. Geenacker: we gaan e.v.t. van 9 bestuursleden naar 7. Is dit niet 
tegenstrijdig met functieverlichting ook gezien naar de post 
wedstrijdzaken wat daar onder verstaan wordt. 
Antw: de commissies worden zelfstandiger dus aantrekkelijker voor 
mensen om in een commissie plaats te nemen. 
Dhr. N van Kempen : wie maakt het beleidsplan voor de langere 
termijn. 
Antw: het algemeen beleid wordt door Db uitgezet en dan verder 
uitgewerkt door de commissies.  
  
6. pauze: 
In de pauze is er gelegenheid om verdere vragen aan de werkgroep 
te stellen en onderling te praten over hetgeen er nu gepresenteerd 
is.  
 
7. Stemronde: 
De vz vraagt aan de leden of het duidelijk is wat de werkgroep 
gepresenteerd heeft. De leden geven aan dat, dat het geval is. 
De vz vraagt nu aan de ALV om te stemmen blijven we in de oude 
constructie of gaan we met de vereniging de nieuwe voorgestelde 
weg in. 
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De ALV stemt met grote meerderheid in met de nieuwe structuur. 
Dank aan het werk van de werkgroep. 
 
Daarna kwam de vraag Hoe nu verder.  
 
• Er werd een voorstel door het zittende bestuur gedaan hoe zij 
de weg naar de nieuwe structuur voor zich zagen en wel mensen uit 
huidige bestuur aangevuld met een aantal mensen uit de leden die 
personen gingen zoeken voor de desbetreffende vacatures. 
Volgens de projectgroep was dit zo niet de bedoeling en ook niet 
zoals ze het voorgesteld hadden aan de vereniging. Ze plaatsen 
een tegenvoorstel en wel 
• 2 personen uit projectgroep, 2 personen uit werkgroep en 2 
personen uit de ALV die de personen gingen zoeken voor de 
vacatures. 
Er ontstond een felle discussie waar enkele leden de emoties voor 
de reden lieten gaan. Daarbij werden de grenzen van discuteren 
opgezocht en ook overtreden. Mensen waren even niet in staat te 
beseffen dat  we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben en wel  
onze vereniging op een hoger plan brengen maar daarbij wel een 
gezellige dorpsvereniging voor een ieder zijn. 
Uiteindelijk werd de vraag aan de ALV voorgelegd gaan jullie 
akkoord met de volgende samenstelling van een formatiegroep die 
gaat zoeken wie er e.v.t geschikt zijn en plaats willen nemen in een 
organisatie die door de werkgroep is voorgesteld.  
Deze formatiegroep zal gaan bestaan uit 2 bestuur, 2 
projectgroep/werkgroep en 2 personen uit de leden.  Dit werd 
geaccordeerd door de ALV. 
Deze formatiegroep kreeg de opdracht mee om personen te gaan 
benaderen voor de vacatures en deze personen dan voor te dragen 
op de volgende ALV uiterlijk in april. 
Op deze ALV kunnen zich ook andere gegadigden aanmelden met 
voldoende steun zoals in de statuten vermeld staat en ook 
personen die e.v.t. door het zittende bestuur voorgedragen worden. 
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Mensen die deel willen nemen aan deze formatiegroep kunnen zich 
tot  10 januari 2020 aanmelden bij de secretaris. 
 
7a . Plan Technische commissie:  
F. Abbenhuis: Er ligt een voorstel  voor een beleidsplan voor de 
komende jaren van de technische commissie ter goedkeuring, dit al 
vanaf april. De comm. Weet nu niet of ze verder mogen gaan met 
hun werkzaamheden. 
Antw; De goedkeuring wordt een zaak voor het dan zittende bestuur 
maar ondertussen kunnen de dagelijkse dingen gewoon doorgaan 
zoals elftalindelingen nieuwe seizoen. Kijken of leiders/trainers 
komend seizoen door willen gaan enz. enz. 
  
7b.  Ad interim penningmeester: 
Onze huidige penningmeester stopt op 31 -12-2019 met zijn functie 
en dus wordt nu aan de  ALV voorgelegd om akkoord te gaan met 
de door het bestuur op de vorige ALV van 30-09-2019 voorgestelde 
nieuwe penningmeester. Dhr. Hans Vening stelt zich voor op deze 
ALV en gaf aan dat hij ook nu in deze moeilijke periode wel als 
penningmeester wil optreden . Hij realiseerde zich wel dat het voor 
een korte periode kan zijn omdat men een nieuw bestuur wil vormen  
en of hij in het nieuwe plaatje past is afwachten 
De ALV stemde in met zijn benoeming en bedankte W. Ederveen 
voor zijn werkzaamheden in onze vereniging. 
 
8. Rondvraag: 
W. Ederveen: Hij gaf aan dat in deze ALV nogal wat woorden 
gevallen zijn die niet echt wenslijk zijn. De mensen die nu bestuurlijk 
de vereniging draaiende houden doen natuurlijk niet alles naar 
ieders tevredenheid maar enige waardering voor deze personen  is 
toch wel op zijn plaats. Zijn betoog werd door een groot gedeelte 
van deze vergadering ondersteund. 
 
8. Sluiting: 
De vz  sluit deze rumoerige en enerverende vergadering af met 
enkele mededelingen om aan de leden mee te geven wat er de 
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komende periode nog op onze vereniging afkomt en deze zaken 
zijn: 
• Verbouwing keuken die onze vereniging volgens de vz niets 
gaat kosten dankzij inbreng eigen leden en bijdrage  businessclub 
Sv Driel. 
• Schilderwerk daar zijn offertes voor aangevraagd. 
• Uitbreiding warme ruimte CAB ivm opslag materiaal en 
goederen. 
• Beregening voor het B-veld. 
Natuurlijk ook een leuk vooruitzicht en dat is de viering van ons 75 
jarig bestaan. Een ieder heeft daar al het nodige van kunnen lezen. 
Daarna sluit de vz deze vergadering . Hij bedankt een ieder voor 
haar/zijn komst en wenst de formatiegroep veel sterkte en wijsheid 
toe.  
 
De Vz        De secr. 
 
F. Essers       F. Elbers 
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75-jarig jubileum RKSV Driel 
 

Het jaar 2020 is van start gegaan, 
voor RKSV Driel een bijzonder jaar 
want we vieren dit jaar het 75-jarig 
jubileum. Het belooft een jaar te 
worden vol bijzondere activiteiten.  
De jubileumcommissie heeft zich als 
doel gesteld, dat alle geledingen 
van RKSV Driel en het dorp Driel 
aan bod moeten komen bij de 
activiteiten die worden 
georganiseerd. Daarnaast wil het met (een deel) van de activiteiten 
het onderscheidende karakter van RKSV Driel onderstrepen. De 
jubileumcommissie wil door de jubileumactiviteiten de mensen 
verbinden met RKSV Driel. 
 
Tijdens het nieuwjaarsfeest op zaterdag 4 januari vond de aftrap 
van het jubileumjaar plaats met de uitgifte van het 
voetbalplaatjesalbum. Een initiatief van Ger Koopman, eigenaar van 
de Albert Heijn in Driel, dat samen met een speciale commissie van 
onze verenging verder is uitgewerkt. En het resultaat mag er wezen! 
Het is een topalbum geworden met een kwaliteit van het hoogste 
niveau, of zoals Ger het voor ogen had: Champions League niveau. 
Ger Koopman reikte Daniëlle Knuiman het eerste exemplaar uit. 
Vervolgens kreeg Ger van de jubileumcommissie het eerste 
entreekaartje van Tino Martin overhandigd, hij zal zaterdag 23 
optreden als onderdeel van het feestweekend. Het jubileumjaar is 
begonnen! 
 
We hebben onze nek uitgestoken met het jubileumprogramma, 
passend bij onze vereniging en dat met uiterste zorgvuldigheid is 
vastgesteld. Veel mensen gaan zich nu 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 
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programma mede mogelijk hebben gemaakt. Opnieuw blijkt deze 
combinatie een succesformule zoals deze wel vaker binnen onze 
vereniging wordt toegepast.  
 
Speciale aandacht voor de reünie en de spellendag. Er is inmiddels 
een commissie bezig met de invulling van de reünie op zondag 24 
mei. 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 aan de slag gegaan die invulling gaat 
geven aan de gezins- en spellendag op zaterdag 23 mei. Dit belooft 
ook een grote happening te worden. 
 
Over het feestweekend in mei wordt al veel gesproken, mede 
ingegeven door het grootse programma. Het grootse programma 
wordt omarmd door bedrijven die ons hierin ondersteunen en 
vrijwilligers die zich aandienen om te helpen. Hierdoor hoeven we 
voor slechts 2 activiteiten entree te vragen, dat is voor de Hollandse 
Avond (donderdag 21 mei) en de grote Feestavond met Tino Martin 
(zaterdag 23 mei). De entreeprijs hebben we vastgesteld op € 20,00 
per avond. Echter, wij willen de leden van RKSV Driel een fors 
voordeel bieden. 
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KAARTVERKOOP LEDEN RKSV DRIEL 
 
Leden kunnen op de volgende momenten in de kantine een 
entreekaart tegen een lager tarief aanschaffen: 

 Zaterdag 8 en 15 februari tussen 10:00 en 12:00 uur en 
tussen 16:00 en 18:00 uur; 

 Zondag 9 en 16 februari tussen 16:00 en 18:00 uur; 
 Korting € 7,50 per entreekaart, dus bedraagt tarief € 12,50 

per entreekaart. 
Voorwaarden: 

 Lid zijn van RKSV Driel, dus geregistreerd bij de KNVB, lijst 
31 januari 2020 is leidend; 

 Maximaal 2 kaarten per lid per feestavond; 
 Alleen op bovenstaande dagen en tijdstippen zijn 

entreekaarten voor leden aan te schaffen tegen het 
voordelige tarief. Daarna vervalt dit voordeel. 

 
Na deze eerste verkoopronde zal er voorverkoop plaatsvinden bij 
Albert Heijn Ger Koopman. De entreekaarten kosten dan € 15,00 
per stuk, maximale afname 4 entreekaarten. Tot slot zal er op beide 
avonden in mei nog verkoop van de laatste entreekaarten 
plaatsvinden aan de kassa.  
  
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! 
Inmiddels hebben we ook invulling gegeven aan de 
woensdagavond om het feestweekend te kunnen starten, ook de 
vrijdagmiddag wordt nog gewerkt aan een invulling. We hopen 
hierover binnenkort meer informatie te kunnen verstrekken. 
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Het (voorlopige) jubileumprogramma: 
 

Woensdag 20 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. 
 
Woensdag 20 mei 2020 
19:00 uur: wedstrijd tussen RKSV Driel 1 en oud-Nederlands 
Kampioen schoolvoetbalteam Drieluik Driel 
20:30 uur in de Smepro-feesttent: DISCO MET DJ O.  
Entree gratis. 
 
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 Jansen Makelaars, Hypotheekhuys Elst en Opel Broekhuis. 
Entree € 20,00 per persoon. 
 
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! 
Entree gratis. 
 
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. 
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Met een speciaal optreden van niemand minder dan Tino Martin, 
dit is mogelijk gemaakt door Albert Heijn Ger Koopman. 
Entree € 20,00 per persoon. 
 
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 - Eldenia 
15:00 - 20:00 uur ROOD-WIT PARTY in de Smepro-feesttent  
De muzikale omlijsting deze middag wordt wederom verzorgd door 
Toporkest Summerland. 
Entree gratis. 
 
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 voor RKSV Driel. 
Op zaterdag 18 januari 2020 heeft RKSV Driel uit handen van 
topscheidsrechter Kevin Blom het ARAG fair play certificaat 
ontvangen. 
  

Een klein anderhalf jaar is Stefan Emons, scheidsrechter 
coördinator binnen onze vereniging, bezig geweest om dit certificaat 
te mogen ontvangen. Hiervoor heeft hij veel werk moeten verzetten, 
en zoals hij het zelf aangaf heeft het hem veel bloed zweet en 
tranen gekost. Stefan heeft onder andere een arbitrageplan voor de 
vereniging geschreven, deze kunnen wij in de toekomst gebruiken 
om onze scheidsrechters te begeleiden. 
  
Zaterdagmorgen 18 januari ’20 was het dan zover, de vele uren die 
Stefan in het certificaat heeft gestopt werden beloond. 
Scheidsrechter Kevin Blom arriveert even voor 11 uur op het 
sportpark, en nadat hij alles geïnstalleerd had kon de uitreiking 
beginnen. In de kantine was een goede opkomst te zien, niet alleen 
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de scheidsrechters waren aanwezig, maar ook scheidsrechters 
coördinatoren van andere verenigingen en vele andere 
belangstellende. 
  
Na een kort openingswoord van de voorzitter was het de beurt aan 
Stefan. Hij vertelde in zijn toespraak vooral hoe de afgelopen 
anderhalf jaar voor hem zijn geweest. Het aanvragen van het 
certificaat leek in het begin een makkelijke klus, die zoals hij zelf zei, 
zo geklaard zou hebben. Niets bleek minder waar, want het 
schrijven van een arbitrageplan, het volgen van een 2-tal cursussen 
en de vele gesprekken die gevoerd moesten worden, heeft er soms 
toe geleid dat hij het bijltje erbij neer wou gooien. Gelukkig kon hij 
terugvallen op Gerald Knuiman die hem met een peptalk er weer 
boven op hielp, en aan het einde op Frans Elbers als secretaris en 
vervanger van Gerald Knuiman. 
  
In zijn toespraak sprak Stefan ook de scheidsrechters toe, hij is trots 
dat zij met zoveel flexibiliteit, enthousiasme en inzettingsvermogen 
eraan hebben bijgedragen dat het certificaat nu toegekend is aan 
RKSV Driel. Hij benoemde ook nog eens hoe lastig het is om 
iedereen zo goed en kwaad als het kan in te delen op wedstrijden, 
maar dat ze er altijd samen weer uitkomen. Hij benadrukte ook nog 
dat dit pas het begin is van het certificaat, het voorwerk is nu 
gedaan en samen moeten we laten zien dat we het certificaat met 
trots dragen. 
  
Na alle toespraken was het tijd voor de uitreiking van het certificaat, 
en onder toeziend oog van alle aanwezigen, Kevin Blom en de 
ARAG, ondertekende Stefan als eerste het certificaat. Tijdens dit 
moment kreeg RKSV Driel het certificaat, een Fairplay zone bord en 
een tas met allerlei attributen voor de scheidsrechters binnen de 
vereniging. RKSV Driel is hierbij de eerste voetbalvereniging van de 
gemeente Overbetuwe, en de 91ste vereniging uit Nederland die 
gecertificeerd is.  
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Na een korte pauze met een lunch voor alle genodigden was het tijd 
voor de presentatie van Kevin Blom. Hij lichte deze ochtend 2 
dingen uit zijn vakgebied uit. Het eerste was de spelregel “hands” 
en het tweede was de VAR. Met een interactieve en beeldrijke 
presentatie vertelde Kevin Blom over zijn vak, en gaf de aanwezige 
mensen genoeg ruimte om vragen te stellen en opmerkingen te 
maken. Door middel van rode en gele kaarten kon iedereen 
aangeven of zij een overtreding opzettelijk of niet opzettelijk hands 
vonden. Ook werden de allereerste beelden van de VAR getoond 
met de bijbehorende communicatie tussen de scheidsrechters.  
Na de presentatie sloot Stefan de ochtend af met een dankwoord 
voor alle aanwezigen, en gingen de scheidsrechters gehuld in een 
nieuw shirt op de foto met Kevin Blom. 
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Onze jarigen van februari 
01 Joey Alberts 
01 Bart van Leeuwen 
03 Raf Romberg 
03 Valentijn Herlaar 
03 Ties Ritsma 
03 John Baas 
05 Jasper Aalbers 
05 Sebean Hendriksen 
06 Corne Peters 
07 Michel Cijs 
07 Hans van der Linden 
08 Mads van Rooijen 
09 Yanou van Schaik 
09 Jort Teunissen 
09 Stijn Smids 
10 Janne Willemsen 
11 Jochem van Gogh 
12 Jelle Blom 
13 Wesley van Sandijk 
14 Adrie Pullen 
14 Jamie Wiegman 
14 Sander Berends 
15 Marco Schuiling 
15 Rémon van den Dam 
17 Dennis Knuiman 
17 Adrie van Roosmalen 

18 Givayo Axwijk 
18 Niels Leseman 
19 Frans Essers 
19 Stijn Geenacker 
19 Coert Hes 
20 Jane van Rijsewijk 
20 Ruben van Rhoon 
20 Jordi Rook 
20 Ivo van der Geest 
21 Wouter Hage 
22 Nick ten Westeneind 
24 Emile Baumann 
24 Guusje van Ballegoijen 
25 Stijn van de Klift 
25 Bart Verhoeven 
26 Bart Kosman 
26 Jan Zadelhoff 
27 Margriet Groenevelt 
27 Lars Matse 
28 Jimmy van Tilburg 
28 Britt Tesink 
28 Seraphine van Meegen 
 
Nieuwe leden 
x 
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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
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Nieuws van de aktiviteitencommissie 
Op zaterdag 11 januari 2020 was er de nieuwjaarsdisco voor de 
teams van jo-13 t/m jo-17. 
De jongeren druppelde langzaam binnen die avond. 
Na een tijdje was er een vrolijke en gezellige groep jongeren bij 
elkaar gekomen. 
het werd die avond een gezellige avond , zeker ook door de 
medewerking van de heren van de muziek. 
Er werd van alle muziek gedraaid en zeker ook de verzoeknummers 
werden vaak aangevraagd. 
Op de aangevraagde jeugdige muziek ( lees k3) kwamen de voetjes 
aardig van de vloer. 
De sfeer zat er goed in!! 
Jongens en meiden bedankt voor de geslaagde avond. 
En hopelijk zien we jullie terug bij de volgende activiteit. 
  
Namens de aktiviteitencommissie, 
Annemiek Derksen 
 
 
================================================== 
 
 
 
Weetjes of onzin 

 Google heeft meer dan 60 miljard bezoekers per maand 
 Facebook heeft bijna 20 miljard bezoekers per maand 
 In december 2019 waren er 1,7 miljard websites online. 
 De Verenigde Staten van Amerika telt 24.5 miljoen 

voetballers. 
 In Nederland zijn dat er 1,7 miljoen 
 Cristiano Ronaldo is waarschijnlijk de rijkste voetballer ter 

wereld. 
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Nieuws van de kantinecommissie 
Donderdagavond 16 januari was het zover: de oplevering van de 
plannen gemaakt door de ‘Kantine’ projectgroep. Onder leiding van 
Harald Scheers zijn wij medio 2019 met een groep vrijwilligers 
begonnen met het opstellen van een gestructureerd beleidsplan en 
het maken van de plannen voor een kantine update. De energie zat 
er vanaf het begin af aan merkbaar goed in. Via de uitgestuurde 
ledenenquête bleek dat onze overkoepelende projectgroep 
“toekomst van Driel” veel heeft losgemaakt. De enquête werd op 
grote schaal ingevuld en de avonden waarop de uitslag bekend 
werden gemaakt werden druk bezocht. De club was klaar voor een 
frisse wind!  
Door het enthousiasme van de heren van “de toekomst van Driel” 
ben ik geïnspireerd geraakt om mijn steentje bij te dragen. Zelf heb 
ik vroeger met veel plezier gevoetbald bij deze club en 
tegenwoordig sta ik er op zaterdagochtend langs de lijn te genieten 
van o.a. het JO9-1 team waar mijn zoon Job deel van uit maakt.  
Één van de actiepunten voor de projectgroep kantine was het 
updaten van het kantinegebouw. De leden weten en voelen dat de 
kantine het hart is van de vereniging. De kantine straalde dit echter 
niet meer uit. Tijd voor verandering! Ik wilde dit onderdeel van het 
project graag oppakken. Hier kon ik namelijk écht van meerwaarde 
zijn voor de club en haar leden. Maar…alleen ging me dat niet 
lukken! Daarom heb ik via de RKSV Driel Facebook pagina een 
oproep gedaan. Deze oproep is door veel mensen, zowel binnen als 
buiten de club, gezien. Hierdoor hebben we de subprojectgroep 
kunnen uitbreiden tot vijf mensen. Vijf mensen met verschillende 
achtergronden, verschillende inzichten, verschillende leeftijden en 
ideeën.  
De groep was niet groot, maar doordat de neuzen dezelfde kant op 
stonden en wij ons in konden leven in de behoeften van de leden 
werden onderlinge afspraken en tussentijdse doelen snel behaald. 
Met een prachtige presentatie als eindproduct.  
(onderaan dit bericht een sneak preview van de presentatie).  
Deze zullen we binnenkort voor iedereen beschikbaar stellen.  
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Nu de plannen er liggen is het zaak om gefaseerd te gaan 
uitvoeren. De update is een grote investering voor de club en de 
plannen zullen waarschijnlijk niet in één keer doorgevoerd worden. 
Met de hulp van de businessclub, sponsoren, vrijwilligers en leden 
moeten we proberen de update financieel en qua uitvoering 
haalbaar te maken. Door initiatieven zoals deze en mensen, zoals 
degenen waar ik de afgelopen periode mee heb mogen werken, 
ben ik ervan overtuigd dat onze club nog een lange, gezellige en 
sportieve toekomst heeft.  
Via deze weg wil ik graag nogmaals mijn dank uitspreken aan alle 
leden die de moeite hebben genomen om de ledenenquête in te 
vullen, aan de heren van de projectgroep “de toekomst van Driel” 
voor het goede initiatief en het nog steeds begeleiden hiervan, mijn 
mede-projectgroep leden en de toppers die mij hebben geholpen 
met het vormgeven van de toekomstplannen van onze kantine.  
Bedankt en we zien elkaar snel op de club! 
  
Jan Kaihatu 
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FIFA 11+ Warming-Up programma  

 
Het seizoen gaat weer verder en de bal gaat weer rollen.  Het is gebleken dat een 
gestructureerde warming-up de kans op blessures vermindert. Voor voetballers is 
er zelfs een wetenschappelijk onderbouwde warming-up. Dit programma is 
bewezen effectief in het voorkomen van blessures bij voetballers ouder dan 14 
jaar. 
Uit onderzoek blijkt dat de het uitvoeren van dit programma de kans op een 
blessure bij voetballers met 30% vermindert. Het FIFA 11+ is een warming 
programma wat ontwikkeld is door het medisch team van de FIFA. Het 
programma bestaat uit dynamische loopvormen, kracht-coördinatie-stabiliteit 
oefeningen en afsluitend loopvormen. 
  
Deel 1 
Het eerste deel bestaat uit loopoefeningen. Zet twee rijen pionnetjes in een rechte 
lijn naast elkaar en verdeel het team in tweeën. Achter iedere rij pionnen gaat een 
helft van het team staan. Voer vervolgens de volgende oefeningen uit. Dit 
onderdeel duurt ongeveer 8 minuten. 

Deel 2 
Het tweede deel van de warming-up bestaat uit oefeningen die zijn ingedeeld in 
drie niveaus. Je kunt zelf bepalen op welk niveau je dit deel van de warming-up 
doet. Begin altijd met niveau 1. Als dat een aantal keer goed is gegaan, dan kun 
je het de volgende keer op een niveau hoger proberen. Dit onderdeel duurt 
ongeveer 10 minuten. 
Dit tweede deel van de warming-up doe je alleen op de training. Voor een 
wedstrijd wordt dit deel overgeslagen omdat het daarvoor te zwaar is. 
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Deel 3 
Het derde deel van de warming-up bestaat uit loopoefeningen. Dit 
onderdeel duurt ongeveer 2 minuten.  
 

Bij aanhoudende pijnklachten of blessures is het verstandig contact 
op te nemen met een van onze fysiotherapeuten. Op 
donderdagavond is er een inloopspreekuur op de club waar de 
fysiotherapeut aanwezig is voor screening en onderzoek.  
 
Team Fysiotherapie Driel 
026-4743112 of info@fysioterapiedriel.nl  
 
 
 
Bron: Sadigursky, D., Braid, J. A., De Lira, D. N. L., Machado, B. A. 
B., Carneiro, R. J. F., & Colavolpe, P. O. (2017). The FIFA 11+ 
injury prevention program for soccer players: a systematic 
review. BMC sports science, medicine and rehabilitation, 9(1), 18. 
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Herhaalde oproep 
Wij hebben al meerdere pogingen ondernomen, maar zonder veel 
succes. 
Misschien nu wel??? 
 
Wij zijn inmiddels meer dan twee jaar op de dinsdagochtend sportief 
bezig. 
Vanaf half elf tot half twaalf recreëren we op het sportpark met als 
doelstelling het sporten op recreatief niveau. 
Als oud voetballers vinden we het spelletje nog te mooi om te doen. 
Dus vermaken we ons met de bal, verbeteren we actief onze 
conditie en zorgen we er voor dat we voldoende lichamelijke 
inspanning verrichten om na het uur met een voldaan gevoel de 
douche op kunnen zoeken. 
Wie wil er op de dinsdagmorgen, of bij voldoende animo, op een 
ander tijdstip van de week, mee komen doen. 
Wij zoeken nog mede sportievelingen die met ons recreatief willen 
voetballen. Ervaring niet vereist, genoeg tijd om langzaam aan de 
opbouw van je conditie te werken. 
Plezier staat hoog in het vaandel. 
Doe je mee…… 
Wil je weten hoe het werkt…………… 
Wil je gewoon eens komen kijken…………. 
 
Iedere dinsdagmorgen vanaf half elf 
Wees welkom 
 
Drielenaar of geen Drielenaar 
Wees welkom 
 
Wij zijn op zoek naar versterking om meer uit ons actieve uur te 
halen. Doe jij met ons mee???????  
Alfons van Rooijen 
Henk Willems 
Willy Ederveen 
info@rksvdriel.nl 
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Verbazing en toch leuk 
Het is zaterdagochtend bijna tien uur. In verband met de 
winterperiode is er weinig activiteit op het sportpark. Slechts een 
enkele inhaalwedstrijd en later nog wat vriendschappelijke 
wedstrijdjes. Maar zeker geen vol programma. 
Het B veld vormt op dit moment een uitzondering. Daar wordt ook 
vriendschappelijk maar zeker ook fanatiek gevoetbald. 
Publiek langs de kant. Meelevend en bewonderend. Lachend en 
van OH, OH, zie die gasten goed bezig zijn. 
En als Koen in de heupzwaai wordt genomen, een bijna salto maakt 
en zijn hesje daarmee nog eens flink door de modder moet laten 
gaan, klinkt een lachsalvo van de zijkant als hij vanuit dezelfde 
stuitering weer opspringt en alsnog de bal probeert terug te winnen. 
Hoezo fanatiek!! 
Prachtig man, dat fanatisme en ongedwongen voetbalplezier. Das 
genieten. Genieten van onze  toekomstige toppers. Want, wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. En die jeugd loopt hier voor me te 
voetballen. En niet alleen maar de jeugd, maar ok de spelregels 
worden hier al in een toekomstig jasje gestoken. Want 
vooruitstrevend zijn ze. Wat zeg ik, ze zijn de tijd volgens mij al ver 
vooruit. Hier wordt geschiedenis geschreven. Jazeker. 
Wat te denken van twee scheidsrechters in het veld. Uitballen 
worden ingeschopt en gedribbeld, dus niks niet gooien. Koppen is 
zonder helm is verboden. Buitenspel bestaat niet en de goal is net 
iets te groot voor de keeper. Dus veel doelpunten en zeker geen 
flauwe NUL tegen Nul. En cornerballen doen we alleen als de bal 
expres over de achterlijn wordt geschoten.  
En het doel verdedigen? Nou dat doet de speler die het dichts bij de 
goal staat. Dat is toch hartstikke logisch. 
Als de KNVB in deze  aantrekkelijke en door de jeugd gebruikte 
aanpassingen geen modernisering van het voetbal ziet, dan weet ik 
het ook niet meer. Deze jeugd is er in elk geval blij mee en de 
ouders langs de kant vinden het ook allemaal zeer aantrekkelijk en 
vermakelijk. 
En dan werd er bij vlagen ook nog eens verrassend mooi 
gevoetbald. Goed samen gespeeld en gekeken naar de 
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medespelers. Zelfs een vlotte combinatie over het hele veld werd 
zomaar uit de hoge hoed getoverd. Verrassend was het zeker en 
gewoon mooi om te zien. Het publiek vond het ook prachtig.  
Tik-tak over het veld. Sprintje naar de andere kant. Bal voor de goal, 
en plof ligt de bal in de goal. Daar kunnen hogere teams nog een 
puntje aan zuigen.  
En soms gaat het ook wel eens mis. Een bal in het gezicht gevolgd 
door een schrik gezicht en een korte huilbui. Want dat deed toch 
best wel pijn. Een knuffel van mama en effe drinken bij papa doet in 
zo’n geval wonderen.  
En voordat het volgende doelpunt kan worden aangetekend is hij de 
pijn alweer vergeten en gaat hij weer vol enthousiasme achter de 
bal aan. Op weg naar alweer een doelpunt. 
Schot van rechts, stop van de keeper, bal kaatst terug naar andere 
aanvaller, nieuwe knal, doelpunt. 
Stand zeven tegen zeven of zoiets.  En dan moeten de 
strafschoppen nog komen. Iedereen zijn kans dus om te scoren en 
het weekend weer op te vrolijken.  
Waar maken we dat nog mee, iedereen in scoringspositie en 
allemaal winnaars.  
Ook de toeschouwers en een ontspannen weekend voor de ouders 
met al die winnaars. 
Dubbel plezier dus.  
En ohja, die twee scheidsrechters. Als de KNVB wilt weten over hoe 
het werkt met twee scheidsrechters, dan kunnen wij daar wel wat 
over adviseren. 
Bijvoorbeeld dat je de scheidsrechters niet mee moeten laten 
voetballen. En dat ze ook samen geen een tweetje op moeten 
zetten en al helemaal niet in de weg moeten gaan staan als er op 
goal geschoten wordt. En dan misschien toch de VAR nog maar niet 
direct afschaffen. 
Maar leuk waren die twee scheidsrechters wel en zeker net zo 
fanatiek en enthousiast als die mini voetballers van ons. 
Mooi toch. Op naar de volgende wedstrijden. 
 
De minimotor 
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Op zoek naar 
Wijj zijn op zoek naar (oudere) foto’s en filmmateriaal van onze 
vereniging. 
 
Waarom……….??????? 
 
Om te kunnen tonen en vertonen tijdens de reünie op 24 mei 2020 
ter ere van ons 75 jarig bestaan. 
Ook krantenknipsels, lectuur of andere uitingen die betrekking 
hebben op onze vereniging zijn zeer welkom. 
Wij kopiëren (uiteraard met toestemming) de aangeboden foto’s en 
films en andere bescheiden en u krijgt deze persoonlijk retour. 
 
Wie zijn wij: 
De reünie commissie bestaande uit: 
Theo van Rijsewijk ( bij bijna iedere wedstrijd van het eerste elftal 
aanwezig)  
Frans Elbers ( heeft bijna een bed op het sportpark staan) 
Alfons van Rooijen (iedere woensdagmiddag, mini’s, en meestal op 
zaterdagmiddag aanwezig tijdens en na de wedstrijd van zaterdag 
3) 
Willy Ederveen ( iedere woensdagmiddag, mini’s, en 
woensdagavond vanaf ongeveer 20.30 uur op het sportpark) 
 
Wij zijn ook bereikbaar op 
reunie75jaarrksvdriel@gmail.com 
info@rksvdriel.nl 
reunie75jaar@rksvdriel.nl 
facebook:  #reunie75jaarrksvdriel 
 
Wij wachten vol spanning op uw reactie. 
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Wist u dat: 
 het team 3 zat. in juni hun weekend weg naar Zwolle hebben 

gepland 
 leden uit de Businessclub Driel de verbouwing van 

Businessclub lid Smepro International BV gerealiseerd 
hebben. 

 Marco Schuiling (die ooit tegen Ajax gescoord heeft) de 
schoenen weer uit vet heeft gehaald 

 Marco zijn kunsten nu in zat. Team 3 laat zien 
Alfons helemaal over de rooie gaat als de tegenstander zijn 
zoon hard onderuit schopt 

 hij zich ook niet uit het veld laat sturen door de scheids 
oud spelers van de selectie elftallen zo kunnen aansluiten bij 
team 3 zat. 

 de koffie- en broodjes gezond hoek gerealiseerd is in de 
kantine 
alleen de juiste kleuren nog ontbreken 

 Berty een goed alternatief is voor de kantine als die op 
zaterdag gesloten is 

 team 3 zat. begrip heeft voor deze situatie 
 als dit vaker gebeurd er aardig wat omzet wordt mis gelopen 
 bij Berty de friet aan tafel wordt geserveerd 
 de hotwings en mexicano bij Berty aan raders zijn 
 en betere friet dan van de Chinees 
 Jawed het verschil niet weet tussen patat en friet 
 John op 04-04-2020 gaat trouwen met Reiny 
 de jubileumcommissie 75 jaar RKSV Driel vrijwilligers zoekt 

voor diverse activiteiten tijdens het grote feest op 20 tot en 
met 24 mei 
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Noteer 20 Mei 2020, 20:00 uur, in je agenda! 
 
Voorafgaand aan het Jubileumweekend                                
 
trappen wij af met 
een bijzondere wedstrijd…………. 
 
 
RKSV Driel 1 – NL schoolvoetbalkampioensteam 2011 
 
Voorheen basisschool “Het Drieluik” thans “De Kameleon” uit Driel, 
met vele bekende namen… 
 
In de volgende Rood-Witten vertellen wij u meer.. 
 
 
 


