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Van de redactie 
Beste lezer, 
Het conoravirus legt een groot deel van 
ons openbare leven en activiteiten stil. Ook 
voor onze vereniging heeft dat voor de 
nodige impact gezorgd.  
Niet alleen voor het voetbal, maar ook voor 
ons 75-jarig jubileum. 
Helaas, het is niet anders. Het is nu de 
gezondheid van ons allen die op nummer 1 
staat. 

Houdt u daarom alstublieft aan alle veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen die ingesteld zijn. Ze zijn er niet om u te 
dwarsbomen maar voor de veiligheid van uzelf en de personen om 
u heen. 
 
Ook voor ons clubblad hebben deze maatregelen natuurlijk 
gevolgen. Het clubblad valt voorlopig niet meer bij u op de deurmat, 
maar zal uitsluitend nog digitaal beschikbaar zijn.  
Via de website en/of via een link die u toegezonden krijgt. 
Ondanks alles wensen we u veel leesplezier! 
 
De redactie. 
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Van de bestuurstafel  
 

Bericht KNVB n.a.v. besluiten i.v.m. coronavirus 
 
Beste bestuurder, 
 
Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie familie, vrienden, 
partners, kinderen en met jullie zelf. Uiteindelijk is gezondheid het 
belangrijkste dat nu telt. Er lijkt niets te veel gezegd als we 
constateren dat we – met elkaar – in een situatie zitten die zijn 
weerga niet kent. Het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende 
tijden. Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in zijn greep en 
ook de voetbalwereld ontkomt niet aan de gevolgen van het 
overheidsbesluit om alle activiteiten t/m 6 april stil te leggen. De 
KNVB staat achter dit besluit en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote 
impact heeft op amateurverenigingen. We stellen dan ook alles in 
het werk om verenigingen te ondersteunen in deze onzekere 
periode.  
Zo staan in deze tijd onze Verenigingsadviseurs voor je klaar om 
mee te denken over verschillende vraagstukken en ook de 
afdeling KNVB Contact blijft gedurende deze periode fulltime ter 
beschikking voor het beantwoorden van vragen waar jullie tegenaan 
lopen. Weet dat de KNVB met man en macht voor jullie klaar staat 
om daar waar nodig ondersteuning en hulp te bieden. 
 
Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit 
moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere 
verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er op 
dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s, 
waarbij we uiteraard afhankelijk blijven van de omstandigheden. 
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Daarnaast maken we ons samen met NOC*NSF en andere 
sportbonden sterk voor een aanspraak op de steunmaatregelen van 
het kabinet. 
 
Graag houden wij jullie met enige regelmaat op de hoogte over o.a. 
de volgende onderwerpen. 
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Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal 
 

 Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle 
competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de 
komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook 
een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk 
vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is 
uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende 
scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie 
helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en 
degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie 
wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af. 

 Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen 
worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel 
programma ingepland worden. 

 Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit 
i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 
2020/’21. 

 Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt 
besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De 
ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de 
informatie die op dat moment voorhanden is. 

 Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we 
niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard 
proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken. 

 Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de 
uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven. 

 De voorbereidingen voor de introductie van de O21- en O23-
competitie gaan door. Verenigingen zijn daarvan op de hoogte via een 
informatiedocument ‘O23 t/m onder O13 2020/’21’. 

 De deadline voor de inschrijving voor de nieuwe O21- en O23-
competities en de inschrijvingen voor de overige jeugdcompetities is verplaatst 
naar 20 april. Hier vind je een overzicht van de inschrijvingen tot nu toe. Deze 
documenten worden de komende tijd regelmatig bijgewerkt. 
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Competitie zaalvoetbal 

 Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt 
gewerkt aan verschillende scenario’s. Ook voor het zaalvoetbal geldt dat het 
streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten 
spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van 
de competities in de B-categorie wachten we de verdere ontwikkelingen af. 

 Met alle betrokkenen overleggen we over het wel/niet doorgaan van de 
landelijke bekerfinales mannen en vrouwen die gepland staan op 10 april. 

Hierover nemen we op korte termijn een besluit. 
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Verenigingsinformatie 
 

Bestuur 

Voorzitter:   Frans Essers  06-30 57 53 55  voorzitter@rksvdriel.nl 

Secretaris:   Frans Elbers  06-10 68 08 02  secretaris@rksvdriel.nl 

Penningmeester:  Hans Vening  06-29 50 84 85  penningmeester@rksvdriel.nl 

Accommodatie:   Harry van den Heuvel 06-28 04 66 88  cab@rksvdriel.nl 

Wedstrijdzaken:   Vacature 

Technische commissie:  Vacature      tc@rksvdriel.nl 

Kantinecommissie:   Harald Scheers  06-46 33 47 38  kantinecommissie@rksvdriel.nl 

Sponsorcommissie:  Vacature 

Vrijwilligers/activiteiten:  Joke Opperman  06-47 50 82 21  vrijwilligers@rksvdriel.nl  

     

Vertrouwenspersonen  

Rob Snelders    Buddinghplein 7  06-47 96 33 70   

    6665 GA Driel   vertrouwenspersoon-heren@rksvdriel.nl 

Callista Agema   Paardenbloem 58 06-37 31 09 69 

    6665 HE Driel  vertrouwenspersoon-dames@rksvdriel.nl 

 

Commissie Accommodatie en Beheer 

Voorzitter en bestuurslid  Harry van den Heuvel 06-28 04 66 88  cab@rksvdriel.nl 

    Cees Opperman  026-474 27 24  André van Baal              026-474 31 59 

    Henk Dekkers    026-474 31 98  Jan Klein Mentink         026-474 23 01 

    Hennie Scheerder   026-474 27 65    Henk Fischer 

    Frans Derksen   026-474 26 33  Tommy Idsinga              06-2239 81 69 

    Patrick van Mullem  06-20 31 02 83  Tim van den Heuvel 

    Louis van der Welk   06-28 06 32 20  Janne Willemsen           06-81 16 55 50 

    Ben Rombouts 

 

Technische commissie 

Voorzitter en bestuurslid  Vacature      tc@rksvdriel.nl 

Coördinator Senioren  Mark Weijman  06-22 43 82 07  senioren@rksvdriel.nl 

    Ivo Leijser  06-12 93 93 55  senioren@rksvdriel.nl 

Coördinator JO19   Arno Schuiling  06-41 36 16 53   jo19@rksvdriel.nl 

Coördinator JO17   Arno Schuiling  06-41 36 16 53   jo17@rksvdriel.nl 

Coördinator JO15  Bas Hoogveld       jo15@rksvdriel.nl 

Coördinator JO13  Wim Verholt  06-53 35 79 00   jo13@rksvdriel.nl 

Coördinator JO11  Arjen Teunissen 06-11 07 11 43   jo11@rksvdriel.nl 

Coördinator JO9  Arjen Teunissen 06-11 07 11 43   jo9@rksvdriel.nl 

Coördinator JO8  Sander Berends 06-47 94 85 73   jo8@rksvdriel.nl 

Coördinator Dames en Meiden Arno Schuiling  06-4136 16 53  dames@rksvdriel.nl 

Coördinator Mini’s  Mike Bos     minis@rksvdriel.nl 

Keeperstrainer senioren  Danny Weijman      keepers@rksvdriel.nl 

Keeperstrainer jeugd  Jochem Zoetbrood    keepers@rksvdriel.nl 

Trainer coach   Vacature 

                  

Wedstrijdzaken 

Voorzitter en bestuurslid  Vacature 

Wedstrijdsecretaris Senioren: Frans Elbers  06-10 68 08 02  secretaris@rksvdriel.nl 

              ,,        Jeugd: Arno Schuiling  06-41 36 16 53  wedstrijdzaken-jeugd@rksvdriel.nl 

Scheidsrechterszaken:  Stefan Emons  06-23 28 86 55  scheidsrechters@rksvdriel.nl 

Wedstrijdcoördinatie:  André van Baal   026-474 31 59 

    Jan Hoksbergen 06-12 10 98 08 

Gastvrouw zaterdag:  Margriet Aalbers 

 

Sportiviteit en Respect  

    Marius van Regteren 06-20 43 26 81  respect@rksvdriel.nl 

    Jan Hafkamp   06-23 73 94 08 

    Hans van der Linden 06-48 26 01 35  

Kantinecommissie 

Voorzitter en bestuurslid  Harald Scheers  06-46 33 47 38  kantinecommissie@rksvdriel.nl 

Inkoop    Arie Vermaas/Henny Peters 

Planning vrijwilligers  Karin Smeenk 

Secretaris    Marijn van Kleef 
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Vrijwilligers/activiteiten 

Voorzitter:    Joke Opperman  06-47 50 82 21  vrijwilligers@rksvdriel.nl 

Jeugdactiviteiten:  Judith Scheers     activiteiten@rksvdriel.nl 

    Jolanda Besselink       

    Annemiek Derksen 

    Aafke van Dijk 

    Claudia Hoefman  

 

Sponsorcommissie 

Voorzitter en bestuurslid  Vacature 

Algemene zaken  Jos Geenacker  06-52 39 64 86 

Kledingfonds   Heidi Hoogveld  026-474 33 29  

Sponsoren   André Poessenauw 06-29 60 60 51   sponsoring@rksvdriel.nl 

Website/Social media  Jeroen Peters  06-42 35 74 89   web@rksvdriel.nl 

    Vincent van Welie 06-51 35 14 94  

Rood-Witten   Jan van Welie     redactie-roodwitten@rksvdriel.nl  

    Daniëlle Knuiman 026-472 36 52  jeugdpr@rksvdriel.nl 

    

Ledenadministratie 

    Franklin Timmermans 06-12 53 68 81  ledenadministratie@rksvdriel.nl 

    Koekoeksbloem 20  

    6665 HH Driel 
 

 

Contributie (01-07-2018) 

   jaar  maand 

Senioren va. 19 jr. € 210,00 € 17,50 

JO19   € 162,00 € 13,50 

JO17   € 135,00 € 11,25 

JO15   € 135,00 € 11,25 

JO13   € 126,00 € 10,50 

JO11   € 126,00 € 10,50 

JO9   € 126,00 € 10,50 

JO7                          €   60,00          €   5,00 

Niet spelenden  €   96,00 €   8,00 

Dames cq meiden vallen ook in deze leeftijdscategorieën. 

Peildatum is 1 januari. 

 

 

Betalingswijze 

Bij aanmelding wordt éénmalig € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

Bij overschrijving worden de KNVB kosten in rekening gebracht. 

Contributiebetaling geschiedt maandelijks d.m.v. “incasso” door de vereniging.  

Dit is de meest gunstige manier van betalen! Heeft u bezwaren tegen “incasso”, dan gaan wij er van uit dat  u de contributie voor een heel jaar in één 

keer vooruit betaalt.  

Voor contributie-informatie en inlichtingen over wijze van betalen kunt u terecht bij de penningmeester. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan tenminste tot het eind van het seizoen.  

Opzegging voor 1 juli (uitsluitend schriftelijk) bij de ledenadministratie. 

 
Rabobank IBAN: NL28RABO0315120444 BIC: RABONL2U 
INGbank IBAN: NL51INGB0003332604 BIC: INGBNL2A 

 

 

Gezinskorting 

In afwijking van de statuten is door de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2014 unaniem ingestemd om te komen tot een gezinskorting voor 

jeugdleden. Bij meerdere lidmaatschappen per gezin, kan het derde jeugdlid een contributievrijstelling verkrijgen van 50%. Als derde jeugdlid wordt 

altijd het jongste lid aangemerkt. In aanmerking komen spelers die op hetzelfde adres zijn ingeschreven als hun ouder(s) c.q. verzorger(s). 

De ouder(s) c.q. verzorger(s) dienen zelf schriftelijk aan te geven wanneer ze van de regeling gebruik willen maken.  

De regeling is van toepassing vanaf de eerst volgende automatische incasso na het schriftelijke verzoek.  

Volwassenen vallen buiten deze regeling. Onder volwassenen verstaan we spelers die op basis van hun leeftijd in de senioren moeten voetballen. 

 

Lid worden bij RKSV Driel. 

Lid worden is heel eenvoudig: je kunt op de website online het inschrijfformulier invullen. 
 
 
 

Kledingfonds: 

Per maand betaalt elk spelend lid € 2,00 aan het kledingfonds, conform besluit 

A.L.V. 

Niet spelende leden en mini’s betalen niet aan het fonds. 

In het kalenderjaar dat je 6 wordt, begin je vanaf de maand juli te betalen voor 

het kledingfonds. 
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75-jarig jubileum RKSV Driel 
 

Feestweek 75-jarig jubileum RKSV Driel verplaatst 
 
Maandag 23 maart jl. verscherpte de overheid de maatregelen om 
het Coronavirus beter te kunnen bestrijden. Tot 1 juni a.s. mogen er 
zoals bekend geen samenkomsten en evenementen plaatsvinden. 
Dit betekende ook direct dat onze feestweek in mei, ter gelegenheid 
van het 75-jarig jubileum van RKSV Driel niet door kan gaan. 
Natuurlijk een enorme teleurstelling voor iedereen, maar een 
beslissing die volkomen begrijpelijk is gezien de situatie waarin we 
momenteel leven. Ook de jubileumcommissie kan zich vinden in het 
genomen besluit van de overheid; de gezondheid van ons allemaal 
gaat boven alles. Bovendien is het nog maar de vraag of iedereen 
in mei al behoefte heeft aan een groots feest heeft, waarbij nog 
steeds risico wordt gelopen. Nu is er voor iedereen duidelijkheid. De 
feestweek van 20 tot en met 24 mei gaat niet door! 
De jubileumcommissie is gelijk aan de slag gegaan en is zich gaan 
beraden over de consequenties van dit besluit én hoe het nu verder 
moet met het 75-jarig jubileum. Er zijn verschillende scenario’s 
besproken en in zeer korte tijd is er veel overleg geweest met alle 
betrokkenen. Met hen hebben we gekeken naar de verschillende 
mogelijkheden.  
  
De jubileumcommissie heeft erg snel gehandeld en komt met 
de volgende mededelingen: 
 

 De feestweek wordt verplaatst naar 2021 (woensdag 12 mei 
tot en met zondag 16 mei 2021). 
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 Het programma blijft exact hetzelfde als het oorspronkelijke 
programma van mei 2020. 

 De afspraken met alle partijen (leveranciers en sponsors) 
blijven ook in 2021 van toepassing. 

 Aangeschafte entreekaarten voor de Hollandse Avond en de 
Feestavond blijven geldig voor dezelfde avonden volgend 
jaar (respectievelijk donderdag 13 mei 2021 en zaterdag 15 
mei 2021). 

 De activiteit met de Polen op zondag 20 september 2020 
gaat vooralsnog door, maar wij volgen de ontwikkelingen in 
de komende periode nauwgezet. 

 De jubileumreceptie met aansluitend de feestavond op 
zaterdag 24 oktober 2020 gaat vooralsnog door, maar wij 
volgen de ontwikkelingen in de komende periode nauwgezet. 

  
Snelle oplossing 
De leden van de jubileumcommissie zijn blij dat er al snel een 
oplossing is gekomen en vinden het fijn om die ook al te kunnen 
delen met jullie. Veel mensen keken uit naar de feestweek en waren 
zeer enthousiast over het programma. We moeten er even op 
wachten, maar er is weer een mooi vooruitzicht. De 
jubileumcommissie gaat er alles aan doen om er ook in 2021 een 
fantastisch feest van te maken waar iedereen graag bij wil zijn.  
  
Heb je nog vragen? 
Mogelijk ontstaan er naar aanleiding van bovenstaande informatie 
toch vragen. Hiervoor is er een speciaal mailadres 
beschikbaar: jubileum@rksvdriel.nl. De jubileumcommissie probeert 
vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. 
  
Jubileumcommissie RKSV Driel 
Ronald Linsen (voorzitter) 
Theo van Rijsewijk 
Willy Ederveen 
Karin Smeenk 
Joop Jansen 
Jeroen Peters 
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Wist u dat: 
 

 Er voor de Mini’s nog wel een seizoens afscheidswedstrijd 
staat gepland. De ouder/verzorgers   spelen dan tegen de 
mini’s en daarna  de kantine in om waardig afscheid te 
nemen van het seizoen. 

 Mariska Willems nu ons klubblad “de RoodWitten” op de 
Schuytgraaf rondbrengt. 

 De trainers( Willy, Henk en Alfons) van de Mini’s ook volgend 
seizoen weer van de partij zijn. 

 Er plannen zijn om een ruilbeurs in het leven te roepen voor 
voetbalschoenen voor de jeugd. 

 Het bundelen van ons klubblad nu door 2 lokaties van de 
SIZA wordt verzorgd. 

 Er nog een middag komt om voetbalplaatjes te ruilen of  te 
zoeken uit een grote doos in de kantine. 

 De woensdagmiddag de meest geschiktste dag zal zijn om 
de voetbalplaatjes te ruilen, maar            wanneer? 

 Het weekend van zat. Team 3 nu definitief staat gepand op 6 
en 7 juni naar de campus in Zwolle. 

 De feestweek 75-jarig jubileum RKSV DRIEL verplaats is 
naar 2021 ( van 12 t/m 16 mei 2021). 

 Dat door de lock down de speeltijd van Ivo Vos dit seizoen 
blijft steken op 40 minuten.( dit wel 40    memorabele minuten 
waren) 

 Ivo belooft het volgende seizoen meer minuten te maken. 

 De vakanties van Alfons nu niet door kunnen aangezien alles 
op slot zit tot 6 april. 

 De trouwerij van John en Reiny ook is uitgesteld en nu zal 
plaats vinden op 13-08-2020. 

 Bjorn een WC rol 8 keer kan hoog houden, maar Sander 
maar liefs 14 keer. 

 Patrick en Nathalie weer in het land zijn. Patje de eerste 
wedstrijd gelijk weer kan meedoen. 
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 De een na de ander Emoji-quiz over onze voetbal-app heen 
rolt. 

 Het team zat. 2 op de eerste plaats staan in hun poule met 
14 wedstrijden en 37 punten. 

 Team 3 van de zaterdag op plaats 6 met 13 wedstrijden en 
18 punten, maar wel gewonnen van de     nummer 3 op de 
ranglijst(DFS). 

 De tegel van de vrijwilliger (Willy Ederveen) van het jaar 
binnen is gekomen en als het sportpark wordt vrijgegeven 
deze als eerste op zijn plaats wordt gelegd. 
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Smepro gunt leden van Businessclub SV Driel werk  
   
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 uitbreiden. 
Deze formule is succesvol gebleken, er is sprake van een win-win 
situatie voor beide verenigingen.  
   
Businessclub SV Driel betracht ook het business-to-business 
principe in praktijk te brengen, dus dat de leden elkaar onderling 
ook werk gunnen voordat andere partijen worden ingeschakeld.  
Onlangs was er wederom een mooi voorbeeld.  
Het bedrijf Smepro International BV is in Elst gevestigd en sinds 
enkele jaren lid van Businessclub SV Driel.  
Smepro is expert in industrieel giet- en smeedwerk, een specialist in 
outsourcing en levering van kwalitatief hoogwaardige, industriële 
producten.  
Zij werken hiervoor samen met fabrieken over de hele wereld die 
industrieel giet- en smeedwerk vervaardigen volgens de voor elke 
staalsoort bestaande normen.  
Het bedrijf groeit al jaren enorm, waardoor voor de vestiging in Elst 
een verbouwing noodzakelijk was.  
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Maarten van Rooijen, bedrijfsleider, heeft voor deze verbouwing 
bedrijven ingeschakeld die eveneens lid zijn van Businessclub SV 
Driel:  

 Hesseling Bouwservice voor de verbouwing.  
 Quik Schilderwerken als vakschilder  
 Carrosseria Volpe voor het aanbrengen van stalen 

constructies  
Een mooi project en tevens een voorbeeld hoe het kan werken voor 
bedrijven die lid zijn van Businessclub SV Driel.  
   
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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Jeugdvoetbaldagen in Arnhem tijdens de meivakantie! 
In de meivakantie kan de jeugd zich uitleven tijdens de 
Jeugdvoetbaldagen. Deze uitdagende jeugdvoetbaldagen zullen bij VDZ 
plaatsvinden op dinsdag 28 en woensdag 29 april 2020.  
Alle kinderen vanaf 5 jaar tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. 
Van keeper tot spits, iedereen is welkom. Ook als je geen lid bent van een 
bepaalde vereniging kan je je aanmelden!  

Programma Jeugdvoetbaldagen VDZ:  
10.00 uur            Aanwezig  
10.15 uur            Inleiding  
10.45 uur            Specifieke training  
12.45 uur            Lunch  
13.45 uur            Wedstrijdprogramma  
16.15 uur            Afsluiting   
 
De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele 
trainers. Je krijgt alle technische vaardigheden aangeleerd volgens de 
Wiel Coerver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte 
scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen verder toenemen.  
De totale kosten voor dit onvergetelijke voetbalfeest bedragen  € 60,-. 

Hiervoor krijg je:  
- Een uitgebalanceerd trainingsprogramma gericht op alle facetten van het 
voetbal.  
- Een gezonde en smakelijke lunch  
- Drinken voor alle deelnemers gedurende de activiteiten  
- Een aandenken voor iedereen  
- Prijzen voor de winnaars  
 
INSCHRIJVEN:  
Je kunt je voor deze jeugdvoetbaldagen inschrijven door te gaan naar 
https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen  
Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde 
vereniging te zijn. Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in 
dezelfde groep zijn mogelijk.  
 
WACHT NIET TE LANG WANT VOL = VOL  
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Nieuws van de Formatiecommissie 
 
De formatiecommissie is in de achterliggende periode volop bezig 
geweest met de opdracht die de ALV op 16 december jl. heeft 
meegegeven. Hierbij wordt zeer zorgvuldig te werk gegaan, het 
proces vordert gestaag. De eerste gesprekken met de zittende 
bestuursleden en diverse kandidaten zijn reeds gehouden en dit 
heeft ons veel positieve energie gegeven.  
Er stonden voor de 2e helft van maart veel volgende gesprekken 
gepland, tot… de opkomst van het Coronavirus!  
 
Zoals bekend heeft de overheid forse maatregelen getroffen om het 
Coronavirus te bestrijden, deze maatregelen zijn in ieder geval van 
toepassing tot 6 april. 
De formatiecommissie had in het proces de aankomende weken 
afspraken staan om gesprekken met kandidaten te voeren voor 
diverse bestuurs- en commissiefuncties. Wij hebben besloten deze 
gesprekken op te schuiven tot (minimaal) na 6 april om zo geen 
enkel risico te lopen m.b.t. onze gezondheid en die van de 
kandidaten.  
 
Voor een vervolg zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. 
het Coronavirus en welke maatregelen de overheid voorschrijft. 
Dit betekent helaas dan ook dat de Algemene Ledenvergadering 
uitgesteld dient te worden met dezelfde periode dat wij als 
formatiecommissie niet actief kunnen werken aan onze opdracht. 
 
Wij vragen jullie begrip voor onze beslissing en uiteraard zijn wij je 
graag van dienst mochten er vragen of opmerkingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Formatiecommissie 
 
formatiecommissie@rksvdriel.nl 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

Even vanuit wedstrijdsecetariaat jeugd. 
Zoals bekend heb ik een groepsapp geopend voor alle leiders en 
trainers jeugd. 
Als wedstrijdsecretaris jeugd en klankbord voorzitter KNVB Noord-
Oost in mijn regio, hou ik de kaderleden op de hoogte van alles wat 
me wordt toegezonden in welke hoedanigheid dan ook, van mijn 
kantoor in Zwolle. 
We willen het graag centraal houden,dus bij vragen kan je mij 
mailen op wedstrijdzaken-jeugd@rksvdriel.nl 
Ik zal je hierop beantwoorden. 
 
Mvg  
 
Arno Schuiling 
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Onze jarigen van april 
01 Tonnie Hoogveld 
01 Bert Willemsen 
01 Stijn Peper 
01 Firas Ghannoum 
02 Frank Hendriks 
02 Harry van den Heuvel 
02 Tim Goossens 
04 Luuk Wester 
04 Mick Nillezen 
05 Arie Derksen 
05 Karos Neerhof 
06 Fien Timmermans 
07 Vincent Kuster 
08 Aaron Geenacker 
10 Angelo de Wild 
10 Xavier Diaby 
10 Mikaï van Schaik 
10 Guusje Willems 
11 Marijn Bakker 
13 Erik van de Klift 
13 Ferdi Essers 
13 Sidney Muller 
13 Stefan Emons 
13 Luuk Wynia 
17 Hans Weijman 
17 Sid Valk 
17 Joël Vrehe 
18 Mees Schouten 
18 Lotte Vanderbosch 
19 V. Janssen 
19 Werner Smeenk 
20 Pepijn van den Hoogen 
20 Roel Fierkens 

21 Edwin Aarns 
21 Antonie Peeters 
22 Frans Elbers 
22 Jelle van Put 
23 Bjorn Straatman 
23 Bianca Koudijs 
23 Arjen Teunissen 
24 Coen Laros 
25 Jamal Hamdaoui 
25 Davin Pattikawa 
26 Martijn Willemsen 
26 Bas Abbenhuis 
26 Luciano Bouwman 
26 Stan Pol 
27 F. Coenders 
27 Jan van Welie 
28 Jelmer Coppoolse 
29 Franklin Timmermans 
29 Lenn Koen 
 
Nieuwe leden 
Peter Knol 
Julian van de Kamp 
Wessel Raadschelders 
Bart Hoogsteder 
Sem Sterk 
Frits Bron 
Sem van Dulmen 
Ron Teunissen 
Jaeden Brown 
Siem Dooper 
Ting-Xie Tomassen 
Noach Jansen
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Driel is niet zomaar een dorp! 
 
 
 
 
Het Dorpsplatform Samen Driel is voortvarend van start gegaan. Na ruim 
30 interviews en een brede dorpsenquête heeft het Dorpsplatform Samen 
Driel maar liefst 147 wensen en suggesties van Drielenaren mogen 
noteren.  
Op uitnodiging van het Dorpsplatform kwamen op dinsdag 18 februari jl. 
ruim 80 enthousiaste Drielenaren naar De Oldenburg om de handen uit de 
mouwen te steken en werk te maken van alle ideeën die door de Drielse 
gemeenschap zijn aangereikt. Diverse werkgroepen gaan nu een aantal 
ingediende plannen uitwerken. Daarbij zullen de leden van het platform 
zoveel mogelijk ondersteuning geven, hoewel op de bijeenkomst al bleek 
dat de werkgroepen heel goed hun eigen regie kunnen pakken.  
Op 14 april spreken de werkgroepen elkaar weer. Op de agenda staan 
dan de volgende actiepunten: 
* Multicourt op het terrein van RKSV 
* Driel schoon en groen 
* Duurzaamheid 
* Verkeersveiligheid 
* Hart van Driel 
* Ontmoeten, huiskamer in Driel 
Driel is niet zomaar een dorp. Er gebeurt al heel veel. En er is nu extra 
stuwkracht op gang gekomen met als motto: “Van Driel, Voor Driel en 
Door Driel”. Aan enthousiasme geen gebrek. Nieuwe inwoners mengen 
zich met de “oorspronkelijke” Drielenaren. Schouder aan schouder worden 
de troefkaarten gespeeld. Geen schoppenkaarten, maar hartenkaarten.  
De Overbetuwse politici volgen met positieve belangstelling de 
ontwikkelingen in Driel en de gemeente ondersteunt de ontwikkeling en 
uitvoering van plannen.  
Wordt u geprikkeld om een steentje bij te dragen? Volg dan de berichten 
op de site Samen Driel of op facebook Dorpsplatform Samen Driel. Of 
kom naar de bijeenkomst in de Oldenburg op dinsdag 14 april.   
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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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n
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Weetjes of … onzin? 

 

 Op 22 september 1981 start de eerste TGV lijn (hoge 
snelheidstrein) tussen Parijs en Lyon 

 In 1909 waren er 1532 auto´s in Nederland 

 In 2018 was dit 8.373.200 auto´s 

 In 2010 werden nog 14.500 auto’s gestolen 

 In 2017 was dit gezakt naar 8.700 auto’s 

 In 1957 werd 50 km de maximumsnelheid binnen de 
bebouwde kom. 
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Kantine RKSV Driel is volop in ontwikkeling en zoekt 
jou! 
 
Bij aanvang van dit seizoen hebben we in onze kantine al veel 
zaken verbeterd zien worden. Sinds begin van dit jaar heeft de 
keuken een metamorfose ondergaan om zo beter op de wensen en 
behoeften van onze leden te kunnen inspelen, deze passen ook 
beter in de hedendaagse tijd. Zo kan men, naast de gebruikelijke 
snacks, nu ook gezonde producten kopen zoals vers belegde 
broodjes. De samenwerking met Sligro begint ook zijn vruchten af te 
werpen. In de eerste periode zien we dat de veranderingen goed 
aanslaan bij de consument en krijgen we veel positieve reacties, 
daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Dit succes is heel mooi om te 
zien. Hierdoor zien we veel enthousiasme bij onze 
kantinemedewerkers. We willen graag op deze weg doorgaan, maar 
we hebben daarvoor wel de hulp nodig van nieuwe vrijwilligers om 
zo onze dienstverlening in stand te kunnen houden en daar waar 
mogelijk verder te verbeteren. 
 

Dus, wij zoeken jou! 
 
Heb je interesse om slechts een deel van je vrije tijd te besteden 
aan vrijwilligerswerk in de kantine? Vind je het leuk om te helpen in 
de keuken of achter de bar?  
 
Meld je dan aan en ervaar zelf hoe leuk dit is! In overleg is er veel 
mogelijk voor wat betreft dagen, tijden en werkzaamheden. Neem 
voor meer informatie contact op met:  
Harald Scheers,  
telefoon 06-46334738 of mail hem haraldscheers@kpnmail.nl.  
 
Weet je iemand in je familie- of kennissenkring die ons team zou 
willen versterken? Laat het ons weten, dan gaan wij contact 
opnemen.  
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Grootse reünie 75 jaar RKSV Driel 
 
Het jubileumjaar van RKSV Driel, waarin op verschillende 
momenten wordt stilgestaan bij dit historische en heuglijke feit en 
waarbij een heel dorp deelgenoot kan zijn in de feestvreugde, is een 
prima gelegenheid voor een wat uitgebreidere ontmoeting. 
 
Een gelegenheid om even stil te staan bij de geboorte en het soms 
onstuimige maar altijd weer “doe maar gewoon dan doe je gek 
genoeg” leven van een 75 jarige nog jeugdige en springlevende 
vereniging. Wat zeg ik, met een nog steeds toenemende vitaliteit.  
Niks geen hartslagmeter, niks geen bloedarmoede maar bruisend 
staat onze vereniging  in het midden van onze dorpsgemeenschap.  
Da’s pas vitaal, dat is om erg trots op zijn.  
En dat is iets waar heel veel mensen een bijdrage aan hebben 
geleverd. 
Leden en oud leden, vrijwilligers en oud vrijwilligers, eenmalige en 
meermalige persoonlijke steunpilaren. Kortom heel veel handjes en 
heel veel inzet.  
Voor al die mensen, leden en niet leden, spelers en oud spelers, 
vrijwilligers en helpende handen, organiseren we tijdens het 
feestweekend ook een bijzondere bijeenkomst.  
Het feestgedruis van 20 mei tot en met 24 mei 2020 sluiten we 
namelijk op de laatste dag af met een reünie.  
Wie wil er zijn of haar voetbalmaatjes van weleer niet nog eens 
tegenkomen en bijpraten over de tijd van toen. Of je oude trainer 
nog eens spreken over de bijzondere wedstrijden en 
kampioenschappen die je samen hebt meegemaakt. Het gevecht 
om degradatie, het net gemiste kampioenschap of het plezier dat je 
had met je eigen jeugdteam van toen.  
En samen met anderen nog eens bomen over al die karweitjes die 
je samen voor de vereniging deed of met je oude maat, die je al zo 
lang niet meer hebt gesproken, weer bijpraten over de teams 
waarvan je samen leider of trainer bent geweest. 
Of gewoon met de supporters van toen en nu de huidige en 
vervlogen tijden de revue laten passeren.  
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Tot zover het eerste deel van mijn tekst die al gereed lag om 
opgenomen te worden in ons clubblad van maart. 
 
Maar helaas, zoals wellicht al bekend gaat dit feest niet door.  
Want toen kwam de overheid met maatregelen en werd de 
publicatie van ons clubblad een week opgeschoven.  
Toen stond de wereld in één keer op zijn kop en was alles anders. 
De kop van mijn verhaal zal nu dus moeten zijn 
 

Grootse reünie 75 jaar RKSV Driel VERPLAATST 
 
Inderdaad verplaats, want van uitstel komt in dit geval geen afstel.  
Feestjes vieren mag voorlopig niet meer. Bijeenkomsten met een 
hoop mensen samen ook niet meer. Jammer maar begrijpelijk. 
Gezondheid, daar hebben we er maar ééntje van en daar moeten 
we zelf maar ook gezamenlijk en met respect voor anderen, zuinig 
op zijn. 
 
Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Wij zijn, zoals gezegd, 
een jonge 75 jarige dynamische vereniging met een gezonde 
toekomst dus omarmen we die toekomst alvast. Wij vertrouwen er 
op dat we in die kluwen van armen en omarmingen straks toch een 
geweldig feest en dito reünie mogen vieren en beleven. 
Maar wel pas over een jaar. 
En wel graag samen met jullie en iedereen natuurlijk. 
Wanneer we deze bijzondere en trieste periode achter ons hebben 
gelaten, pakt de jubileum commissie de draad weer op en stoomt 
dan weer gewoon door en dus ook de commissie die de reünie 
organiseert. 
Net als alle andere extra jubileum commissies.  
Toffe commissie-genoten hebben we toch maar!!  
 
Want zeker is VAN UITSTEL KOMT GEEN AFSTEL. 
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De verhalen en ander materiaal 
van onze recente en minder 
recente geschiedenis van de club 
blijven we verzamelen. Wie wil dat 
immers niet weten?? 
Toen ik recent met drie oud 
voetballers om tafel zat en we 
spraken over hun sportieve 
belevenissen van weleer, waren de 
levendige anekdotes niet van de 
lucht. Zeker vanaf het moment dat 
er wat foto’s op tafel kwamen werd 
er naarstig in het geheugen 
gegraven om alle personen op de 
afbeeldingen weer van hun naam 
te voorzien. Er kwamen prachtige verhalen over de tafel met soms 
zeer persoonlijke anekdotes. 
Bijna een mini reünietje.  
Dit laten we ons dus niet ontnemen.  
Er zijn natuurlijk veel bekende maar misschien nog wel meer 
onbekende hoogte en dieptepunten die het vermelden waard zijn en 
een bezoek aan de reünie zo waardevol en leuk maakt.  
Ook zaken waarvan wij geen weet hebben. Dus bestoken we u 
weer regelmatig met vragen over foto’s en ander materiaal van onze 
vereniging. Of de voorgangers van onze vereniging natuurlijk. 
Dus mocht u nog beschikken over publicaties, foto- of filmmateriaal 
over de RKSV Driel of voorgangers, laat het ons weten op 
75jaar@rksvdriel.nl of info@rksvdriel.nl.  
Voor ons is alles welkom. 
Het is nog een eind weg maar wij nodigen u nu alvast uit en 
ontmoeten u graag op zondag 16 mei 2021 op ons sportpark aan de 
Dorpsstraat te Driel. 
 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en natuurlijk begroeten 
wij u allen graag op ons feest in mei 2021. 
Willy 
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RKSV Driel voetbalplaatjes ruilmiddag. 
 
 
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het sparen 
van plaatjes. 
Plaatjes van onze lokale helden, die vereeuwigd zijn in ons 
prachtige Jubileumalbum. 
Wij hopen dat jullie er veel plezier van hebben gehad en nog  
gaan hebben in de toekomst. 

 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen om zijn boek vol te 
krijgen, hebben wij in samenwerking met AH Ger Koopman een 
ruilmiddag georganiseerd. 
Deze vond plaats op woensdagmiddag 11 maart. Tevens was er 
een hoek waar de bestelde Merchandise kon worden afgehaald. 
 
Al met al kan RKSV Driel als AH Ger Koopman terugkijken op een 
zeer geslaagde actie. 
 

 
 
De Merchandise als mokken met je eigen naam en foto, posters en 
sleutelhangers. 



 

 
54 

 
 

 

 
 
Leuk om te horen dat de actie zo leefde in Driel en De Schuijtgraaf. 
Ook dat vele ouders een groepsapp zijn gestart om onderling 
plaatjes te ruilen of te helpen elkaars boeken vol te krijgen. En dat 

ging er vrij fanatiek aan toe ����.. 
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         NL Kampioen schoolvoetbal 
 
RKSV Driel bestaat 75 jaar. Op 20 mei 2020 om 20:00 stond er 
voorafgaand aan het Jubileumweekend een wedstrijd gepland 
tussen RKSV Driel 1 en het NL schoolvoetbalkampioenteam 2011 
van voorheen basisschool “Het Drieluik” thans “De Kameleon” uit 
Driel. Na diverse voorrondes werden zij in Zeist gehuldigd op de 
KNVB campus. De plaquette met namen is nog steeds te 
bezichtigen aan de muur op het schoolplein. 
Het leefde toen enorm en nu nog steeds in Driel. Maar ook hier 
gooit Corona roet in het eten. Wij hadden de wedstrijd als een soort 
2.0 willen spelen; zelfde spelers, trainer(s), vlagger, leider Arie, een 
enthousiaste meester Ewald die rennend met een grote vlag langs 
de lijn iedereen opzweepte.. het grote aantal fans dat nu vast ook 
naar de wedstrijd was gekomen.. en dan proberen te winnen van 
het 1e elftal. 
Het jubileum weekend wordt een jaar uitgesteld.  De bedoeling was 
om u/jou als lezer bij iedere Rood-Witten die uitkomt tot de wedstrijd 
wat meer te vertellen over dit bijzondere team. Echter dit zullen wij 
uitstellen tot volgend jaar… 
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Krantenknipsel 2011 
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Wij vroegen aan de jongens en begeleiding van het schoolvoetbal team hoe zij nu 
terugkeken op deze ervaring….  

 
Als ik terugdenk aan het NL Kampioenschap 
schoolvoetbal…….. 
 
Karos: denk ik aan de eerste goal van Niek Hoogveld van ongeveer 
35 meter uit een vrije trap en dat we met ze allen vochten als een 
team. 
 
Roy: denk ik aan de zenuwslopende penalty reeks in de finale, 
omdat in de halve finale de penalty’s nemen niet op rolletjes liep! 
 
Niek: dan denk ik aan een ervaring met een groep vrienden die ik 
nooit meer zal vergeten. Ook denk ik aan alle goal celebrations die 
we hebben gedaan, zoals dat ik de cornervlag pakte en iedereen 
met de cornervlag omverschoot. 
 
Sam: denk ik aan een van de leukste momenten uit mijn leven, met 
een super leuke gezellige groep mee doen aan het schoolvoetbal 
toernooi en dan Nederlands kampioen worden was een geweldige 
ervaring die we nooit meer zullen vergeten. 
 
Lars: dan denk ik terug aan een team dat bestond uit vrienden met 
dezelfde passie waaruit een onoverwinnelijk teamgevoel voort 
kwam wat ik daarna nooit meer ervaren heb.  
 
Gerald: (vlagger) denk ik aan de volle tribune bij de finale en het feit 
dat we in een tussenronde zomaar uitgeschakeld hadden kunnen 
zijn.  
 
Luc: Denk ik terug aan de gedachte dat we het die dag niet alleen 
voor ons zelf deden maar ook voor Timo uit groep1/2. 
 
Kelvin: denk ik hoe ouder ik word, hoe bijzonderder het wordt wat je 
hebt meegemaakt.. om het ook nog met vrienden te mogen ervaren 
maakt het een unieke en onvergetelijke ervaring. 
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Al gaat de wedstrijd dan niet door, er volgden nog wel wat 
positieve reacties in de groepsapp: 
 
Meester Ewald: Dan kan ik nog wat langer oefenen met de 
vlaglopen…. 
 
Lars: Dan hebben we volgend jaar winter tijd om met elkaar op 

trainingskamp te gaan ���� 
 

 

Meester Ewald met de vlag waarmee hij hard hollend langs de lijn de spelers en 
het publiek opzweepte. 

 
Huldiging ‘Sportploeg van het Jaar” tijdens Kersenfeest. 

 

 

Het NL schoolvoetbalkampioenteam kijkt uit naar volgend jaar…. 
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