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Van de redactie
Beste Rood-Witten lezers,

Dit is alweer het vierde nummer van ons clubblad sinds de uitbraak 
van het coronavirus. Alleen als digitale versie.
Tot en met februari viel deze bij jullie (de meesten althans) nog 
gewoon als boekje op de deurmat.
De digitale versie hiervan, zonder advertenties overigens, was op 
onze website in te zien.
Het was toen al moeilijk om voldoende vrijwilligers te mobiliseren 
om het blad te drukken, bundelen en rond te brengen. 
Over alternatieven werd al driftig nagedacht.
De coronacrisis zorgde voor een versnelde wijziging.

Deze geheel nieuwe digitale versie, nu compleet met advertenties 
(en met een link naar de website van de adverteerder), kleurrijke 
foto’s, behoort vanaf nu dus tot het “nieuwe normaal”.
Via de inhoudsopgave klikt u door naar het artikel van uw keuze.

Redactie (JvW)

NB:
Zoals u ziet is de beginpagina (omslagfoto) anders dan gebruikelijk. Dat 
willen we vanaf nu voor elke editie aanpassen aan de inhoud. 
Dus.. schrijf eens iets over een boeiend onderwerp voor de leden en stuur 
een foto mee. 
Wie weet siert deze de volgende editie.. ?!
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http://www.bakkerij-vanbinsbergen.nl
http://www.wels2wielers.nl
https://jansenrecycling.nl/
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Bestuursmededelingen
Beste sportvrienden
Gelukkig kunnen we weer sporten en is de kantine weer geopend. 
We moeten echter wel de RIVM richtlijnen blijven hanteren en in de gaten hou-
den. Mijn, en ons, verzoek is omdat ook na te leven.
Zoals u hebt kunnen zien, is er veel gebeurd op ons sportpark.
De velden zijn goed onderhanden genomen, er is een mooie omheining geplaatst 
en ook bij de kleine poort is er meer ruimte gemaakt zodat er bij het verlaten van 
het sportcomplex meer over(uit)zicht is.
De gemeente heeft ook beloofd om bij de voetgangers oversteekplaats, bij de 
kleine poort, een nieuw bord te plaatsen.
De vele sponsorborden zij door vele vrijwilligers schoongemaakt en geplaatst. 
Waarvoor dank. 
Verder heeft  zich een nieuw team voor de zondag aangemeld, zodat wij voor de 
zondag nu 5 teams hebben. Welkom aan dit team.
Er is een gesprek geweest met de formatiecommissie en die hebben aangegeven 
dat zij er in geslaagd zijn om een nieuw bestuur te formeren.
Daarom -zet het vast in uw agenda-  zal er op 7september in de Oldenburg de 
ALV plaatsvinden. 
Houdt u daarvoor ook de website van onze vereniging in de gaten.

Helaas moet ik u ook vertellen, dat in overleg met het jublileumcommissie  is 
besloten om de feestelijkheden in september en oktober te laten vervallen.
Het is niet mogelijk om een receptie en een feestavond te houden waarbij men 
geen handen mag en kan schudden en vanwege handhaving van de 1,5 mtr. 
Wanneer dit allemaal wel gaat plaatsvinden  zullen wij u hierover tijdig infotre-
meren.
Ik wens u allen veel gezondheid toe en gaat u met vakantie, dan heel veel plezier.

Frans Essers, voorzitter RKSV Driel.
De vereniging ben jij samen met mij.
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http://www.fotostudio-wim.nl
http://www.geboortehuys.nl
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75-jarig jubileum RKSV Driel

Ook restant programma jubileum voor dit jaar uitgesteld 
 
In het oorspronkelijke programma 2020 stond voor zondag 20 sep-
tember een voetbalactiviteit met de Polen op het programma, terwijl 
op zaterdag 24 oktober de jubileumreceptie en aansluitend een 
feestavond op de rol stonden.

Vanwege de Coronamaatregelen hebben we in overleg met het 
bestuur besloten ook deze twee activiteiten voor nu te af te blazen 
en voorlopig uit te stellen tot 2021.

Dit betekent dat het gehele jubileumprogramma naar 2021 wordt 
verplaatst, maar  ook hiervoor geldt dat alles onder voorbehoud 
is. We moeten afwachten hoe de  situatie rondom het Coronavirus 
zich ontwikkelt inclusief de maatregelen.
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Het programma in 2021 ziet er als volgt uit:

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-Neder 
   lands 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: Smepro-feesttent: HOLLANDSE AVOND
   Met optredens van: Robert Pouwels, Kobus  
   Engels, Wesley Bronkhorst, John West en Jan 
   nes.  
   Dit is mede mogelijk gemaakt door:
   Jansen Makelaars, Hypotheekhuys Elst en  
   Opel Broekhuis.
   Entree € 20,00 per persoon. 
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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: Smepro-feesttent: DISCO-AVOND JEUGD
   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 mo 
   gelijk gemaakt door Schoonmaakbedrijf Jacobi.
20:00 uur:  Smepro-feesttent: FEESTAVOND
   De muzikale omlijsting deze avond wordt ver 
   zorgd door Toporkest Summerland.
   Met een speciaal optreden van niemand min 
   der 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 – Business 
   club 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 we 
   derom verzorgd door Toporkest Summerland.  
   Entree gratis.
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September 2021: 
Voetbalactiviteiten met Poolse gasten.

Oktober 2021: 
Receptie en aansluitend feestavond 75-jarig jubileum.

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 beant-
woorden.
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http://www.baltussen.nl
http://www.rksvdriel.nl/825/nieuwsberichten
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Jarigen	van	juli
01 Harry Janssen                         
02 Joke Opperman
04 Jacco van Haeften                         
04 Teun Poessenauw
04 Maud Bakker
04 Twan Koopmans
05 Richard Willems                         
05 Pepijn Derksen
05 Maikel Mulder
06 Jort Bakker                          
06 Daan Oostijen                        
06 Sami Balhadj
07 Ledaynian Belfor
07 Jurek Clappers                        
07 Gavin Jansen
07 Keyon Anthony
08 Louis van de Welk                            
08 Rik van den Heuvel
08 Daan Hoogveld                        
09 Jonas Knol Bruins
11 Tom Idsinga                         
11 Jayden Molenaar
12 Boris Hafkamp                         
12 Simar Özcelik
12 Chico van Bruggen
14 Pepijn van Dinther
14 Rein Vermeulen
14 Finn Oomens
14 Julie-ann Jansen
15 Luc Notten
16 Ruben van der Geest
17 Eva van As
17 Casper Sciarone

19 Rens Berends
21 Andre Poessenauw                      
22 Harald Scheers                         
22 Yannick Dirksen                         
22 Ezra Saija
23 Gijs Boerboom                        
25 Bram Smit
25 Gijs Hollander
26 Kevin Schuiling
26 Kris Broekhuizen
27 Fred Derksen
27 Max Eimers
27 Peter Remmerde
28 Stijn Muller
29 Koos van Elk
30 G. Hendriks
30 Koos van Elk
30 Job Linssen
31 Noah Al Farhat
31 Janae Jansen
31 Fynn de Jonge

Jarigen	van	augustus
01 Nick de Wild
02 Johan Geurts
04 Mika Willemsen
04 Aimane Boulahyane
04 Inaya Arkhouch
05 Bas van den Ende
05 Bart Herlaar
05 Joris Willems
05 Milan de Winter
06 Harry Peters
07 Ruben Speijers 
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07 Wesley Vree
07 Senna Vos
08 Jens Noordhoek
08 Piet de Wild
10 Jeroen Beijer
10 Jelle Kooderings
10 Lars van Leeuwen
11 Jim van Eldik
11 Martijn Bakker
11 Leron Wiltink
11 Till Emre Ueberall
12 Jorrun Frederiks
12 Tim van der Ruit
13 Daniel Koopmans
13 Nelson Fernandes Fantasia
14 Rosa Hermsen 
14 Lucas Jordaan
16 Desirée Vrehe
16 Jochem Zoetbrood
18 Jesse Ravesloot
19 Tim Groote Haar
20 Rick Beijer
20 Hemmie Weijman
20 Dean Visscher
20 Collin Kleinbussink
20 Sam de Ruiter
21 Sil Wynia
22 Sam Pasteuning
22 M. Hoksbergen
22 Dyon Herlaar
22 Luuk Schram
23 Robin de Wild
23 Stefan Esman
24 Mert Yildi
24 Sepp van Burken
29 Jelmer van Gogh
30 Bas Jansen
31 Ronald Linsen
31 S.R.J. Phielix 
31 Robbin Kosman

Jarigen	van	september
02 Sjors dulos                           
02 Michael Vleeming

02 Nûjin Akin
03 May Linh Le
04 Jan Hoogveld
04 Marcel Jacobi
04 Brent Blom
05 Janneke Wormgoor
07 Dylan ten Westenend
08 Senne Vogelpoel
10 Merijn Bakker
11 Sander IJkhout
11 Arnold Peters
11 Danny Schrijvershof
11 Ilja de Haan
11 Jort Smit
12 Ron Gerdsen
12 Nila Rebergen
14 Magnus Mushimiye
15 Henny Peters
16 Theo Essers
16 Justin Mo
18 Heidi Hoogveld
18 Vinn Udink
19 Ben Rombouts
19 Bert Kosman
20 Nick Verplak
20 Patrick Verdonk
20 Rosanne van Regteren
20 Rahan Arkhouch
22 Geurt Schouten
22 Marnix van Rijsewijk
23 Didi van der Ruit
23 Fien Rooijakkers
24 Edwin van Binsbergen
24 Jo Martens
24 Jerome Starreveld
24 Yassin Arkhouch
25 Vigo Bongers
26 Joop Janssen
27 Leo van der Vooren
28 Sven Hop
28 Vincent Zwartscholten
29 Tonny Scheerder
30 Matts Wijnen 
30 Hugo van Wenum



http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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Jarigen	van	oktober
01 Mick Weijman
01 Rita Boerboom-Vos
01 Niels Aalbers
01 Fabienne Renes
02 Sam Michiels
03 Klaartje Geenacker 
04 Mads Huisman
04 Ben Abeln
05 Lars Jacobi
05 Jasmijn van Kleef
06 Boy Peters
06 Kevin Janssen
06 Lars Veldhuizen
07 Dick Dingelhoff 
08 Dennis Krol
08 Angelo Evers
10 Paul Scheerder
10 Richard van Brakel                          
12 Marijn van Cleef
12 Mick Koen
13 Sjoerd Roeleveld
14 Sietse Kars
15 Simon Hage
15 Sem Hartlief
16 Nikola Olivier
16 Krijn Teunissen
17 Laura Boeijen
17 Shahin Roshanaie
17 Stijn Jacobs
17 Jop Janssen
17 Sven van Meeteren
18 Lennon Beek
19 Anton Meeuwsen
20 Tijn Baumann
20 A. van Baal
20 Job Wolber
21 Jordi Verplak
21 Emiel van Muiswinkel
24 Isabelle Sanderson
24 Jan Boelen
24 Renzo Boxem
25 Nienke Pol
26 Ismael Arkouche

27 Jan van den Dam
28 Albert Pol 
28 Tom van de Weijer
29 Youri van der Welk
29 Julian Frederiks
30 Arjan Veenboer
30 Toine Bosvelt
30 David van Kempen
31 Willy Ederveen 
31 Amber Peek
31 Emma Peek
31 Patrick van den Hoogen

Nieuwe	leden
Ismael Arkouche
Jelte van Rooijen
Sam Pasteuning
Jelle Janssen
Nila Rebergen
Roos van Rijsewijk
Koen Meeuwsen
Maaike van den Broek
Paul de Wit
Vincent Borst
Marjolijne van den Broek
Jaimy Hermsen
Nieck van Hoorn
Quint Jansen
Janny Walkuski
Damian Brinkhuijsen
Dex Kooiman
Ledaynian Belfor
Jaro Vos
Niels Hammink
Mark Meeuwsen
Willie Gerrits
Mats Schuiling
Stan van Hoorn
Johnavon Anthony
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http://www.hagen-resourcemanagement.nl
http://www.linsenscooters.nl
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We mogen straks weer en jij ook
Zoals bij alles en alle activiteiten het geval was, lag tijdens de Co-
ronacrisis ook ons seniorenvoetbal op de dinsdagochtend stil. 
Vanaf begin september 2020 willen we dat ook weer opstaren. Op 
onze leeftijd helemaal niks doen, dat is ook maar niks.
Dus we gaan straks weer actief aan de slag.
Wij zijn inmiddels meer dan twee jaar op de dinsdagochtend spor-
tief bezig. Vanaf half elf tot half twaalf recreëren we op het sport-
park met als doelstelling het sporten op recreatief niveau.
Maar tijdens de Coronacrisis dus even niet. Maar straks weer wel.
Als oud voetballers vinden we het spelletje nog te mooi om te doen.
Dus vermaken we ons met de bal, verbeteren we actief onze conditie 
en zorgen we er voor dat we voldoende lichamelijke inspanning ver-
richten om na het uur met een voldaan gevoel de douche op kunnen 
zoeken.
Om het nog leuker te maken zoeken we nog steeds mensen die het 
ook leuk vinden om een uurtje sportief te ontspannen.
Wie wil er op de dinsdagmorgen, of bij voldoende animo, op een 
ander tijdstip van de week, mee komen doen.
Ervaring niet vereist, genoeg tijd om langzaam aan de opbouw van 
je conditie te werken.
Plezier staat hoog in het vaandel.
Doe je mee……

Iedere dinsdagmorgen vanaf half elf
 Wees welkom, weer vanaf begin september 2020

Drielenaar of geen Drielenaar
 Wees welkom
Wij zijn op zoek naar versterking om meer uit ons actieve uur te 
halen.
Wil je van je corona kilo´s af ?
Doe dan met ons mee !!!!

Willy Ederveen, info@rksvdriel.nl
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AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Baltussen Konservenfabriek BV
Beijer Mengvoeders BV
Ben4Business
Bloemenhandel Janssen-IJkhout
Bouwservice Hesseling
Cargolus Dagbladverspreiding
Carrosseria Volpe
Constructiebedrijf C. Hermeling
De Geldersche Poort Catering en Partyservice
De Oldenburg, Party- en zalencentrum
Exploitatiemaatschappij Welderen BV
Fotostudio Wim
Fresh Food Technology Project BV
Fysiotherapie Driel
Garage Schuiling
Garage TotalCare
Hanenbergh Advies
Henk Langen TV Service
Herlaar Landmeten BV
Jan Boerboom, Bouwen en verbouwen
Jansen Makelaars/Hypotheekhuys
Linsen Scooters Gelderland
Loon- & grondverz. Gerritsen Heteren BV
Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF
Meer! Accountants en Adviseurs
Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie
MVO Solutions
Opel Broekhuis
Personal Physical Coaching
Pirtek, Hydrauliekservice
PL Installaties
Plaza Hendriks
Profile Car & Tyreservice Koos van Elk
Quik Schilderwerken
Rabobank Maas en Waal -Oost Betuwe
Restaurant Dries&Co
Schoonmaakbedrijf W. Jacobi
Sligro, Arnhem
Smepro International
Snelders Sport 2000
Stunnenberg Grafische Professionals
Taxi Linsen Driel BV
Van der Geest Melkveehouder
Van Dijken Accountants
Van Suilichem Communicatie
Van Veen Advocaten
Welroos Media
Willemsen Wonen
Winter Financiële Diensten
Zalencentrum Driessen

Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom,

telefoon 06 – 16019377 |  info@bcdriel.nl  |  www.bcdriel.nl  |  juni 2020

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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HEB JIJ DE SKILLS OM EEN 
WEDSTRIJD IN GOEDE BANEN TE 
LEIDEN? 

Wordt dan scheidsrechter. 
Wil jij op zaterdag jouw skills als scheidsrechter laten zien? Dat kan! 
RKSV Driel is op zoek naar enthousiaste scheidsrechters die leiding 
willen geven aan wedstrijden.  
 
Wij bieden jouw de mogelijkheid om ervaring op te doen als 
scheidsrechter in verschillende vormen. We starten met een gesprek 
waarin alles wordt uitgelegd wat je moet weten en tijdens de eerste 
wedstrijden zal je worden begeleidt door een ervaren scheidsrechter. 
Tevens maak je deel uit van een gezellig korps en krijg je uiteraard ook 
een kleine vergoeding voor je inzet. Bovendien is het in te zetten als 
maatschappelijke stage. 
 
Vind je het na een aantal wedstrijden nog steeds leuk? Dan bied RKSV 
Driel jouw de mogelijkheid om een cursus te volgen! 
 

 

 

 

 

Mogelijkheid tot 
doorgroeien 

 

Plezier voor jong 
en oud 

 

Een goede manier 
om kennis te 

maken met de 
spelregels. 

Zonder scheid sr 

Iets voor de 
vereniging 
betekenen? 

 

Zonder 
scheidsrechter 
geen wedstrijd! 

 

 

Geef je nu snel op via 
scheidsrechters@rksvdriel.nl 
en vermeld het volgende: 

 Naam 
 Leeftijd 
 Emailadres 
 Telefoonnummer 
 Eventueel in welk 

team je speelt 
 

 

 

Wordt	scheidsrechter
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http://www.hethuiswerkhuis.com
http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Wedstrijdsecretaris jeugd en corona coördinator

Toen we bericht kregen vanuit onze regering en KNVB dat de 
boel op slot ging was wel even schrikken.
Er moesten protocollen geschreven worden van en naar de clubs 
en gemeente toe.
Geen wedstrijden en trainingen meer maar contributie liep ge-
woon door.
Gelukkig kregen we bericht dat de jongere teams weer mochten 
trainen na bepaalde tijd en hebben dat met beide handen aange-
pakt.
Gezien RKSV Driel hierin nog geen protocol had, hebben Bas 
Hoogveld en ik de handen in elkaar gestoken om deze met de 
regelgeving van de gemeente in elkaar gezet.
Er moest veel geregeld geworden, bv coördinatoren bij de poort, 
sleutelbeheer, inleveren kleding, wie wel en niet op sportpark,  
training indelingen, mailverkeer naar leden, ouders, spelers, 
commissies, vragen ouders, app kaderleden, afsluiten seizoen, ga 
zo maar door.
Het is Bas en mij allemaal gelukt soms met moeite soms in een 
keer.
Halverwege mei mochten ook de junioren en later ook de senio-
ren trainen wat ook een groot succes was.
Al met al zijn er weer versoepelingen doorgevoerd en hopelijk als 
beker/comp weer begint dat we elkaar weer mogen ontmoeten 
zoals het was.
Begin augustus gaan we weer beginnen met de activiteiten , hou 
de site in de gaten.
Alle trainers,leiders, ouders en spelers bedankt voor het begrip, 
zonder jullie was het niet gelukt.

Iedereen fijne vakantie en blijf gezond...

met sportieve groet,

Bas Hoogveld / Arno Schuiling
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http://www.effectief.nu
http://www.smb-jacobi.nl
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In de clubhistorie van onze 
vereniging hebben heel veel 
ondernemingen de shirts van de 
diverse teams gesierd.
De meeste  ondernemingen de-
den dat vele jaren en sommigen 
zelfs tot op de dag van vandaag. 
Enkelen zijn volgens mij ver-
groeid met de vereniging. Denk 
aan Profile Car & Tyresercice 
Koos van Elk en Schoonmaak-
bedrijf en Glazenwasserij Wim 
Jacobi en onze Businessclub S.V. 
Driel en staan al sinds mensen-
heugenis op de shirts van di-
verse teams.
Ook zijn er ondernemingen die 
dit met tussenpozen hebben 
gedaan en ondernemingen die 
allang weer vergeten zijn.
Uit eigen ervaring weet ik dat 
Zalencentrum Driessen het za-
terdagteam jarenlang van kle-
ding voorzag. Uiteraard met zijn 
logo en uitstraling.
Er zijn en waren veel meer 
ondernemingen die dit hebben 
gedaan.
Hoeveel dat er waren is niet op 
vier handen te tellen maar hoe-
veel het er precies waren?? 
Daar moet ik het antwoord op 
schuldig blijven.

Maar eigenlijk wil ik het wel 
graag weten. 
Waarom ben ik daar zo be-
nieuwd naar? Nou eigenlijk in 
het kader van ons 75 jarig be-
staan. De officiële jubileumda-
tum is in oktober 2020. 
Dan lijkt het me leuk om van 
al die shirt sponsoren een shirt 
met de opdruk van toen te kun-
nen tonen. Want eigenlijk heb-
ben zij allemaal op hun eigen 

Wat jij niet hebt, vraag het je ouders of 
grootouders.
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http://www.timmerwerkenvermeij.nl
http://www.volpe.nl
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manier een bijdrage geleverd 
aan de vereniging RKSV Driel. 
En daar mag je als vereniging 
best blij mee zijn. Eigenlijk ge-
woon trots op zijn.
Wie weet nog dat de hoofd-
sponsor van Heeswijk schoenen 
heette of discotheek Carolus.
Wie kent nog de onderne-
ming van Ruth verzekeringen  
of…………………
Natuurlijk kennen we Snelders 
Sport uit Elst en ons eigen Café 
Zeldenrust of De Gebroeders.

Hoe de ondernemingen ook 
heette of hoelang ze ook het 

shirt gesierd hebben, wij zijn op 
zoek naar die (oude) kleding.
Wie heeft nog shirts met spon-
sor opdruk, of wie weet dat zijn 
of haar ouders of grootouders 
nog zoiets in de kast hebben lig-
gen.
Of, geachte ondernemers en 
sponsoren, bij jullie nog in de 
kast ligt of ingelijst tegen de 
muur hangt.
Het zou prachtig zijn als we daar 
tijdens de jubileum receptie en / 
of tijdens de te houden reünie in 
mei 2021 over mogen beschik-
ken en mogen tonen. Zou toch 
geweldig zijn, zo’n historische 
stille  optocht.
En natuurlijk krijgt u ze weer 
terug.
Beschikt u nog over zo’n shirt 
of weet u iemand die zoiets nog 
in bezit heeft dan horen we dat 
graag.

Mocht u als lezer beschikken 
over ander historisch materiaal 
van of over onze vereniging, dan 
houden we ons natuurlijk ook 
ten zeerste aanbevolen.
Alles is welkom.

Willy Ederveen
Lid jubileumcommissie
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http://www.henklangen.nl
http://www.meubelrestyle.nl


29

Wist u dat:
• Ivo Vos(zat3) en zijn vader Herman 25 jaar Vitesse supporters 

zijn.
• Het team zat3 op Zaterdag 6 juni eerst een training hebben afge-

werkt op ons sportpark en daarna bij Marijn in de tuin een BBQ 
hebben gehad tot in de late/vroege uurtjes.

• Tijdens deze BBQ ook onze barman op de woensdagavond 
“Willy “ in de bloementjes hebben gezet.

• Deze BBQ wederom door onze vaste leverancier” Poelier Hoog-
steder” goed was verzorgd en de schaal met salades door onze 
Jan.

• De trainingen verder in de maand juni op de woensdagavond 
weleens met 40 leden werden bezocht door beide teams van de 
zaterdag.

• De andere trainingen op de zaterdagen op het terras bij Berty 
werden afgesloten.

• De coördinator van de mini’s  Maik  zijn taken zal overdragen 
aan Mariska Willems en wij Maik bedanken voor zijn inzet en 
het verzorgen van de wedstrijden op de zaterdag.

• De trainers van de mini’s Henk, Willy en Alfons onze trouwe 
hulp trainer “Ivo “willen bedanken voor zijn diensten. Ook de 
andere hulp trainers voor hun inzet.

• Team zat3 iedereen in deze vereniging wil bedanken voor hun 
inzet dit seizoen.
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http://www.cafezeldenrust.nl
http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Weetjes of onzin? 
• De bliksem kan een spanning bereiken van wel één miljard volt.
• De meeste blikseminslagen bereiken de aarde nooit
• De bliksem kan op lagere punten inslaan als die beter geleidt.
• Bij de geboorte heb je 300 botten, maar als je volwassen bent 

geworden, heb je nog maar 206 botten.
• Een kwart van alle botten in je lichaam zitten in je voeten.
• Je lichaam is altijd in beweging, want je hart klopt meer dan 

100.000 keer per etmaal.
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http://www.brugman-heteren.nl
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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

Verenigingsinformatie



34

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 ge-
zinskorting 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, con-
form 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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http://www.janethoogsteder.nl
http://www.landmeetadvies.nl
http://www.stoerkindercoaching.nl
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Update Formatiecommissie
 
Begin mei heeft de Formatiecommissie haar werkzaamheden hervat en 
zo de draad weer opgepakt waar het was gestopt ten tijde van de Corona-
uitbraak. 
Het wekelijks overleg heeft de eerste periode online plaatsgevonden en 
dat was gezien de omstandigheden een prima oplossing. Daarnaast zijn 
de gesprekken met de kandidaten voor een bestuursfunctie weer opge-
pakt want we hadden voor de Corona-uitbraak lang niet iedereen kunnen 
spreken. We hebben bij aanvang van de hervatting van onze werkzaamhe-
den mensen nog een keer de gelegenheid gegeven zich aan te melden als 
kandidaat. Tijden de periode van de intelligente lockdown zouden mensen 
natuurlijk nog interesse hebben kunnen krijgen in een mooie bestuurs-
functie. 
 
Inmiddels zijn de gesprekken met alle kandidaten gevoerd en uitgebreid 
geëvalueerd. We hebben een keuze gemaakt voor de functies waarvoor 
meerdere kandidaten beschikbaar waren, hierbij hebben we gekeken naar 
het profiel van de functie zoals goedgekeurd tijdens de laatste ALV.  
We kunnen hierbij dan ook melden dat we naar de volgende stap gaan in 
ons proces en dat wij op de komende Algemene Ledenvergadering ons 
voorstel zullen presenteren voor de kandidaten van de zeven posities in 
het bestuur van RKSV Driel.
 
Verder hebben we een overleg gehad met het huidige bestuur voor wat 
betreft de planning van de aankomende ALV. De ALV is vastgesteld op 
maandag 7 september 2020 om 20:00. 
Wij verheugen ons als Formatiecommissie op de volgende fase van ons 
traject en hopen jullie allemaal in goede gezondheid te mogen ontmoeten 
op de ALV in september.
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http://www.smepro.com
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http://www.compear.nl
http://www.poelierhoogsteder.nl
http://www.beijermengvoeders.nl
http://www.zalencentrumdriessen.nl
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Agenda
September 2020
01 Start wekelijk seniorenvoetbal   10:30
07  ALV (De Oldenburg)    20:00

Mei 2021
12 Clinic dames- en meidenvoetbal    18:30
12 RKSV Driel 1 en oud-NL Kampioen Drieluik  20:00
12 Disco met DJ OOH     21:00
13  Jeugdtoernooi voor de O8 t/m O12  09:00
13 Hollandse avond     20:00
14 Seniorenmiddag     14:00
14 Disco-avond jeugd     21:00
15 Sport- & Spellendag voor jong en oud  10:00
15 Feestavond       20:00
16 Reünie met leden en oud-leden    12:00
16 Businessclub SV Driel – Businessclub Vitesse  13:00
16 Laatste competitiewedstrijd RKSV Driel   14:00
16 Rood-Wit party      15:00

September 2021
 Voetbalactiviteiten met Poolse gasten.

Oktober 2021:
 Receptie en aansluitend feestavond 75-jarig jubileum.
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http://www.taxilinsen.nl
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Update projectgroep “De toekomst van 
RKSV Driel” 
Zo vlak voor de vakantie willen wij de leden van RKSV Driel infor-
meren over de stand van zaken. 

Vorig jaar mei hebben wij de uitslagen van de enquête gepresen-
teerd. Hieruit zijn diverse projectgroepen geformeerd om gezamen-
lijk te werken aan verbeterpunten voor onze vereniging. 
Bij iedere projectgroep hebben veel mensen zich opgegeven om een 
bijdrage te leveren, daar waren wij zeer blij mee zodat wij dit samen 
met betrokken leden kunnen uitvoeren. 

Als eerste is de projectgroep Kantine gestart en dat heeft tot hele 
mooie resultaten voor de vereniging geleid, die voor iedereen zicht-
baar zijn geworden. 
Daarna is de projectgroep Jeugd & Faciliteiten aan hun klus begon-
nen, deze onderdelen hebben we samengevoegd vanwege de vele 
raakvlakken. 
Op de Algemene Ledenvergadering van september 2019 is besloten 
om de projectgroep Organisatie & Structuur met voorrang te la-
ten starten om de invulling van de vacatures op bestuurlijk niveau 
gelijk te laten lopen met een passende organisatiestructuur bij onze 
vereniging. 
De nieuwe organisatiestructuur is gepresenteerd op de Algemene 
Ledenvergadering van december 2019, deze is goedgekeurd door 
onze leden. 
Hierna is een formatiecommissie aan de slag gegaan om het zeven-
koppige bestuur te gaan bemensen. 

Op de volgende Algemene Ledenvergadering, maandag7 september 
a.s., zal de formatiecommissie hun resultaten presenteren. 
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Wij hadden bij onze start in mei 2019 een planning gemaakt om alle 
projectgroepen in 2019 te realiseren, maar helaas heeft deze plan-
ning behoorlijke vertraging op gelopen. 
Hierdoor zijn enkele projectgroepen nog niet opgestart. 
Maar dit zijn wij zeker nog van plan, omdat wij hiermee onze ver-
eniging willen helpen. 
We hebben het voornemen om dit gezamenlijk met het nieuwe 
bestuur op te pakken indien deze op de Algemene Ledenvergade-
ring van maandag 7 september a.s. wordt aangesteld, zodat we alle 
aanwezige kennis en krachten gezamenlijk kunnen bundelen. 

We zullen de mensen die zich voor de projectgroepen hebben opge-
geven hierover informeren, dat zullen we ook doen zodra wij meer 
weten over de start van betreffende projectgroep. 

Hopelijk kunnen we op deze manier gezamenlijk verder bouwen 
aan een mooie toekomst van onze prachtige vereniging. 

  

Met vriendelijke groet, 

De projectgroep “De toekomst van RKSV Driel” 
Jeroen, Maico, Marius en Ronald 
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http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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Grootse reünie 75 jaar RKSV Driel
Het jubileumjaar van RKSV Driel, waarin op verschillende momen-
ten 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 ge-
noeg” leven van een 75 jarige nog jeugdige en springlevende vereni-
ging. 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 gele-
verd.
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 feest-
weekend ook een bijzondere bijeenkomst. 
Het feestgedruis van 20 mei tot en met 24 mei 2020 sluiten we na-
melijk op de laatste dag af met een reünie. 
Wie wil er zijn of haar voetbalmaatjes van weleer niet nog eens te-
genkomen 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 jeugd-
team 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 vervlo-
gen tijden de revue laten passeren. 
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Tot zover het eerste deel van mijn tekst die al gereed lag om opge-
nomen 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 publica-
tie 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 toe-
komst 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 orga-
niseert.
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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http://www.bouwbedrijfvandenbroek.nl
http://www.bloemenparadijs.nu
http://www.aahscooters.nl
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De verhalen en ander materiaal van onze recente en minder re-
cente 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 spra-
ken over hun sportieve belevenissen van weleer, waren de leven-
dige 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 on-
bekende 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 natuur-
lijk.
Dus mocht u nog beschikken over publicaties, foto- of filmmate-
riaal 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 ont-
moeten 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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http://www.jansentotaalwonen.nl
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http://www.rooijakkers.nu
http://www.de-oldenburg.nl
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http://www.timmermakelaars.nl
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http://www.gatorade.com
http://www.bcdriel.nl
http://www.garagetotalcare.nl
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http://www.snelderssport.nl


53

http://www.drielbootcamp.nl
http://www.pl-installatie.nl
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http://www.schuiling-driel.nl
http://www.fysiotherapiedriel.nl
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http://www.remkostevens.nl


http://www.linsentours.nl


http://www.profile.nl/vestigingen/huissen/nijverheidsstraat-10a
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