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Van de bestuurstafel 
 

Dinsdag 18 februari jl. was er een avond van het Dorpsplatform. 
Ook wij als RKSV Driel waren daar aanwezig. Wij hebben goede 
gesprekken kunnen voeren over een eventueel aan te leggen 
voetbal veldje voor de kinderen uit Driel.  
Samen met ouders, raadsleden en andere aanwezigen zijn we tot 
een plan gekomen, om binnenkort met elkaar weer in gesprek te 
gaan. Op donderdag 20 februari was er een training georganiseerd, 
met na afloop  
carnaval in de kantine.  
 
Helaas door het slechte weer kon de training niet doorgaan, maar 
de vele opgekomen leden hebben samen met CV De Toorenuulen, 
een heerlijke avond beleeft met muzikale klanken van Kapel 3L. 
Graag wil ik nog een rectificatie aanbrengen.  
 
In de vorige Rood-witten heb ik een dank uitgesproken voor het 
aanleveren van een tafeltennis tafel. Helaas ben ik vergeten te 
vermelden dat Leo van Vooren met de auto van Maters de tafel 
heeft opgehaald en bij ons sportpark heeft neergezet. Rik Beijer 
hem vanaf de poort heeft getransporteerd tot aan de kantine. Dank 
daarvoor.  
Want beste leden, waar zijn wij zonder onze vrijwilligers. 
 
De vereniging ben jij, samen met mij. 
Frans Essers, voorzitter 
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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. 
 
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 
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. 
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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.  
De leden van RKSV Driel hebben we de gelegenheid gegeven om 
in februari entreekaarten aan te schaffen tegen een speciaal tarief 
om zo een fors voordeel te bieden. Van deze gelegenheid is goed 
gebruik gemaakt, er zijn al veel entreekaarten verkocht. 
 
Voorverkoop bij Albert Heijn Ger Koopman 
Vanaf 1 maart start de voorverkoop bij Albert Heijn Ger Koopman 
waar iedereen entreekaarten kan aanschaffen. Deze voorverkoop 
loopt tot uiterlijk 30 april. 
De entreekaarten kosten in deze periode € 15,00 per stuk. 
Let op: zolang de voorraad strekt en op=op! 
 
Tot slot zal er op beide avonden in mei nog verkoop van de laatste 
entreekaarten plaatsvinden aan de kassa. De entreekaarten kosten 
dan € 20,00 per stuk. 
 
Het programma van de feestweek is definitief en helemaal rond. 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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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 
18:30 uur: clinic dames- en meidenvoetbal 
20:00 uur: wedstrijd tussen RKSV Driel 1 en oud-Nederlands 
Kampioen schoolvoetbalteam Drieluik Driel 
21:00 uur in de Smepro-feesttent: DISCO MET DJ OOH.  
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 – 01:00 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 
14:00 – 17:00 uur: seniorenmiddag in de Smepro-feesttent m.m.v. 
het Shantykoor en De Leemkuulers. Entree gratis. 
21:00 – 01:00 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- & Spellendag voor jong en oud, dit is 
mogelijk gemaakt door Schoonmaakbedrijf Jacobi. 
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. 
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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. 
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Kiek um goan……. 
 
Kiek um goan, da jong. Kiek um goan. 
Mot tie eigenlijk wel schieten, de duppert. Zo ist niks. 
Moar ja, attie moar schik hey wah. 
De fiets leunt al net zo stevig tegen het hekwerk al hijzelf. 
Een grote glimlacht siert zijn gekleurde gerimpelde gezicht. Toch 
kunnen die blagen er al wel een bietje van ak ’t zo bekiek. Ze 
rennen in elk geval hin en weer. Da’s beter dan die proflui van 
tegenwoordig. En as ze aan de grond liggen zin ze zo weer 
overend. 
Met de grote glimlach en dito pretogen kijkt hij naar de grote groep 
kinderen die op het veld bezig zijn. 
Waarom kom je niet verder dan kun je het veel beter zien, nodig ik 
hem uit.  
Neejoh, hij mot me heleoal nie zien. Anders gittie alleen maar 
speulen en fratsen uuthoalen. Ik vertel hem thuus wel wak allemaol 
gezien hey 
Ook prima, maar ik ga wel verder dan.  
Vanaf de zijlijn sla ik het voetbalschouwspel gade. En ook ik moet 
constateren dat ze er wel “un bietje” van kunnen, zoals de opa 
tegen het hek me toevertrouwde. Tenminste, ik neem maar dat het 
een opa van een van de kinderen is. Vergeten te vragen eigenlijk. 
Maar met zo’n grote glimlach en pretoogjes kan dat bijna niet 
anders. En of hij zelf ooit gevoetbald heeft? Ook dat ben ik totaal 
vergeten te vragen. En kennen doe ik hem al evenmin.  
Zijn plezier daar tegen het hek was er zeker niet minder om. En aan 
gesprekspartners die de poort binnenkwamen al evenmin. Kennen 
doet hij er schijnbaar verschillende van. Straks toch eens even 
vragen welke naam er bij deze toeschouwer past en ik niet ken.  
Ondertussen strijden de spelertjes hun strijd om de bal, weten ze 
zeker dat de uitbal voor hun is. Als ze het niet eens worden brengt 
de scheidrechter zelf de bal weer in het spel. En zonder morren, 
zoals dat bij deze grote/kleine spelers hoort, gaat het spel 
onverdroten verder. Met energie voor tien rennen ze van links naar 
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rechts en weer terug. En waar de bal is, daar is bijna iedereen. 
Alleen de keeper niet. Die staat tegen de doelpaal geleund. De 
grote handschoen omklemd de paal. Pas als de bal erg dichtbij 
komt verlaat hij zijn steuntje om zich met het spel te gaan 
bemoeien.  
Ai, dat was net even iets te laat. De tegenpartij juicht. Zijn 
medespeler haalt de bal uit het net en dan gaat het spel gewoon 
verder. Er weer gaat het heen en weer over het veld. Een goeie 
stop van de keeper voorkomt een doelpunt.  
En dan zegt de scheidsrechter dat het even pauze is. 
Pap, ik ben best moe nou. Ik moet zoveel rennen.  
De bidon met drinken en een koekje kunnen de vermoeidheid 
schijnbaar niet wegnemen want hij vraagt aan zijn pa, “wanneer 
gaan we naar mama”. 
Als het straks afgelopen is, is het antwoord van pa. Ja maar ik ben 
nu moe en niet straks pas. 
Als het koekje nog maar net op is roept de scheidsrechter dat ze 
weer beginnen. Hij stopt de bidon in de handen van zijn van pa en 
weg is hij al. Hoezo moe, haha. Gevoetbald moet er worden en met 
volle overgave.  
En pa die staat er met zijn glimlach. Die glimlach, die pretoogjes, 
zou dat de zoon van ……..  
Als ik me omdraai en aan de bejaarde toeschouwer wil gaan vragen 
waarom ik hem niet ken, stapt hij net op zijn fiets en vertrekt. En ik 
denk dan: Kiek um goan, die opa. Kiek um goan. 
 
De jeugd begint aan de gebruikelijke strafschoppenserie bij de goal 
aan de kant van de poort.  
Heeft hij zeker geweten. Kan zijn kleinzoon thuis toch mooi vertellen 
dat hij gescoord heeft. 
Dat weet opa toch niet. 
 
De minimotor 
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Teamfoto’s gezocht 
 
Wat is er mooier dan een hele hoop teamfoto’s 
Allemaal opgehangen aan de wand met jaartal erbij 
Met alle namen er bij die anderen misschien allang vergeten zijn. 
Heb jij nog teamfoto’s van jouw team? 
Maakt niet van hoelang geleden  
Alles is welkom ( ook filmpjes e.d.) 
Bij voorkeur met jaartal erbij. 
Wij presenteren ze dan op de reünie op zondag 24 mei 2020 
Het zou toch geweldig zijn als we van alle teams foto’s kunnen laten 
zien. 
Laat het ons weten als je over foto’s o.i.d. beschikt. Wij willen ze 
graag kopiëren en presenteren.  
 
Reunie75jaarrksvdriel@gmail.com 
75jaar@rksvdriel.nl 
Theo van Rijsewijk 
Alfons van Rooijen 
Frans Elbers 
Willy Ederveen 
 
Zie de foto elders in het blad (pagina 21) van het eerste elftal met 
trainer Schoonaard. 
 
In welk jaar is die foto genomen?  
Weet jij dat? 
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Onze jarigen van maart 
02 John Blokland 
02 Len Geurtsen 
02 Milo van Regteren 
02 Leroy Neumann 
04 Stijn Wester 
05 Charlie Kraak 
06 B. Polman 
06 Sandy Wels 
06 Mathias Berentsen 
07 Wim Janssen 
07 Santino Nas 
08 Kai Tiecken 
09 Laurens Zwartscholten 
10 Lex Janssen 
11 Roy van Guilik 
11 Rens Smeenk 
11 Lenka Boers 
14 Adil ElSouhaili 
17 A.A. Peters 
17 Marius van Regteren 
17 Yordin van Schaik 
18 Gertjan Hooijer 
19 Maurits Jansen 
19 Yanick Wijnen 
20 Mads Jacobi 
21 Jermo Wijnen 
21 Maico Muller 
21 Björn van Draanen 
21 Floor Bakker 

21 Michiel Raadschelders 
22 Arie Vermaas 
22 Ruben Neuhaus 
22 Hugo Wolthof 
22 Siem Lathouwers 
23 Stefan Opperman 
23 Levi Dijkstra 
24 Liz de Ruiter 
24 Arno Schuiling 
24 Fred Hage 
25 Luuk Meijer 
26 Stijn Abbenhuis 
27 Sam Rensen 
28 Boyd van der Heiden 
28 Milan Roelofs 
29 R. Kosman 
29 Liv Muller 
29 Olivier Munk 
30 Simon Peek 
30 Niels Futselaar 
31 Berny Knuiman 
31 Robert van Rooijen 
31 Mark Weijman 
31 Joost Roelofs 

 
Nieuwe leden 
Theije Verkuijl 
Jesse van de Kamp 
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Wij weten nog zoveel niet 
 
Zoals bekend vieren we dit jaar ons 75 jarig bestaan waaronder op 
zondag 24 mei 2020 een reünie voor leden en oud leden. 
Inmiddels hebben we al wel wat historisch materiaal om te laten 
zien en wat u in kunt kijken  tijdens deze reünie bijeenkomst, maar 
er moet veel meer zijn. 
Natuurlijk weten we wanneer de eerst bal ging rollen voor de 
vereniging RKSV Driel. En ook waarom we als sportvereniging 
werden opgericht en niet specifiek als voetbalvereniging. 
 
We weten ook van de velden achter de dijk en de verhuizing naar 
de Dorpsstraat.  
En een aantal kampioenschappen en dat er op 18 mei 1971 een 
supportersvereniging werd opgericht en medio jaren negentig de 
Businessclub.  
Ook dat er begin jaren negentig en heuse bestuurscrisis was en dat 
er veel internationale wedstrijden op ons sportpark zijn gespeeld en 
een flink aantal nationale ploegen hier hebben gespeeld en dat we 
de ArnhemCup hebben gewonnen en……………………. 
En er moet zoveel meer zijn. Er moet in die 75 jaar zoveel gebeurt 
zijn. Of waren we, met uitzondering van de wedstrijd tegen SCE, 
altijd het braafste verenigingetje van de klas geweest? 
Wie kan ons meer vertellen over onze vereniging. Bijzonderheden, 
aardigheden, anekdotes en verhaaltjes. Dingen die uit overdracht 
van je vader en moeder of opa en oma te horen hebt gekregen. 
Zaken waarvan jij denkt “ach dat is toch niet zo bijzonder” en 
waarvan wij straks zeggen “wat geweldig leuk dat je ons dit verteld 
hebt”. 
 
Er moet zoveel meer zijn.  
Bijvoorbeeld een tegeltje dat door de vereniging eind jaren vijftig 
aan de vorige eeuw aan pas gehuwden werd gegeven met o.a. een 
afbeelding van een voetballer. Wie heeft zoiets nog of weet waar er 
nog eentje te vinden is. 
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Of de gedachte dat er ooit twee voetbalvelden achter de dijk 
hebben gelegen i.p.v. die ene die wij kennen. 
Of het bestaan van het kerkentoernooi dat in de Overbetuwe een 
aantal jaren heeft bestaan. 
Of het toernooi om de GemeenteCup van de gemeente Heteren. 
Wie weet daar nog wat van?. Of beschikt over documentatie 
Of over …………………………….?? Als het maar over onze 
vereniging gaat. 
WIE OH WIE  
 
Wij horen het graag. 
 
Theo van Rijsewijk 
Alfons van Rooijen 
Frans Elbers 
Willy Ederveen 
Reunie75jaarrksvdriel@gmail.com 
75jaar@rksvdriel.nl 
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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
a
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p
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n
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n
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Wedstrijdverslag Lienden za2 – Driel za3 
 
Na een welverdiende winterstop waarin het team de nodige rust 
heeft genoten was het weer tijd om de competitie te herstarten op 1 
februari. Hiervoor waren we uitgenodigd bij de wel bekende 
voetbalclub FC Lienden.  
Ondanks de geduchte tegenstander vond Lienden het niet nodig om 
hun topspelers af te vaardigen voor deze wedstrijd. Desalniettemin 
bleek uit de eerdere wedstrijd dat het team van Lienden niet te 
onderschatten valt; deze wedstrijd werd immers met 0-4 verloren.  
Dat Driel gebrand was om deze nederlaag te revancheren bleek wel 
uit de grote opkomst, maar liefst 16 spelers streden om een 
basisplaats. Een geluk bij een ongeluk was dat sommige spelers de 
weg niet op tijd konden vinden wat de selectie van de basis een 
stuk eenvoudiger maakte.  
Een vernuft strijdplan werd bedacht waarin de aanvallen van 
Lienden in een fuik gelokt zouden moeten worden en Driel hard toe 
kon slaan in de counter.  
 
Vol goede moed werd er afgetrapt, maar helaas bleek al gauw dat 
onze spits liep als een kip zonder kop, de middenvelders geen bal 
konden controleren, de vleugels vleugellam waren en de keeper 
geen stap van de goallijn durfde te zetten. De counter 
mogelijkheden werden hierdoor geminimaliseerd. Echter stond het 
team verdedigend goed en werden er slechts 2 goals geïncasseerd 
in de eerste helft. 
 
In de 2e helft werd een enorm risico genomen om deze wedstrijd te 
keren. Onze grote sloophamer werd ingezet op het middenveld om 
het spel te verdelen. Waarom weet eigenlijk niemand maar het was 
een amusant aangezicht. Helaas werkte het plan niet helemaal 
zoals bedoeld en werd Driel compleet overlopen en Lienden kon 
nog een paar keer scoren. Het leek een totale vernedering te 
worden tot onze rechtsback een glimp van zijn genialiteit liet zien. In 
een spaarzame counter stoomde hij op en de bal werd aangelegd. 
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Er werd een schot afgevuurd wat normaal boven het net in het 
naastgelegen weiland zou belanden, maar door een stormachtige 
tegenwind kreeg de bal zo’n neerwaarts effect dat deze pardoes in 
het doel belandde. Woorden schieten te kort om deze geniale 
inschatting te beschrijven. 
Lienden was door deze goal compleet uit het veld geslagen en 
kreeg het niet meer voor elkaar om te scoren. Driel kon hierdoor als 
een waardige tegenstander en misschien wel als morele winnaar 
van het veld stappen. 
 
Tom 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 

 
Eerste elftal met trainer Schoonaard. 

 
In welk jaar is die foto genomen?  
Weet jij dat? 
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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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Team kledingfonds  
 
Beste leden,  
   
Aan het begin van dit voetbalseizoen zijn alle teams voorzien van 
nieuwe wedstrijdkleding. En de naam van wedstrijdkleding zegt het 
al: Dat is kleding die alleen bestemd is voor wedstrijden. Helaas 
moeten wij constateren dat wij steeds meer kinderen in het dorp en 
in winkels in kleding van de club zien lopen! Zelfs op dagen dat er 
geen wedstrijden zijn! Dat is absoluut niet de bedoeling en wij willen 
met name de ouders vragen om hier op toe te zien.  
   
Het team kledingfonds streeft er naar om de maandelijkse bijdrage 
zo laag mogelijk te houden en toch voor iedereen mooie en 
passende kleding te verzorgen. Daar kunt u ons mee helpen! 
Kunnen wij op u rekenen?  
   
Team kledingfonds  
Heidi, Miranda, André en Jos 
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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.. 
 
 
 


