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Van de bestuurstafel  
 
Beste leden van de RKSV Driel. In wat voor tijd leven wij toch. Alles 
is niet zoals wij graag zouden willen.  
We kunnen niet op bezoek bij onze grootouders, wat heel veel pijn 
doet. En wat ook pijn doet, is dat we ons spelletje niet meer kunnen 
en mogen spelen.  
De competitie, waarin mn. het 1e elftal goed bezig was en eventueel 
een periode titel kon behalen is stop gezet.  
Ook andere teams waren goed bezig. Hopelijk pakken zij de draad 
bij aanvang van de nieuwe competitie weer goed op.   
Maar Premier Rutten heeft aangegeven dat we de touwtjes wat 
mogen laten vieren. Ik schrijf "wat", want we begrijpen wel, dat als 
we niet doen wat van ons gevraagd wordt het tweede erger zal zijn 
dan het eerste.  
 
Wat houdt dat in voor onze vereniging. N.A.W. bij het lezen van 
deze Rood-witten zijn we al begonnen met de trainingen.  
Maar laten we ons er wel van doordrongen zijn, dat wanneer wij ons 
niet aan de regels van de club en de gemeente houden, de 
gemeente is  nl de aangever, de velden weer op slot gaan.  
 
En over de velden gesproken, u kunt zien, dat men bezig is met 
groot onderhoud. De omheining van ons hoofdveld, wordt 
aangepakt en de toegang tot de kleine poort wordt veranderd.  
Ook worden er nieuwe ballenvangers geplaatst, en onze mensen 
van de CAB zijn druk in de weer om o.a. de velden regelmatig te 
besproeien met water, zodat ook de velden er weer goed komen uit 
te zien,  wanneer wij weer mogen gaan voetballen.  
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Ook zijn de kantine medewerkers druk om te zorgen dat de 
voorraad niet overstuur gaat.  
 
De TC is druk geweest, om een trainingsopzet te maken voor alle 
elftallen tot 18 jaar. En ook wij als bestuur hebben via de mail of app 
regelmatig contact met elkaar.  
U ziet er niet veel van, maar ik kan u vertellen dat vele vrijwilligers 
druk bezig zijn. Ik neem dan ook mijn petje af voor hen die op wat 
voor een manier bezig zijn onze vereniging draaiende te houden. Ik 
wens u dan ook heel veel gezondheid geduld toe.  
Hou de corona buiten uw deur.  
 
Met een sportieve groet Frans Essers, voorzitter RKSV Driel.  
 
De vereniging ben jij, samen met mij. 



 

 
6 

Het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal 
 
Beste bestuurder, 
 
Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet voor 
de verenigingen? Duidelijk is dat het vanaf 29 april weer is 
toegestaan om jeugd georganiseerd en beheersbaar te laten 
voetballen bij hun club. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar 
(basisschoolleeftijd, t/m onder 13 leeftijdscategorie) van de overheid 
weer komen trainen, waarbij ze niet per se de 1,5 meter afstand 
hoeven aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar 
(voortgezet onderwijs, onder 14 t/m onder 19 leeftijdscategorie) is 
dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar 
blijven. 
 
Daar zijn we voorzichtig blij mee. Sport heeft een positieve invloed 
op de gezondheid van de jeugd en veel kinderen hebben de 
afgelopen weken te veel stil moeten zitten. Daarnaast kunnen ze 
ook weer naar het spelplezier en de omgang met hun 
voetbalvriendjes en -vriendinnetjes uitkijken. 
 
Momenteel zijn we in overleg met de overheid over maatregelen om 
het voetbal ‘coronaproof’ te maken. Het plan is dat het 
amateurvoetbal (en vooral het trainen) voorzichtig en gefaseerd 
weer op gang komt, waarbij we dus beginnen met de jeugd. 
Wanneer elke keer een nieuwe fase aanvangt, is volledig 
afhankelijk van de mogelijkheden die de coronamaatregelen van de 
overheid bieden. Gezondheid en veiligheid zijn en blijven altijd het 
uitgangspunt. 
 
Werkgroep KNVB  
Binnen de KNVB is een werkgroep bestaande uit verschillende 
disciplines al enige tijd bezig met de voorbereidingen. Nu er groen 
licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, 
trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste 
route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de 
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verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg 
te helpen. Dit laten we ondersteunen door verenigingsadviseurs en 
technisch jeugdcoördinatoren. De verenigingen kunnen onder 
deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd 
organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. 
Competities en het spelen van officiële wedstrijden zullen niet voor 
het najaar worden hervat. Op dit moment is ook bekend dat de 
kantines en kleedkamers voorlopig dicht moeten blijven, ouders niet 
langs de lijn mogen staan en ook niet-leden de gelegenheid moet 
worden geboden om mee te doen. Ook hiervoor zullen wij met een 
goed advies komen. 
 
Protocol sport  
Wanneer welke vereniging de deuren heropent voor de jeugd, is 
afhankelijk van de betreffende gemeente en de club. Deze week 
heeft de KNVB contact met de VSG (Vereniging Sport en 
Gemeenten) en sportkoepel NOC*NSF. Naar aanleiding hiervan zal 
er sportbreed een protocol worden opgesteld om de veiligheid te 
waarborgen voor alle sportverenigingen in Nederland. Dit protocol 
hopen we deze week nog te kunnen rondsturen naar onze clubs. 
We willen vragen om onze berichtgeving hierover de komende 
dagen goed in de gaten te houden. Het is belangrijk dat de sport en 
ons voetbal de komende periode weer laat zien hoe belangrijk wij 
zijn voor een gezonde samenleving, waarin kinderen veilig en 
verantwoord kunnen sporten. Wij hebben het vertrouwen van het 
kabinet gekregen om daar op een goede manier invulling aan te 
geven. 
 
We houden jullie dus op de hoogte. 
 
Met sportieve groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
Jan Dirk van der Zee 
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal 
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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 
 
Zoals bekend is het feestprogramma een jaar uitgesteld en zal het 
gehele programma rond Hemelvaartsdag 2021 plaatsvinden. We 
hebben louter positieve reacties mogen ontvangen op dit besluit. 
 
Voor dit jaar staan er nog enkele jubileumactiviteiten op het 
programma, maar we zullen de ontwikkelingen m.b.t. de 
maatregelen Coronavirus nauwgezet volgen en hierna handelen. 
Dus onder voorbehoud staan de volgende activiteiten nog op het 
programma in 2020: 
 
Zondag 20 september 2020: 
Voetbalactiviteiten met Poolse gasten. 
 

Zaterdag 24 oktober 2020: 
Receptie en aansluitend feestavond 75-jarig jubileum. 
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Hierbij alvast het programma in 20121. 
 

Woensdag 12 tot en met zondag 16 mei 2021 
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 13 mei 2021 
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 14 mei 2021 
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 14 mei 2021 
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 15 mei 2021 
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 
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De muzikale omlijsting deze avond wordt verzorgd door Toporkest 
Summerland. 
Met een speciaal optreden van niemand minder dan Tino Martin , 
dit is mogelijk gemaakt door Albert Heijn Ger Koopman. 
Entree € 20,00 per persoon. 
 
Zondag 16 mei 2021 
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 
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. 
 
 
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. 
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Fysiotherapie  Driel 
BEHANDELEN OP AFSTAND 
 
Vanwege de Corona-crisis is alles nu anders. In de onlangs 
gegeven persconferentie (21-4-20) van onze premier mogen de 
jongeren weer gaan sporten. Dit brengt weer een hoop plezier met 
zich mee maar helaas ook kans op blessures. Doe voorafgaand 
gaan aan het sporten weer een goede warming-up en houdt er 
rekening mee dat de conditie, kracht en techniek iets zijn 
afgenomen. Bouw daarom rustig op met sporten! 
 
Fysiotherapie Driel  is aangepast geopend  in deze Corona-tijd. 
Heeft u een acute klacht? Neem dan gerust contact op met de 
praktijk zodat onze therapeuten u ‘online fysiotherapie’ kunnen 
bieden. De knie verdraaid? De enkel verzwikt? Wat moet ik nu? 
Onze fysiotherapeuten zijn ervaren in het ‘behandelen op afstand’.  
Het is heel eenvoudig. Bel of mail naar de praktijk en volg de 
stappen van onze therapeuten. In geval van noodzaak is 
behandeling op de praktijk mogelijk, echter zullen wij dan gebruik 
maken van beschermingszaken zoals handschoenen en 
mondkapjes.  
 
Tijdens het consult maakt u gebruik van uw vaste telefoon, 
computer/tablet of mobiel. Als u gebruik maakt van de vaste 
telefoon zullen wij de intake telefonisch doen en zo u klachten in 
kaart brengen. Als u gebruik kunt maken van uw computer, tablet of 
mobiel dan hebben we tevens de mogelijkheid tot beeldbellen.  
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Wij kunnen een opmaat gemaakt oefenprogramma sturen en 
voorzien van voorlichting en advies. Op deze manier begeleiden wij 
u in het herstel. Een telefonisch/video consult wordt vergoedt door 
uw aanvullende zorgverzekering. De jeugd onder de 18 jaar krijgt 
fysiotherapie vergoedt uit het basispakket.  
 
Team Fysiotherapie Driel 
026-4743112 
info@fysiotherapiedriel.nl 
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Wist u dat: 
 

• Het hoofdveld (A veld) op ons sportpark Op de schop gaat. 
• Alle borden met reclame en de omheining is verdwenen. 
• Zelfs de doelpalen nergens meer te vinden zijn. 
• Ook de tuin van Omar(zat.3) van een nieuw grasmat is 

voorzien. 
• Zelfs bij Maarten (Zat.3) in de achtertuin nieuwe plantjes zijn 

geplant. 
• Veel voetballers in deze tijd rare dingen doen zoals hard 

lopen door Driel. 
• De trainers van de mini’s, Henk(69), Willy(68) en Alfons(68) , 

de oudste trainers van onze vereniging, voorlopig nog niet 
voor de groep mogen staan. 

• De ingang bij de kleine poort ook wordt aangepakt. 
• Het uitzicht van deze poort bredere gezichtsveld krijgt. 
• Team zat.3 al een paar keer met “zoom” contact met elkaar 

heeft gehad. 
• Bjorn (Zat.3) al meer dan een maand zit te wachten op de 

wc-rol hoog houden van Jasper. 
• Veel voetballers zich ook afvragen hoe een heerlijk glaasje 

bier zal smaken met dit mooi weer op het terras bij onze 
kantine van Rksv Driel. 
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Weetjes.. of onzin? 
 

• Even stilstaan ………………. Is een hele vooruitgang 
• Elke seconde is een deur naar onbegrensde mogelijkheden 
• Op 17 november 1869 wordt het Suezkanaal geopend 
• De duivekater is een traditioneel feestbrood uit Noord 

Holland  
• In Noorwegen worden op kerstavond de bezems verstopt 

omdat men bang is dat de heksen er mee gaan vliegen. 
• Je voet is even groot als de binnenkant van je onderarm. 
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Onze jarigen van mei 
01 Sidar Özcelik 
01 Silven Geitenbeek 
01 Max van As 
01 Jorre Wannet 
02 Sam van Binsbergen 
03 John Wels 
03 Job Kaihatu 
05 Henk Dekkers 
06 Kevin Dekkers 
06 Menne Smits 
07 Bert Weijman 
07 Kasper Montf rooy 
08 Twan Beijer 
09 Willy Peters 
09 Julian Rutges 
10 Vincent van Welie 
10 Fenne Noordhoek 
10 Almanzo Malvarosa 
11 Ivo Leijser 
11 Jimmy Boerboom 
11 Stijn Bouman 
11 Fynn Soowijl 
12 Souf ian Driouch 
12 Kelvin van der Lelij 
13 Thijn de Jong 
13 Shutlan Axwijk 
14 Luca Wels 
14 Meike van Rooijen 

14 Sam Jansen 
15 Jacqueline Opperman-Dulos 
15 Lars van der Putten 
16 Joep Witjes 
16 Rohan Melssen 
17 Alex Scheerder 
20 Quint Verkuijl 
21 Theo van Rijsewijk 
21 Hasan Eroglu 
22 D. van Baal 
23 Remco Muller 
23 Fay van Baarle 
24 Wim Jacobi 
25 Tim van den Heuvel 
27 Fred de Wild 
27 Rick Pruim 
27 Mounir Boulahyane 
28 Harmen de Jong 
29 Tonnie Aalbers 
29 Stefan Ederveen 
29 Hermen Aalbers 
30 Mick Bijl 
31 Frank Jansen 
31 Jona Michiels 
 
Nieuwe leden 
Fenne van Dulmen
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RKSV Driel – APWC 

Koos van Elk Car & Tyreservice 

 

RKSV Driel - Sporting ‘70 

Taxi Linsen Driel B.V. 

 

RKSV Driel - Arnhemse Boys 

Timmer- en onderhoudswerken Vermeij 

 

RKSV Driel - Roda ‘46 

Snelders Sport 

 

RKSV Driel – Saestum 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

 

RKSV Driel - AFC Quik 1890 

Carrozzeria Volpe 

 

RKSV Driel – VVZA 

Albert Heijn Ger Koopman 

 

RKSV Driel – HDS 

Smepro International B.V. 

 

RKSV Driel – VDZ 

Herlaar Landmeten B.V. 

 

RKSV Driel - FC Jeugd 

Beijer Mengvoeders B.V. 

 

RKSV Driel – SML 

Zalencentrum De Oldenburg 

 

RKSV Driel – Eldenia 
Bloemenhandel Janssen Ijkhout 
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Kantine RKSV Driel is volop in ontwikkeling en zoek t 
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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In Memoriam Geert Joosten 
Ere-lid van RKSV Driel (en muziek vereniging Concordia) 

 
Begin februari 2020 overleed ons erelid Geert Joosten. 
Geert was reeds vanaf de oprichting lid van onze vereniging.  
Hij was een van de weinige overgeblevenen van het eerste uur. 
Voor zover mijn (verenigings) geheugen teruggaat was Geert ieder 
weekend op het sportpark aanwezig.  
Hij sloeg maar zelden over. Zeker de wedstrijden van ons eerste 
elftal was hij er altijd bij. Toen het lopen minder werd, gaf de 
scootmobiel uitkomst 
Vanaf zijn huis aan de dijk reed hij op zijn gemakkie naar het 
sportpark aan de Dorpsstraat om daar wedstijden te bekijken en 
met supporters en spelers te kunnen bijkletsen. 
Want hij bezocht zeker niet alleen maar de senioren elftallen. Zeker 
toen het allemaal nog wat beter ging.  
Ook tijdens de opbouw en de voorbereidingen van bijzondere 
activiteiten zoals de wedstrijden tegen grotere voetclubs,(BVO`s) 
was het heel normaal als Geert even kwam kijken naar de 
voortgang hiervan. 
 
Niet als kritieke keurmeester, dat zeker niet, maar wel om te zien en 
mee te beleven wat er op de club omging.  
Dat wilde hij toch wel erg graag weten. Ook toen onze vereniging 
zeventig jaar bestond was hij een van de degenen die de eregalerij 
met foto´s van de ereleden mede mocht onthullen. 
Want tot dat selecte gezelschap van ereleden behoorde hij ook al 
vele vele jaren. 
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En daar was hij best trots 
op ook, en zeker ook op 
het feit dat hij behoorde tot 
het nog selectere 
gezelschap van de leden 
die de hele levenscyclus 
van de club had 
meegemaakt en trouw 
was gebleven. 
Geert zou, net als onze 
vereniging, dit jaar 
jubileren met zijn 
vijfenzeventig jarig 
lidmaatschap. 
Maar dat mocht niet zo 
zijn. 
Geert overleed begin 
februari en op 8 februari 
werd de uitvaart 
gehouden. 
 
Ik steek er mijn hand niet 
voor in het vuur, maar het 
zal me niet verbazen als 
Geert als lid en Drielenaar 
de meeste wedstrijden van 
allemaal van ons eerste elftal heeft gezien.  
Ik stel me dan zo voor dat hij, toen ons voetbalveld nog achter de 
dijk in de uiterwaarden lag, zo uit huis de dijk overstak en waar hij 
dan al bijna op het voetbal stond. Het was maar een klein eindje 
lopen naar dat veld. 
Later moest hij veel verder lopen en ook dat deed hij altijd trouw 
ieder weekend wel een keer. 
En zoals op de foto te zien, de laatste aantallen jaren deed hij dat 
gemotoriseerd. Want het was toch best een eindje wandelen vanaf 
de dijk. 
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Maar we zullen Geert niet meer zien op ons sportpark.  
Onze vereniging verliest in Geert een gewaardeerd Erelid,  
een trouwe supporter en markant persoon. 
Maar bovenal een altijd positieve en sociaal geïnteresseerde 
persoonlijkheid. 
 
 
Willy 
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