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Van de bestuurstafel  
 
 
U heeft vast al gezien dat de gemeente met het (groot)onderhoud 
aan onze velden is begonnen.  
Zo wordt de omheining op en rond ons hoofdveld in zijn geheel 
vernieuwd.  
Daarnaast zijn onze mensen van de CAB ook alweer erg druk bezig 
met het onderhoud van de velden zelf (zie foto). 
Wij houden u op de hoogte en blijf allemaal gezond. 
 
Met sportieve groet, 
Frans Essers 
Voorzitter RKSV Driel 
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Verantwoord sporten, de protocollen 
 

Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in het protocol. Onder 
andere het trainingsschema is aangepast en er zijn wat zaken 
anders geformuleerd. Bovendien is er een rooster met 
veiligheidscoördinatoren toegevoegd. 
 
Vanaf maandag 4 mei worden - voor de jeugd tot en met 18 jaar - 
de trainingen bij RKSV Driel weer opgestart. Dit is alleen mogelijk 
indien iedereen strikt de richtlijnen naleeft. Deze zijn opgesteld door 
de Rijksoverheid, NOC-NSF en de Gemeente Overbetuwe. 
 
Het bestuur heeft samen met de Technische Commissie een 
protocol opgesteld, waarbij de richtlijnen vertaald zijn naar de 
specifieke situatie van RKSV Driel. Dit protocol is daarmee een 
aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, die uiteraard 
onverkort van kracht zijn. 

We zien het als een grote verantwoordelijkheid om enerzijds het 
trainen mogelijk te maken, en anderzijds ervoor te zorgen dat we 
met elkaar de maatregelen en richtlijnen hanteren en respecteren. 
Daarom is het niet mogelijk om het ‘oude trainingsschema’ te 
hanteren. 

Vooralsnog zien wij de mogelijkheid om voor elk team 1 training per 
week van 50-60 minuten te organiseren. Hierbij hebben we rekening 
gehouden dat alleen het kunstgrasveld beschikbaar is, omdat de 
andere velden al in onderhoud en ingezaaid zijn. 

We maken een strikt onderscheid tussen trainingen voor leden tot 
en met 12 jaar en leden van 13 jaar en ouder, conform de richtlijnen 
en protocollen. 
 
Deze protocollen kunt u op de website lezen en/of downloaden: 
https://www.rksvdriel.nl/1/576/update-rksv-driel-hervat-4-mei-de-
trainingen-voor-de-jeugd/ 
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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  

     

Vert rouwenspersonen   
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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Vrijw illigers/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 2021. 
 

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 12 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 13 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.  
 



 

 
15 



 

 
16 

 
 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie  Driel 
Wist u dat……   10 weetjes van de fysiotherapeut!  
 
Weetje 1 
Wist u dat u naar de fysiotherapeut kunt gaan zonder een verwijzing van de 
huisarts? 
Wat daarbij wel handig is, is dat u van te voren heeft uitgezocht of u 
aanvullend verzekerd bent. Is dat het geval, dan heeft u recht op een aantal 
keer fysiotherapie per jaar. 
 
Weetje 2 
Wist u dat u zelf een fysiotherapeut mag uitzoeken als u een lichamelijke 
klacht heeft, ook al raadt uw huisarts een specifieke fysiotherapeut aan die 
niet in de buurt zit? Hier geldt nog steeds dat, als u een lichamelijke klacht 
heeft, ook direct naar de fysiotherapeut toe kunt gaan en u dus niet via de 
huisarts een verwijsbrief hoeft te halen. 
 
Weetje 3 
Wist u dat u ons kunt vragen hoe vaak u naar de fysiotherapeut mag gaan 
met uw soort verzekering? Bellen is sneller, als u het direct wilt weten: 
026-4743112 of mailen naar info@fysiotherapiedriel.nl 
 
Weetje 4 
Wist u dat het eigen risico (dat dit jaar is bepaald op 385 euro) niet wordt 
aangesproken als u de fysiotherapeut bezoekt? Echter geldt dit niet voor 
een chronisch traject voor fysiotherapie. Zoals behandeling na een operatie 
of hersenaandoening  
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Weetje 5 
Wist u dat kinderen tot 18 jaar voor 18 keer per jaar naar de fysiotherapeut 
mogen? Het eigen risico wordt niet aangesproken en ook hoeft u geen 
verwijzing van de huisarts te hebben hiervoor. 
 
Weetje 6 
Wist u dat Margit onze Covid 19 - Corona specialist is? Zij is 
gecertificeerd in het behandelen van mensen die corona hebben gehad. Met 
een team van de huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist proberen 
we hulp te bieden om het dagelijks leven weer op te kunnen pakken! 
 
Weetje 7 
Wist u dat Remco Muller en Martijn Geurts samen in het neuroteam zitten 
van Thuis Verder Overbetuwe. Zij helpen mensen aan huis met een zenuw- 
of hersenaandoening. Hiervoor kunnen ze ook de hulp inschakelen van 
andere disciplines, zoals de ergotherapeut, logopedist of neuropsycholoog. 
 
Weetje 8 
Wist u dat er een aantal fysio-fitness en pilates lessen momenteel buiten 
weer van start zijn gegaan? 
 
Weetje 9 
Wist u dat wij een breed aanbod hebben aan fysiotherapie: manuele 
therapie, sportfysiotherapie, geriatrische fysiotherapie, neurorevalidatie, 
bedrijfsfysiotherapie, medical taping, dry needling, oedeemtherapie, 
duizeligheid, training bij etalagebenen, Corona revalidatie, 
ontspanningstherapie, COPD training, bekkenproblematiek, handtherapie.  
 
Weetje 10 
Wij staan voor u klaar om u zo goed en snel mogelijk te helpen!  
 
Team Fysiotherapie Driel 
026-4743112 
info@fysiotherapiedriel.nl 
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Ledenlijst BusinessClub SV 
Driel  
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Weetjes of onzin 
 

• De oudste boom ter wereld is meer dan 4700 jaar 
oud 

• De hoogste boom ter wereld is ruim 115 meter hoog. 
• Vlinders proeven met hun poten. 
• De sterkste spier van het menselijk lichaam is de 

tong 
• Een krokodil kan zijn tong niet uitsteken 
• Net zoals vingerafdrukken is de tongafdruk uniek 
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Onze jarigen van juni 
01 Maarten van Rooijen 
01 Niels Scheers 
02 R. van den Dam 
02 Marijn Eringfeld 
03 Noa van Baarle 
04 A. Ageling 
04 A. Weijman 
05 Jan Toebes 
05 Marijn Tubbing 
06 Tonny Smeenk 
06 Milan den Boer 
07 Theo Lamers 
07 Jaco Huiskamp 
07 Maarten van Baal 
08 Nord Prinse 
09 Henry Scheerder 
09 Dinand van Mullem 
09 Jean Mushimiyimana 
10 Jesse Veenboer 
10 Jochem Evers 
11 Tim Knijf 
11 Maarten Timmerman 
12 Annemiek Fischer-van Meel 
12 J. Qaderdan 
13 Jeroen Peters 
14 Hennie Scheerder 
14 Thomas Vleeming 
15 Femke van Baal 
16 Teun Roest 

17 Wim van Rijsewijk 
19 Bastiaan de Jong 
20 Jordy van den Dam 
20 Sam van Rijsewijk 
20 Niek van der Spek 
20 Daniël Berentsen 
20 Joaquin van Rhoon 
22 Niek Wester 
22 Jisse van Bronckhorst 
24 Marlyn Laumen 
24 Youri Otman 
24 Liam Prinsen 
28 Cas Schuiling 
28 Melle Prenen 
28 Bas Noordhoek 
29 Jan Hoksbergen 
29 Ties Tusschenbroek 
30 Danny Weijman 
30 Dac Le 
 
Nieuwe leden 
Roy Louter 
Samuël Jansen 
Finn Kas 
Thijs Pater 
Joris Pater 
Guus Hokke 
Gosse te Reegen
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RKSV Driel – APWC 

Koos van Elk Car & Tyreservice 

 

RKSV Driel - Sporting ‘70 

Taxi Linsen Driel B.V. 

 

RKSV Driel - Arnhemse Boys 

Timmer- en onderhoudswerken Vermeij 

 

RKSV Driel - Roda ‘46 

Snelders Sport 

 

RKSV Driel – Saestum 

Schoonmaakbedrijf W. Jacobi 

 

RKSV Driel - AFC Quik 1890 

Carrozzeria Volpe 

 

RKSV Driel – VVZA 

Albert Heijn Ger Koopman 

 

RKSV Driel – HDS 

Smepro International B.V. 

 

RKSV Driel – VDZ 

Herlaar Landmeten B.V. 

 

RKSV Driel - FC Jeugd 

Beijer Mengvoeders B.V. 

 

RKSV Driel – SML 

Zalencentrum De Oldenburg 

 

RKSV Driel – Eldenia 
Bloemenhandel Janssen Ijkhout 

B
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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 fees t 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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Wist u dat:  
 

• De mini’s door het coronavirus voorlopig niet op 
woensdagmiddag hun trainingen afwerken. De 
zaterdagmorgen daarvoor in de plaats is gekomen en zij op 9 
mei zijn  begonnen van 10 tot 11 uur hun voetbalpartijtjes te 
spelen, maar pas als het hele coronavirus protocol van RKSV 
Driel is afgewerkt. Dit natuurlijk wel mogelijk gemaakt door 
onze jeugdcoördinator Maik en trainer Ivo en achter de 
schermen welwillende vrijwilligers. Helaas zijn de (bejaarde) 
vaste trainers van de woensdagmiddag niet van de partij, 
omdat zij door de conronavirus onder de extra risicogroep 
vallen. 

• De mini’s wel in grote aantallen (30) op de zaterdag 
aanwezig zijn. 

• De laatste training van de Mini’s zal zijn op 30 mei 2020. 
• Het team 3 van de zaterdag op 13 mei weer is begonnen met 

de training volgens het coronavirus protocol van RKSV Driel. 
Dus de spieren een beetje loslopen, balletje in de voet spelen 
en afronden op het doel. Deze training werd verzorgd door 
Jasper. 

• De tweede training van team 3 zat. ( verzorgd door Ivo) werd 
afgesloten bij een van de leiders thuis. Tom had voor de 
nodigde flesjes gezorgd en voor de gepaste 1,5 meter 
afstand, maar een paar man konden gelijk gaan 
dauwtrappen. 

• Gerben ook een wagen van de zaak heeft, maar de wagen is 
wel 18 meter lang ������� 

• John dit jaar wilde trouwen op de volgende data: 04 april en 
op 13 augustus, maar de coronavirus roet in het eten gooide. 
Nu willen John en Reiny het op 8 april 2021 proberen. 

• Er nog een andere “virus” door het team 3 op de zaterdag 
gaat, waar Sander, Bjorn en Maarten door getroffen zijn. Hun 
vrouwen zijn zwanger geworden 	
������������� 
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• Sandrine verwacht haar baby ergens in oktober, Ellis ergens 
in oktober/ november en Mariska zal in de maand november 
bevallen. 

• Voor het nieuwe seizoen bij het team 3 zaterdag al weer 2 
nieuwe spelers hebben aangemeld. Wij kunnen nu alle ballen 
weer op Mike spelen en Roy is weer terug op het oude nest. 

• Een oud leider van team Zaterdag na maanden ziekenhuis 
weer thuis is. Het team hoopt op een spoedig herstel. 
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Nieuws van de Formatiecommissie 
 
Door de Corona maatregelen van de overheid heeft de 
Formatiecommissie in de een periode van ongeveer twee 
maanden geen activiteiten kunnen ondernemen. Dat 
vonden we erg jammer, omdat we goed in het proces 
zaten en er al de nodige vorderingen werden gemaakt.  
Maar natuurlijk vinden wij dat de gezondheid van ons allen 
het belangrijkste is in deze tijd.  
 
Begin mei zijn we (online) begonnen met de hervatting 
van onze activiteiten, uiteraard rekening houdend met de 
maatregelen die de overheid aangeeft. Zo hebben wij ons 
overleg middels een videocall en dat werkt voor nu prima.  
 
Voor de komende periode hebben we het volgende 
afgesproken: 

• Ons wekelijks overleg pakken we weer op en blijven 
we voorlopig online doen. 

• Afspraken met kandidaten voor een bestuurs- of 
commissiefunctie zijn verder opgepakt, voor deze 
gesprekken hebben wij een ruimte beschikbaar die 
voldoet aan de RIVM-maatregelen. We laten aan de 
kandidaat de keuze of het gesprek ‘live’ of middels 
een videocall plaatsvindt. 

• We hebben een verzoek verzonden richting het 
bestuur om de mogelijkheden voor een Algemene 
Ledenvergadering te bespreken en in overleg met 
ons hiervoor een datum te plannen. De ALV zal 
waarschijnlijk na de zomerperiode plaatsvinden. 
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• Regelmatig te communiceren naar de leden over 
onze activiteiten. 

• Mocht je nog een kandidaat weten voor een functie 
in ons bestuur of in een van de commissies, laat ons 
dit dan weten.  

 
Indien iemand vragen of opmerkingen heeft, laat het ons 
gerust even weten.  
 
Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar, 
blijf gezond.  
We hebben er alle vertrouwen in dat we deze periode 
samen goed doorkomen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Formatiecommissie 
 
formatiecommissie@rksvdriel.nl 
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Seizoens-einde zonder afsluiting. 
 
Het seizoen 2019-2020 zit er weer op.  
We begonnen het seizoen in september 2019 met een redelijk grote 
groep en dat werden er gedurende het seizoen steeds meer. 
Fantastisch toch. Dat betekende op woensdagmiddag een veld vol. 
En als Henk dan met de training begon was het een drukte van 
jewelste daar op het middenveld. Soms zelfs een “pierepot” maar 
altijd onder controle. Dat dan weer wel. 
Zelfs tijdens de wintermaanden bleef het gewoon hartstikke druk en 
leuk op de woensdagmiddag. En met deze winter zonder echte  

 
vorst, konden we gewoon buiten blijven trainen. Sommige mini’s 
moesten we zelfs aansporen om toch de lange broek maar aan te 
houden tijdens de training. Maar dat is veel warm, was het 
commentaar. Toch maar doen, die lange broek. En ook dat ging 
goed.  
Stonden de ouders langs de kant met een rooie neus    ( van de 
kou), hadden de kinderen een rood hoofd, van de inspanning. 
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En dan natuurlijk die wedstrijdjes op de zaterdagochtenden. Super 
fanatiek en volle inzet. 
Met dank aan de hulpvaardige ouders en natuurlijk Ivo en Maik als 
rotsen in de branding. 
 
Een seizoen dat we, zoals al jaren traditie, zouden afsluiten met een 
door fanatisme overladen wedstrijd tussen de ouders en de 
spelertjes. Met natuurlijk een gezellige nazit in de kantine.  
Zo had het 
kunnen zijn. 
Maar dit jaar 
niet. Dit jaar is 
alles anders. 
Dit jaar 
hebben we 
zelfs een flink 
aantal 
woensdagmid
dagen thuis 
gezeten, niet 
kunnen en 
mogen 
trainen. 
Want toen was er plotseling sprake van het coronavirus en stond 
alles op z`n kop. 
Niks meer normaal. Niks meer trainen, niks meer sporten, niks meer 
samen doen.  
Zelfs niet meer welkom op ons sportpark. 
Bizar, onmogelijk, onbegrijpelijk maar keihard waar. 
Verboden toegang op ons eigen sportpark. 
En dan wordt het stil op de woensdagmiddag. Dan is er een 
sportpark zonder sporters. Zoiets als de Rijn zonder water of de 
Betuwe zonder fruitbomen. Dan is het dus gewoon helemaal niks. 
Tot onze gezagsdragers na weken weer melding maken van wat 
verruimende mogelijkheden op sportgebied. De kleinsten mogen 
weer buitensporten. Onze mini’s mogen weer samen sporten. Da’s 
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geweldig nieuws, maar niet voor drie trainers. Die behoren tot de 
risico groep en mogen dus niets. Ja, ze mogen / moeten 
thuisblijven, dat mogen ze. 
Maar de mini’s willen wel weer trainen, voetballen, elkaar zien en 
uitrauzen. 
En de ouders willen niets liever dan dat hun kinderen weer kunnen 
trainen, voetballen en uitrauzen en hun tomeloze energie weer kwijt 
kunnen anders dan in de eigen achtertuin tussen de bloemperken. 
Maar ja, drie trainers die niet mogen en kunnen. 
En weer zorgen Ivo en Maik voor de oplossing. 
Zei zorgen er voor dat er op de zaterdagochtend onderling 
gevoetbald kan worden. Met behulp van ouders en binnen de 
richtlijnen die de vereniging voor het buitensporten  hanteert. 
 
En zo kunnen de mini’s de laatste weken toch weer iedere 
zaterdagochtend hun energie kwijt in  de onderlinge wedstrijdjes die  



 

 
51 



 

 
52 

worden georganiseerd.  
En dat doen ze vol overgave en met de voor hun kenmerkende 
tomeloze inzet en energie. 
 
Maar nu, eind mei, loopt ook dit bijna ten einde en zit het seizoen 
2019-2020 er echt helemaal op. Binnenkort sluit het sportpark 
opnieuw maar nu voor de jaarlijkse zomerstop.  
Dan wordt het vizier al weer snel gericht op het volgende seizoen 
2020-2021.  
Zullen er nieuwe teamindelingen worden gemaakt en zal een deel 
van de mini’s van nu doorstromen naar een hoger team.  
En dat alles gebeurd dan zonder de voor ons gebruikelijke en altijd 
weer gezellige seizoensafsluiting. 
 
 
 
 
Onderlinge wedstrijdjes op de zaterdagmorgen in mei 2020. 
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Omdat het niet anders is en wij ons conformeren aan de door de 
vereniging gestelde richtlijnen en met respect voor elkaar en ieders 
gezondheid, sluiten we het seizoen op deze schriftelijke en digitale 
manier af. 
Maar niet voordat we: 
Alle ouders, opa’s en oma’s en andere verzorgenden bedanken 
voor het feit dat ze iedere woensdagmiddag de spelers en 
speelsters weer veilig op ons sprotpark brachten en uiteraard ook 
weer ophaalden; 
Een dankjewel aan de ouders en invaltrainers die ons tijdens 
trainingen uit de brand hielpen als dat nodig was; 
Een dankjewel aan eenieder die de onderlinge wedstrijdjes 
begeleiden; 
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Geven we een mazzel excuus aan de ouders dat ze dit seizoen de 
nederlaag tegen hun kinderen zijn ontlopen; 
En wensen we de spelers die het het volgende seizoen hogerop 
gaan zoeken geweldig veel  succes en voetbalplezier; 
De spelers en speelsters die volgend seizoen nog steeds mini zijn  
zien we ontzettend graag weer terug bij de start van het nieuwe 
seizoen. 
 
Uiteraard wensen we iedereen die dit leest een geweldig fijne en 
ontspannen zomervakantie toe en treffen we elkaar na de 
zomervakantie weer in een wat normalere wereld op ons geweldige 
sportpark. 
 
Blijf gezond. 
 
Mede namens de trainers:  
Alfons, Henk, Ivo  
en onze coördinator Maik. 
 
Willy 
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Kledinginname 
 
Beste leider, trainer, 
 
De kledinginname is dit jaar gepland op donderdag 4 juni. Om de 
wachttijden zo kort mogelijk te houden willen we jullie vragen om het 
volgende schema aan te houden: 
 
Van 18:00 tot 19: 00 uur: Alle Onder-13 teams en jonger 
Van 19:00 tot 21:00 uur:  Alle Onder-15 teams en ouder. Dus ook 
seniorenteams. 
 
Wij willen ontvangen van jullie: 

• Wedstrijdkleding.  
• Waterzak 
• Aanvoerdersband 
• Trainingshesjes 
• Coachjassen 
• Sleutels 
• Trainingspakken (indien van toepassing, graag alle pakken  

van de spelers verzamelen!). 
• Ballennetten/zakken. 
• Ben ik iets vergeten? 

 
In verband met de huidige Corona problematiek, vragen we jullie 
zoveel mogelijk alleen te komen! Bij grote drukte vragen we jullie 
geduld als je even moet wachten. 
 
 
Wanneer er onduidelijkheid is over e.e.a. dan graag contact 
opnemen met Heidi Hoogveld of Jos Geenacker. 
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Donatie aan voedselbank 
 
Door de sluiting van sportcomplexen vanwege de coronacrisis is bij 
veel clubs (een deel van) de kantinevoorraad overbodig. Zo ook bij 
onze club. 
 

RKSV Driel heeft daarom besloten deze voorraad te doneren aan 
de Voedselbank. Afgelopen week zijn deze spullen allemaal 
opgehaald. Een mooi gebaar naar de maatschappij vanuit onze 
vereniging. 
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