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Van de redactie
Beste Rood-Witten lezers,

Na de presentatiegids, die net als voorgaande jaren in Driel huis-
aan-huis is bezorgd, is het weer tijd voor de eerste “normale” editie 
van de Rood-Witten van dit seizoen.
Wel weer alleen een digitale versie, want dat is als gevolg van de 
corona-uitbraak het nieuwe normaal geworden.
Een voordeel hiervan is dat, behalve dat drukken-bundelen-bezor-
gen niet meer nodig is, elk lid -ook zij die buiten Driel wonen- deze 
nu ontvangt.
Maar…. dan moeten we wel over jullie mailadressen beschikken 
natuurlijk. Zijn er nog leden die dat niet hebben doorgegeven en wil 
je het clubblad via de mail ontvangen. Geef dan je mailadres door!
In dit nummer is weer veel informatie vanuit het nieuwe bestuur te 
lezen, ook de concept-notulen van afgelopen ledenvergadering kun-
nen jullie nog eens rustig doornemen.
Vanuit de scheidsrechterscommissie een dringende oproep om je 
aan te melden om zo een wedstrijd te kunnen fluiten voor je vereni-
ging.
De businessclub had weer een gulle gift in petto voor onze club om 
ons daarmee te steunen in deze moeilijke tijden.
Veel leesplezier!

En heb je zelf misschien een leuk idee of onderwerp? 
Stuur deze in naar de redactie:
Redactie-roodwitten@rksvdriel.nl
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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter
Graag had ik in dit voorwoord van de eerste RoodWitten van dit seizoen gezegd 
hoe fijn het is dat we eindelijk weer mogen voetballen. Echter, op het moment dat 
ik dit schrijf is het enkele dagen geleden dat de voetbalcompetities zijn stilgelegd. 
Niet verrassend, wel vervelend natuurlijk. Het is te hopen dat de verscherpte 
maatregelen vruchten afwerpen en we binnenkort de competities kunnen hervat-
ten, met toeschouwers.

De coronamaatregelen
Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen per 14 oktober 2020 hebben 
wij gecommuni-ceerd, hoe wij deze voor onze vereniging gaan toepassen. Niet 
leuk voor de korte termijn, maar absoluut noodzakelijk om zo snel mogelijk weer 
naar een (zo goed mogelijke) normale situatie te gaan. Vanuit de vereniging is een 
aantal keren het verzoek gedaan om wat extra ruimte te bieden in de maatrege-
len. Vanuit de oproep van het kabinet om niet steeds de grens op te zoeken van 
wat mag, is besloten om vast te houden aan de maatregelen die op onze site zijn 
vermeld. Ik vraag jullie begrip hiervoor.

75-Jarig jubileum
Op 19 oktober 2020 bestond onze vereniging exact 75 jaar. Via diverse sociale 
media is dit gecom-municeerd. Daarop is een groot aantal felicitaties en reacties 
ontvangen. Als bestuur hebben wij dit erg op prijs gesteld. Het prachtige pro-
gramma dat door de jubileumcommissie voor dit jaar was opgezet, kon helaas om 
de bekende reden niet doorgaan. Wij richten onze pijlen nu op 2021, al-hoewel 
ook dat nog hoogst onzeker is. Zeker daar waar het betreft de activiteiten voor de 
zomer. Er komt de komende maanden een moment waarop daarover een besluit 
moet worden genomen.

Nieuwe vrijwilligers en gesprek met KNVB
De eerste periode is door het bestuur onder andere gebruikt om inzicht te krij-
gen in wat er leeft en speelt binnen onze vereniging. Er zijn al veel gesprekken 
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gevoerd en die zullen ook de komende tijd plaats blijven vinden. 
Een belangrijk punt waarmee we direct aan de slag gaan betreft het aantal vrijwil-
ligers. Er is duide-lijk behoefte aan meer vrijwilligers, één van de belangrijkste 
pijlers waarop onze vereniging draait. Uit de eerste gesprekken bleek dat op heel 
korte termijn dit vooral voor de kantine heel urgent was. De wervingsactie die 
is gestart, heeft een goede respons opgeleverd. Degenen die zich heb-ben aan-
gemeld, willen we daarvoor bedanken. Zodra de kantine weer open mag, wordt 
gestart met het inwerken van deze nieuwe vrijwilligers. Overigens blijft er altijd 
behoefte aan meer vrijwil-ligers. Niet alleen bij de kantine, maar ook op andere 
plaatsen binnen onze vereniging. We zullen ons daarvoor blijvend inzetten. 

Maar we richten onze blik ook buiten onze vereniging om RKSV Driel verder te 
helpen. Zo is er bin-nenkort een gesprek met de KNVB gepland over de wijze 
waarop we leden meer en beter bij de vereniging kunnen betrekken. Ook zal het 
gesprek met de gemeente worden hervat over de aan-passing van het gravelveld.

Besluiten op grond van de statuten
De afgelopen periode heeft het bestuur een aantal besluiten genomen, zoals be-
paald in de statu-ten. Het betreft hier de taakverdeling binnen het bestuur en het 
roulatieschema voor aftreden. Bovendien zijn ook de notulen van de laatstgehou-
den ledenvergadering vastgesteld. Deze beslui-ten en notulen kun je verderop in 
deze RoodWitten vinden.

Tenslotte
Het bestuur hecht veel waarde aan het betrekken van de leden bij onze vereni-
ging. Direct contact met korte lijnen zijn daarbij belangrijk. Over bestuursaan-
gelegenheden kun je altijd contact op nemen met het betreffende bestuurslid. 
Mocht je het bestuur als geheel willen spreken, kun je een keer aanschuiven bij 
een bestuursvergadering. Meldt dit dan vooraf bij secretaris@rksvdriel.nl. In de 
agenda op de site staan de eerstvolgende bestuursvergaderingen vermeld.
Ik hoop dat we elkaar snel weer kunnen zien en spreken op onze accommodatie.
Blijf gezond!

Namens het bestuur,
Hemmie Weijman, voorzitter

De vereniging ben jij samen met mij.
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Taakverdeling	en	roulatie	in	bestuur
Op grond van de statuten moet het bestuur een besluit te nemen over de onder-
linge taakverdeling en over een roulatiesysteem voor aftreden (om te voorko-
men dat ieders benoeming gelijktijdig beëindigd en er over een compleet nieuw 
bestuur besloten dient te worden).
Taakverdeling
Zoals in de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering al is aangegeven, is 
de taakverdeling als volgt:
• Hemmie Weijman, voorzitter (tevens lid dagelijks bestuur)
• Hans Vening, penningmeester (tevens lid dagelijks bestuur)
• Anouk Bergmans, secretaris (tevens lid dagelijks bestuur)
• Jan van Rooijen, accommodatie en facilitair
• Hans van der Linden, activiteiten en vrijwilligers
• Michael Simon, sponsoring en communicatie
• Jan de Bijl, voetbalzaken.

Het nieuwe organogram, dat gepresenteerd is in de ledenvergadering van decem-
ber 2019, is voorals-nog leidend voor de taken die onder elk bestuurslid vallen. 
Als blijkt dat een verschuiving daarbinnen meer voor de hand ligt, passen we 
onze werkwijze daarop aan. In de volgende ledenvergadering zul-len wij dit zo 
nodig nader toelichten.

Roulatiesysteem
In principe worden bestuursleden benoemd voor een periode van drie jaar. Dat 
zou betekenen dat over drie jaar het volledige bestuur aftredend is. Om die reden 
hebben we ervoor gekozen dat 
• Hans Vening, Anouk Bergmans, Jan de Bijl en Jan van Rooijen over  
 twee jaar aftredend zijn
• Hemmie Weijman, Hans van der Linden en Michael Simon over  
 3 jaar aftredend zijn.
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Notulen	alg.	Ledenvergadering
Algemene leden vergadering RKSV Driel d.d. 7 september 2020

Aanwezig: bestuursleden: 
  Frans Essers VZ, 
  Hans Vening PM,
  Harry van de Heuvel CAB.
Afwezig met kennisgeving: 
  Frans Elbers, Gerald Knuiman, Armand Wolthof,
  Hemmie Weijman, Heidi Hoogveld en Annemiek Fischer.
 
Rita Boerboom en Anouk Bergmans notuleren in verband met afwezigheid van 
Frans Elbers.

Voor aanvang van de vergadering verzoekt de voorzitter alle aanwezigen te 
gaan staan en wordt er een minuut stilte gehouden voor de overleden leden en 
familieleden. 

1 Opening:
De voorzitter besteed in zijn openingswoord aandacht aan de coronatijd, waar-
door de accommodatie op slot ging, competities niet meer konden worden 
afgemaakt en de ALV in maart moest worden afgelast. Het 75 jaar jubileum kon 
helaas niet worden gevierd. Hij dankt iedereen die zich op wat voor manier dan 
ook voor de verenging heeft ingezet. RKSV Driel is een vereniging die volop in 
ontwikkeling is, met veel betrokken leden. 
De voorzitter verzoekt de aanwezige leden om tijdens de pauze afstand te hou-
den en de daarvoor geldende regels in acht te nemen.

2. Vaststelling agenda:
Agendapunt 7 verkiezing kascontrolecommissie wordt verzet na de verkiezing 
nieuwe bestuursleden

3. Notulen algemene ledenvergadering 16 december 2019:
Pagina 5 tot en met 10
Door de aanwezige leden zijn er geen op- of aanmerkingen. 
Willy Ederveen vraagt ten aanzien van de rectificatie van de notulen of er nog 
een toelichting op komt. De voorzitter geeft aan dat als er geen vragen of opmer-
kingen zijn, hiermee de notulen en daarmee de rectificatie van notulen – goedge-
keurd door de ALV - zijn vastgesteld.  

4. Diverse jaarverslagen:
Jaarverslag Secretaris 2019-2020:  geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter dankt de secretatis voor het opstellen van het jaarverslag
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Jaarverslag Technische commissie 2019-2020: geen op -of aanmerkingen.
De voorzitter dankt  de technische commissie  voor het opstellen van het verslag
Jaarverslag 2019-2020 CAB: geen op- of aanmerkingen.
De voorzitter dankt CAB voor het opstellen van het verslag.

5. Verslag penningmeester boekjaar 2019-2020:
De penningmeester licht het Jaarverslag 2019-2020 mondeling op enkele punten 
toe.
Het is een bijzonder seizoen geweest. De kantine en sportcomplex hebben we 
i.v.m. Covid-19 moeten sluiten. Mede doordat de contributies zijn doorbetaald 
sluiten we het jaar zonder financieel verlies af.
Door een stijgend ledenaantal nemen de contributie-inkomsten toe.
Entree gelden zijn door de sluiting en indeling van het 1e elftal in de regio West 
beduidend minder dan vorig jaar. Dit jaar zijn we weer terug in Regio zuid en 
hopen daardoor weer meer toeschouwers te mogen ontvangen. Door de sluiting 
zijn er ook minder jeugdactiviteiten geweest.
Centralisatie inkoop zorgt voor lagere kosten.
Kantineopbrengsten zijn gedaald omdat vanaf half maart de kantine dicht is. De 
producten uit de kantine die dreigden over de datum te raken, hebben we voor 
een groot deel naar de voedselbank gebracht.
Energiekosten huisvesting zijn nog niet bekend. De afrekening komt in de maand 
november, daarom als stelpost meegenomen (ook in de begroting van volgend 
jaar). 
Voor de zonnepanelen is een hypotheek afgesloten, deze wordt maandelijks 
afbetaald. Door een hogere afschrijving zijn de accommodatie kosten hoger dan 
vorig jaar.
De posten onvoorzien en opleiding zijn dit jaar niet aangesproken.
Per saldo een positief resultaat ten opzichte van vorig jaar. In dit resultaat is een 
saldo van €4.000 euro meegenomen dat de overheid beschikbaar heeft gesteld 
voor ondernemingen. 

Balans: 
Investeringen: duurzame overkapping, aanpassing van elektra en uitbreiding 
keuken. Hiervoor hebben we een bijdrage gekregen van de Businessclub SV 
Driel.
Voorraad kantine lager dan vorig jaar i.v.m. sluiting. Liquide middelen zijn toege-
nomen in verband met de kostenreservering. 
We moeten nog voor €95.000 aan schulden betalen. Als je de liquide middelen 
daarvan afhaalt dan houdt je €60.000 over als buffer.
Eigen Vermogen: reserve kledingfonds is negatief omdat nieuwe kleding moest 
worden aangeschaft. Dat gebeurt 1x per 3 jaar. Door reservering wordt weer 
voldoende opgebouwd voor de volgende uitgaven.
Schulden: verhoogd ten opzichte van vorig jaar vanwege investering in verbete-
ring en aanpassing van de velden 
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Vragen vanuit de algemene leden op de toelichting van de penningmeester (PM):
Fred Hage: Waarom staat het bedrag van de BC niet in de begroting? De PM 
heeft ervoor gekozen alleen het netto resultaat op te nemen, oftewel bijdrage BC 
minus uitgaven.
Willy Ederveen: overige opbrengsten, zit daar de €4.000 in van de overheidsuit-
kering? PM: Klopt.
Waar is het geld van de kaartverkoop van het jubileum gebleven? PM: Omdat het 
jubileum is verschoven naar volgend jaar zijn ook de kosten en opbrengsten in 
de balans doorgeschoven.
Vermeld het juiste jaartal op de begroting. PM: dat ga ik corrigeren.
De PM neemt de opmerkingen van Willy over de afschrijving van de ledverlich-
ting en de brutomarge ter harte.
De penningmeester bedankt Willy voor de ondersteuning in het afgelopen half 
jaar. 

6. Verslag kascontrole commissie:
Commissie is zeer tevreden over het verslag en verleent het bestuur decharge.
De penningmeester dankt de kascontrolecommissie
De voorzitter dankt de penningmeester voor het opmaken van de stukken  en 
vraagt de aanwezige leden de penningmeester te dechargeren.
Alle aanwezige leden gaan akkoord en verlenen decharge aan de penningmees-
ter. 

7. Verkiezing leden kascontrolecommissie: 
wordt na de bestuursverkiezing gehouden

8. Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 
De contributie wordt niet verhoogd. 
Overige inkomsten en opbrengsten is op basis van verwachtingen voor het 
nieuwe seizoen, waarbij veel onzeker is. 
In de begroting is het jubileumfeest meegenomen, we hopen dat dit volgend jaar 
kan plaatsvinden 

Vragen van leden:
Willy Ederveen: 
- De reservering voor het kledingfonds is te laag kijkend naar de stijging 
van het ledenaantal. PM: de toename van het ledenaantal zit voor een deel ook 
in niet-spelende leden. Daar is bij de reservering rekening meeil seizoen 2020-
2021 door de penningmeester vastgesteld met goedkeuring van de ALV.

Pauze 
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9. Formatiecommissie:
Door Mariska Willems namens de formatiecommissie (Fred Hage, Maico Mul-
ler, Ronald Linsen, Armand Wolthof, Marijn van Cleef en Ronald Martens) een 
presentatie gegeven over de totstandkoming van het nieuwe bestuur.
In de algemene leden vergadering van december 2019 is nieuwe organisatie 
structuur goedgekeurd, met 7 bijbehorende bestuursfuncties en profielschetsen. 
Ook moest een formatiecommissie worden gevormd met als opdracht om voor 
elke plek een persoon te werven passend in de profielschets. Er werd een plan 
van aanpak gemaakt voor de werving en de gesprekken.
De formatiecommissie sprak zowel met mensen die zich aanmeldden voor 
functies, als met het huidige bestuur en oud-bestuursleden. Er zijn ook mensen 
vanuit het netwerk van de club gepolst. 
Veel gesprekken hebben plaatsgevonden met enthousiaste mensen. De per-
sonen waarmee gesprekken zijn gevoerd, zouden ook indien zij niet voor een 
functie werden gekozen, bereid zijn om op andere wijze iets te betekenen voor 
de club. 
Qua opzet waren het altijd twee leden van de FC die in gesprek gingen met een 
geïnteresseerde. De gespreksonderwerpen waren vooraf per functie al vastge-
steld. En van ieder gesprek werd een verslag gemaakt. Op deze manier kon een 
vergelijking worden gemaakt met andere kandidaten voor dezelfde functie. Er zijn 
live gesprekken geweest en digitaal (op afstand) om, na een korte onderbreking, 
in Corona-tijden weer door te kunnen gaan.  
Nadat iedereen gesproken was kon, aan de hand van de gekozen organisatie-
structuur en profielschetsen, de balans worden opgemaakt. 
De FC kon voor elke functie een passende kandidaat vinden. 
Voor de 7 kandidaten is een avond georganiseerd om met elkaar kennis te ma-
ken en te bepalen of zij het ook zagen zitten om met elkaar samen het bestuur te 
vormen. 
Unaniem gaven de kandidaten aan dat ze het zagen zitten om met deze ploeg 
het bestuur te gaan vormen. Behalve dat de formatiecommissie voor hen had 
gekozen, kozen zij ook voor elkaar. 
De formatiecommissie gaf aan de kandidaten ook een terugkoppeling van de 
resultaten van de enquête onder de leden, zodat zij een indruk kregen van wat er 
leeft in de club.

Tijdens het gehele proces, vanaf de start in januari tot de presentatie vandaag, 
heeft de FC geprobeerd zo helder, gestructureerd en transparant als mogelijk 
te werken. Zij hebben meerdere malen de leden geïnformeerd middels updates 
in de Rood-Witten, en zijn ook een aantal keer bij het zittende bestuur langs 
geweest om ze te informeren over de stand van zaken. Het was een grote op-
dracht, die bijzonder tijdrovend en intensief was. 

Het geeft de FC dan ook veel voldoening om met dit resultaat te mogen komen. 
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Met gepaste trots presenteren zij het kandidaat-bestuur:  
Hemmie Weijman  - voorzitter
Hans Vening  - penningmeester
Anouk Bergmans - secretaris
Hans van der Linden  - activiteit en vrijwilligers
Jan van Rooijen:  - accommodatie en faciliteiten
Michael Simon:   - sponsoring en communicatie
Jan de Bijl:   - voetbalzaken.

Hiermee is de opdracht van de formatiecommissie voltooid.
De voorzitter dankt de formatiecommissie voor hun prestatie.
 
10 . Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend:
Voorzitter:   F. Essers         niet herkiesbaar
CAB:   H. v.d. Heuvel  niet herkiesbaar
 
Frans Elbers en Hans Vening zijn interim bestuursleden

Willy Ederveen merkt op dat het aantal bestuursfuncties van negen naar zeven is 
gegaan en dat de ALV daarmee moet instemmen. 
De voorzitter vraagt aan de leden nog eens te bevestigen of zij akkoord gaan 
met het aantal bestuursleden van zeven. 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord. 

Willy heeft het gevoel dat Frans Elbers aan de kant wordt geschoven. Frans 
Elbers heeft echter bij de FC niet aangegeven door te willen gaan als secretaris.

Hemmie Weijman en Hans Vening worden met algemene stemmen benoemd 
als respectievelijk voorzitter en penningmeester van RKSV Driel. Er zijn geen 
bezwaren tegen de overige bestuursleden. De taakverdeling wordt definitief be-
paald in de eerstvolgende bestuursvergadering.

De vergadering gaat akkoord dat de heer Janssen zich wederom beschikbaar 
stelt voor de kascontrole commissie.

In verband met de afwezigheid door ziekte van de nieuwe voorzitter leidt de hui-
dige voorzitter de rest van de vergadering.

11. Rondvraag:
Jos Geenacker vraagt of deze avond de formatiecommissie voor het laatst in 
functie is. VZ: klopt, hun opdracht is voltooid.

Jos vraagt voorts of de werkzaamheden m.b.t. de enquêtecommissie/Toekomst 
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van Driel ook ten einde zijn? VZ: Nee daar zitten nog open eindjes aan.
Jos vraagt of daar een termijn aan gegeven kan worden? VZ: dat is een aan-
dachtspunt voor het nieuwe bestuur.
Marius van Regteren: het doorgaan met de projectgroep is aan het nieuwe be-
stuur. Als de projectgroep iets kan betekenen voor het nieuwe bestuur dan zullen 
zij daar graag gehoor aan geven. 

Willy Ederveen heeft 2 voorstellen voor het nieuwe bestuur:
Houden zij een aparte begrotingsvergadering als corona het toelaat? PM: Ja 
Het concept technisch beleidsplan op onze website moet definitief worden ge-
maakt. PM: het nieuwe bestuur zal dit doen.

Theo van Rijsewijk: houdt kort een lofrede over de lange tijd, 50 jaar, dat Frans 
Elbers allerlei (bestuurs-) functies heeft uitgeoefend binnen RKSV Driel. En dat 
het op deze manier afscheid nemen of omgaan met Frans niet de schoonheids-
prijs verdient. Theo feliciteert voorts het bestuur met de nieuwe samenstelling en 
wenst hen heel veel succes toe.

Mats Wijnen vraagt of het Zaalvoetbalteam in overleg kan gaan met het nieuwe 
bestuur over de bestaande afspraken met het zaalvoetbalteam. De voorzitter 
geeft aan dat het is genotuleerd en dat de voorstellen mee worden genomen 
naar het nieuwe bestuur.

Mark Weijman complimenteert het bestuur/organisatie voor de strak georgani-
seerde jaarvergadering. 

Mededelingen van de voorzitter:
17 september 2020 om 20.00 uur is er in de kantine een bijscholing voor alle 
scheidsrechters.
Vooraf aanmelden via scheidsrechter@rksvdriel.nl.

De voorzitter dankt iedereen voor het vertrouwen gedurende zijn tijd als voorzit-
ter en wenst het nieuwe bestuur alle succes toe.

De voorzitter sluit af met de woorden “de vereniging ben jij samen met mij”
 
12. Sluiting 
 



18



19

Sinterklaas en Kerstfeest afgelast
Vanwege de coronacrisis en de onduidelijkheden die dit met zich meebrengt heeft 
het bestuur van RKSV Driel besloten dat zowel de Sinterklaas- als de Kerstviering 
dit jaar geen doorgang kan vinden. 

Met pijn in het hart heeft het bestuur van RKSV Driel moeten besluiten dat de 
viering van zowel Sinterklaas als Kerst op de club dit jaar niet door kan gaan. De 
coronacrisis en de vele onduidelijkheden die deze met zich meebrengt, zorgen 
ervoor dat het organisatorisch onmogelijk wordt dit op poten te zetten, alle maat-
regelen in acht nemend.

Ook is nog lang niet duidelijk welke maatregelen rond de feestdagen zullen gel-
den en ook is de afgelopen periode gebleken dat nieuwe maatregelen snel inge-
voerd kunnen worden, waardoor het lastig is hier snel op in te spelen. 

Met die reden heeft het bestuur besloten Sinterklaas en Kerst op de club af te 
lasten voor dit jaar. Wel zijn we in overleg met de Goedheiligman om ervoor te 
zorgen dat onze (jongste) leden niet vergeten worden dit jaar.
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Voetbalzaken
Beste leden van RKSV Driel,
Als bestuurslid Voetbalzaken ben ik in september 2020 met veel energie en moti-
vatie begonnen aan mijn nieuwe uitdaging.
Dat begon met gesprekken voeren met de functionarissen die onder mijn verant-
woordelijkheid vallen in de nieuwe organisatie. Het was al snel duidelijk dat al 
deze personen enorm veel energie en tijd in onze club stoppen als vrijwilliger en 
enorm gemotiveerd zijn om een volgende stap te maken met RKSV Driel. Dit is 
uiteraard een uitstekende basis om een startpunt te bepalen en een stip aan de 
horizon waar we naar toe willen op technisch en organisatorisch vlak.
Door de technische commissie is in 2019 veel tijd gestopt in het maken van een 
nieuw technisch beleidsplan voor de club. Dit plan is nog niet offi  cieel uitgegeven 
en ik heb hier met de betrokkenen over gesproken. De gezamenlijke conclusie 
was om, gezien alle nieuwe initiatieven die we nu gaan uitrollen, dit plan de ko-
mende maanden nogmaals onder de loep te nemen en aan te passen.  
Begin 2021 maken we dan een technisch beleidsplan offi  cieel dat volledig ge-
screend is op de nieuwe plannen en organisatie met een duidelijke doelstelling 
richting toekomst. 
Hieronder alvast een aantal nieuwe initiatieven die plaats gaan vinden op korte 
termijn:
- Opzetten van interne scouting om onafhankelijkheid te krijgen bij de 
 teamindelingen
- Begin november 2020 vindt een bijeenkomst plaats waar we met een 
 aantal kennisdragers uit ons technisch kader gaan brainstormen over de 
 jeugdopleiding 
- Doel hiervan is o.a. om een plan te maken om alle spelers en trainers, 
 jong en oud, heren en dames, binnen de club op een passend hoger 
 niveau te krijgen en zodoende de jeugdopleiding te verbeteren en
  structureren 
- Duidelijke afbakening van taken en heldere communicatielijnen binnen
 de tak voetbalzaken
- Evaluatie van wensen en behoeften vanuit de teams
- Uitbreiding van ons scheidsrechterskorps

Ik ben iemand van de directe communicatie en oplossingen dus bij vragen 
schroom niet om contact op te nemen.

Hartelijke groet,
Jan de Bijl
bestuurslid Voetbalzaken RKSV Driel
voetbalzaken@rksvdriel.nl



22

75-jarig jubileum RKSV Driel

Corona zorgt nog steeds voor onzekerheid

De situatie rondom de coronapandemie blijft zorgelijk, niet alleen 
in ons land maar wereldwijd. Er wordt volop gespeculeerd, maar 
niemand kan in de toekomst kijken.  
Ook een glazen bol laat niet zien hoe we er over pakweg een half 
jaar voor staan.

Feit is wel dat corona onder ons is, en zal blijven zolang er geen 
vaccin is. Wij zullen de komende tijd met meer dan normale belang-
stelling alle ontwikkelingen rondom de coronapandemie volgen en 
ons afvragen wat de gevolgen zijn voor de jubileumactiviteiten in 
2021.  
Voordeel voor ons is, dat wij al veel voorbereidingen hadden ge-
daan voor de oorspronkelijke planning, waardoor we de komende 
periode ook rustig kunnen afwachten en nog geen beslissing hoe-
ven te nemen.  
Hopelijk hebben wij nog iets om naar uit te kijken in het nieuwe jaar.
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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 re-
unie, 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: 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: Smepro-feesttent: DISCO-AVOND JEUGD
   Verzorgd door de fantastische discoshow van   
   de Radio 538 DJ’s On Tour!
   Entree gratis.
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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:  Smepro-feesttent: FEESTAVOND
   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.

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 beantwoorden.



25



26



27

RKSV Driel ontvangt cheque van  
Businessclub SV Driel 

Om de realisatie te bekostigen van een splinternieuwe, gezonde keuken in de 
kantine van RKSV Driel, ontving de club donderdag 22 oktober een cheque 
ter waarde van €5000 van de Businessclub SV Driel. ‘Mooi dat in deze barre 
tijden de club een hart onder de riem gestoken wordt.’

Hemmie Weijman, voorzitter van RKSV nam donderdagavond 22 oktober de 
cheque in ontvangst. Het bedrag werd hem overhandigd door Ben Huitink, 
voorzitter Businessclub SV Driel. De Businessclub doneert jaarlijks een bedrag 
aan de voetbalclub, dat ten goede komt aan een project. 
Dit jaar heeft de donatie bijgedragen aan de realisatie van de nieuwe keuken in 
de kantine.
De uitreiking zou officieel zaterdag 17 oktober plaatsvinden tijdens de grote 
jubileumfestiviteiten van RKSV Driel, dat dit jaar 75 jaar bestaat. De coron-
apandemie heeft er voor gezorgd dat alle activiteiten in ieder geval een jaar 
uitgesteld worden.

Hemmie Weijman: ‘Het is mooi dat de club in barre tijden als deze een hart 
onder de riem wordt gestoken.’ De realisatie van de keuken is in januari van 
dit jaar afgerond en heeft mede als doel meer gezondere producten aan te 
bieden. 

Ben Huitink: ‘Naast een gezond aanbod, waarbij ons lid Sligro als partner is 
aangesloten om invulling te geven aan het aanbod, is de keuken ook een open 
plek die integraal deel uitmaakt van de sportkantine. Tot slot biedt het mede-
werkers een betere en grotere werkruimte.’
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Over RKSV Driel en Businessclub SV Driel
De samenwerking tussen de Businessclub en de voetbalvereniging gaat terug tot 
1995. Dat jaar is op initiatief van RKSV Driel en enkele bedrijven de Businessclub 
SV Driel opgericht. 

Sindsdien heeft Businessclub SV Driel zich ontwikkeld tot een stabiele club met 
zakenmensen uit Driel en wijde omgeving. 
Momenteel telt de Businessclub SV Driel 51 leden uit alle geledingen van het 
regionale bedrijfsleven. 
De club wordt geleid door een zelfstandig bestuur en kent een tweeledig doel. 
Enerzijds is er de structurele ondersteuning van RKSV Driel om verdere groei van 
deze dorpsclub te realiseren. 
Hierdoor is RKSV Driel erin geslaagd om in de loop der jaren de uitstraling ver-
der te verbeteren. 
Het andere beoogde doel is om een platform te creëren waar de zakenmensen 
op een informele manier met elkaar contact onderhouden om zo hun zakelijke 
activiteiten te kunnen uitbreiden. 
Deze formule is succesvol gebleken en er is sprake van een win-win situatie voor 
beide verenigingen.
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Jarigen	van	november
02 René Rensen
02 Hennie Vermaas-Janssen
02 Lieke Teunissen
02 Sven Peters
02 Dani van der Ende
04 Gerald Knuiman
05 Luuk Koopmans
05 Naomi Teunissen
06 Job Jansen
06 Jiska van der Heiden
06 Silvijn Westerveld
06 Sem van Dulmen
07 Jan van Rooijen
09 Jesse Franck
09 Lars Jansen
10 Luke Demon
10 Marjolijne van den Broek
10 Maaike van den Broek
11 Job Peters
12 Sam Hollander
12 Daniël Roelofs
13 Ryan de Boer
13 Anouk Abbenhuis
14 Damian Brinkhuijsen
18 Romy Martens
18 Bo Mulder
19 Roy van den Dam
19 Damian Hendriks
19 Johnavon Anthony
20 Jordi Aalbers
20 Koen van Winden
21 Kars van Kesteren
21 Lex Peters
22 Stijn Teunissen
24 Rosa den Uijl
24 Noah Albers
24 Aiden Martens
25 Sem Coenen
27 Stan van der Linden
27 Mels Huiskamp
27 Noud Huiskamp

28 Lars Smeenk
29 Marcel Sülter
29 Julian van Meegen

30 Edwin van Olderen

Nieuwe	leden
André van der Heiden
Menkem Gebrehiwot
Johan Weijman
Luuk Bos
Emil Olivier
erik Hendriksen
Roland Oomens
Julia Geutsen
Sven van Put
Jan de Bijl
Menne Smits
Anouk Bergmans
Michael Simons
Demy van den Brink
Lizelot Hoogsteder
Roy van den Dam
Huub van Haaften
Bryan de Haard
Jan van Rooijen
Luc Notten
Khalid Rashid
Mariska Willems-Jans
Jazz van der Kint
Wesley van Sandijk
Mats Schuiling
Tom Nagtegaal
Janet Boeijen
Sev Udink
Sem van der Spek
Olivier van Kappen
Jonas Petit
Danieke van Gogh
Timo Wittenberg
Erik Willems
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Geen scheidsrechter, wat nu?  
Een noodoproep!

We zien steeds vaker dat er wedstrijden zijn waar geen  
scheidsrechter op staat.  

Hoe kan dit en wat zijn de regels als er geen scheidsrechter is?

Hoe komt het dat er geen scheidsrechters zijn?
We zien ieder seizoen dat er scheidsrechters stoppen en scheidsrechter bij ko-
men. Helaas zien we dit seizoen de aanwas niet groeien en het aantal gestopte 
scheidsrechters in combinatie met geblesseerde scheidsrechters maken het dat 
we een tekort hebben. Dit is helaas niet 1, 2, 3 opgelost en wij zoeken dan ook 
nog altijd naar nieuwe scheidsrechters. Op donderdag is het vaak wel duidelijk of 
er een scheidsrechter staat op een wedstrijd, als dit niet zo is probeer ik in ieder 
geval het team op donderdag te informeren dat er geen scheidsrechter is, hierbij 
kan het team dan rekening ermee houden dat er op de zaterdag een trainer/leider 
of ouder moet fluiten. Dit is ook opgenomen in het arbitrageprotocol.

O8-09- en 010:
Voor deze leeftijdscategorie is de scheidsrechter een spelbegeleider. De rol van 
de spelbegeleider is een positieve houding ten opzichte van de spelers in het veld. 
Je loopt als spelbegeleider niet in het veld maar langs het veld. Je grijpt alleen 
in wanneer het nodig is en legt daarbij de spelregel uit waarbij een overtreding 
is begaan. Voor deze leeftijdscategorieën is het niet vanzelfsprekend dat er een 
spelbegeleider wordt ingepland. De begeleiding zal vaak door een trainer/leider 
of ouder vervult moeten worden. 

O11 en O12:
Bij deze leeftijdscategorie zal er zo nu en dan een pupillenscheidsrechter inge-
pland worden. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Wanneer er geen scheidsrech-
ter ingepland wordt zal er een trainer/leider of ouder moeten fluiten. Een fluitje, 
scoreboekje en pen kan opgehaald worden bij de gastvrouw in de bestuurskamer.

O13 tot en met O19:
In deze leeftijdscategorie probeer ik altijd een scheidsrechter op de wedstrijd te 
krijgen. Tot nu toe is dit met de nodige kunst en vliegwerk gelukt. Helaas zal dit 
in de toekomst niet altijd meer kunnen. Als er op donderdagavond geen scheids-
rechter is ingepland zal ik, via wedstrijdzaken, het team op de hoogte stellen, 
daarnaast probeer ik nog een scheidsrechter te vinden. 
Het team mag zelf ook een scheidsrechter zoeken, als zij een scheidsrechter heb-
ben gevonden mogen ze dit doorgeven aan de scheidsrechtercoördinator. 
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Als een scheidsrechter op vrijdag, buiten ziekte om, afzegt zal hij zelf voor een 
vervanger moeten zorgen. Het team waarvoor de afzegging geldt zal door wed-
strijdzaken op de hoogte worden gesteld. Op donderdagavond worden de scheids-
rechters in Sportlink ingevoerd, in de wedstrijdzakenapp kan een team zien of zij 
een scheidsrechter hebben

Scheidsrechter worden?
Zou jij iets voor de vereniging willen betekenen en wil jij de leiding op je nemen 
tijdens een wedstrijd? Meld je dan nu aan voor scheidsrechter! Stuur dan een 
mail naar scheidsrechters@rksvdriel.nl

Hopelijk kunnen we er zo samen voor zorgen dat we voldoende scheidsrechters 
hebben.  
Want ZONDER scheidsrechter GEEN wedstrijd.

Stefan Emons.
scheidsrechtercoördinator

Stefan Emons gediplomeerd 
scheidsrechterscoördinator
Na het succesvol behalen van het Arag Fair Play Certificaat in ja-
nuari 2020, is er binnen onze club wederom een mijlpaal bereikt 
binnen de scheidsrechterscommissie.

Stefan Emons, twee jaar in functie als scheidsrechterscoördinator 
binnen RKSV Driel, heeft afgelopen maandag bij de KNVB het bij-
behorende diploma behaald.  
Hij is nu dan ook gediplomeerd scheidsrechterscoördinator.

Stefan, van harte gefeliciteerd namens het bestuur van RKSV Driel.
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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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Help de club met twee uur-
tjes in coronatijd
Heb jij de komende drie weken twee uurtjes tijd? En wil je RKSV Driel uit de 
brand helpen? Dan horen we heel graag van je!

Wat we nodig hebben: mensen die op wedstrijddagen de grote poort op slot doen 
en bezoekers van het sportpark die wel mogen komen doorverwijzen. Leuke bo-
nus: degene die bij de poort staan, kunnen als bonus de wedstrijden op veld A en 
B bekijken en hebben op die manier, als vrijwilliger toch toegang tot het complex.

Dus: heb je twee uurtjes over en zou je die willen besteden om RKSV Driel uit de 
brand te helpen komend weekend of het weekend daarop? Wij zijn je oneindig 
dankbaar en horen graag van je.

Mail naar corona@rksvdriel.nl.

Namens het bestuur, de leden, andere vrijwilligers en iedereen die de club 
een warm hart toedraagt: bedankt!
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Recreatievoetbal
Vanaf begin september 2020 zijn we weer opgestart.
Op onze leeftijd helemaal niks doen, dat is ook maar niks.
Dus gaan we 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 nu 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
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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Een bordje Brinta en een bruine boter-
ham met jam.
Lachend stapten de ouders, Richard Willems en Iris van Elk Janssen op hun fiets.
Ze hadden zojuist hun kinderen Guusje en Koosje bij de kerk afgezet.
Op mijn vraag hoe laat ze terug werden verwacht, was het antwoord: ze moeten 
morgenvroeg om half negen voetballen. Dus…….
Maar dan wel graag als ontbijt een bordje Brinta voor Guusje en een bruine bo-
terham met jam voor Koosje.
Pretoogjes en lachende gezichten en zo stapten ze dus ook op de fiets. 
Ik nam beide jeugdspelertjes mee de kerk in, want ze waren speciaal gekomen om 
belangrijk werk voor onze vereniging te doen.
Vanmiddag zouden ze het cadeau dat onze vereniging als jubileumcadeau aan 
het dorp Driel, en in het bijzonder aan de stichting Driel Polen zou geven, gaan 
onthullen.
Of ze zenuwachtig waren?, nou dat viel wel mee hoor. Maar wel een beetje span-
nend.
Gezeten op de aller voorste kerkbank, leg ik uit wat de bedoeling is en wat ze 
straks mogen doen.
Even oefenen hoe het moet. Even staan langs het nu nog onder de jubileumvlag 
verborgen cadeau. 
Kunnen jullie straks 10 minuten echt stil zijn en stil staan?
Het antwoord is volmondig “JA”.
Gerustgesteld en vol vertrouwen keren we terug naar de kerkbankjes 
terwijl een aantal Poolse militairen stoer en 
statig het vaandel de kerk binnen marcheren.
Het gezelschap is compleet als ook 
Generaal Grodzki en zijn gevolg binnen komt.
Belangstellend begroet hij ook onze in clubtenue 
geklede jeugdleden Guusje en Koosje.
De persfotograaf knipt haar foto’s. 
Andere fotograven volgen. Even zijn ze het 
middelpunt. Glunderende gezichten met een 
zenuwachtig lachje. Maar wel leuk.

Tijdens de toespraken van de voorzitter van 
de stichting Driel Polen en van de Poolse 
generaal, zitten ze samen netjes op de eerste rij. 
Belangstellend en geïnteresseerd.
Als scheidend voorzitter van onze vereniging 
RKSV Driel , Frans Essers, het woord neemt 
nemen ze hun plaats in naast het cadeau. 
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En als hij uitgesproken is onthullen ze het glas in lood raam dat dankzij onze 
vereniging weer in een nieuw jasje is gestoken. 
Onze vereniging die zo verbonden is met het dorp Driel maar ook met de Poolse 
parachutisten geeft hiermee haar 75 jarig jubileum extra glans. 
Met de restauratie van dit raam levert de club een maatschappelijke bijdrage 
aan het dorp dat nog tot in lengte van jaren een waardevolle aanvulling voor het 
informatiecentrum mag zijn.
Iets waar ook het informatiecentrum trots op zal zijn.
Over de geschiedenis en de historische betekenis van dit raam heeft u uitgebreid 
kunnen lezen in onze presentatie gids 2020/2021.
Het raamwerk heeft een plaats gekregen in het informatiecentrum achter in de 
kerk waar Guusje en Koosje nog eens samen met de generaal Grodzki en schei-
dend voorzitter Frans Essers op de foto gingen. 

Met een tastbaar dankjewel van de Poolse militairen en een glas limonade in de 
tuin van het parochiecentrum werd deze bijeenkomst afgesloten.
Dankjewel voor jullie bijdrage aan deze feestelijke maar ingetogen bijeenkomst.
En de generaal was ook wel een beetje trots op jullie.

Willy Ederveen
Foto’s: stichting Driel Polen.
https://www.driel-polen.nl/nl/
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Weetjes of onzin
75 jaar vrijheid
75 jaar Verenigde Naties
75 jaar RKSV Driel

De grootste rekenmachine ter wereld woog 30.000 kilo
De eerste rekenmachine werd al in 1623 uitgevonden
De eerste zakrekenmachine werd in 1967 uitgevonden en woog 1,5 kilo

19 oktober 1945 was een vrijdag
19 oktober 1970 was een maandag
19 oktober 1995 was een donderdag
19 oktober 2020 is een maandag

Op 19 oktober 2020 is onze vereniging:
75 jaar, ofwel 27.394 dagen, danwel 657.465 uur oud.



41



42

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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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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Naschrift algemene ledenvergadering  
7 september 2020
Er schijnen aanwezigen van de algemene ledenvergadering te zijn die zich ge-
stoord hebben aan enkele opmerkingen tijdens de ALV van 7 september. 
Niet tijdens de vergadering of nog op de avond van de vergadering zelf.
Pas later kwam dit tot mij.
Opmerkingen die, gemaakt in de context van het historisch hoge netto resultaat 
over het seizoen 2019-2020 dat door de penningmeester werd gepresenteerd, 
verbonden werden aan het corona tijdperk.
Naar mijn mening een niet te ontkennen oorzakelijk verband.
Aanwezige leden schijnen zich hieraan gestoord te hebben. Ja zelfs gekwetst.
Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen te kwetsen o.i.d..
Mocht iemand van de aanwezigen van de algemene ledenvergadering van 7 sep-
tember 2020 
dat wel zo hebben ervaren, dan biedt ik hen hiervoor mijn excuus.
Willy Ederveen
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Bestuur: 
Hemmie Weijman, voorzitter
Hans Vening,  penningmeester
Anouk Bergmans,  secretaris
Jan de Bijl,   voetbalzaken
Michael Simon,  sponsoring & communicatie
Jan van Rooijen,  accommodatie & facilitair
Hans van der Linden, activiteiten & vrijwilligers
    

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

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 gezins-
korting 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.

Verenigingsinformatie
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De schietbeweging en liespijn
Als voetballer kom je de schiet of pass beweging veelvoudig tegen tijdens de trai-
ning en wedstrijd. Deze beweging kenmerkt zich in eerste instantie door de zwaai 
beweging van het been. Maar wist je dat voorafgaand aan deze zwaaibeweging 
heel veel bewegingen plaatsvinden in andere omliggende gewrichten? Uit onder-
zoek blijkt dat de wreeftrap de krachtigste beweging is en ook het meest gepaard 
gaat met liespijn. Wist je trouwens al dat een professionele voetballer een bal kan 
trappen met een snelheid van boven de 115km/u. 
Dit ten opzichte van een amateurvoetballer; 87 km/u. In de onderstaande afbeel-
dingen zie je de voetbaltrap uitgelegd. 

In fase 1 neemt de speler de aanloop en maakt snelheid. In fase 2 plaatst de speler zijn 
standbeen naast de bal en maakt met zijn hele lijf een spanningsboog door de romp en 
arm te strekken aan de niet-schietkant. In fase 3 maakt de speler een snelle voorwaartse 
zwaai van het been richting de bal. In fase 4 wordt in de laatste zwaaifase van het been een 
maximale kniestrekking met de daaraan gekoppelde voetbeweging gemaakt om met zoveel 
mogelijk impact de bal te raken. In fase 5, wanneer het balcontact al heeft plaatsgevonden, 
zwaait het been door, buigt de romp naar voren en komt de speler los van de grond. 
Een aantal belangrijke oorzaken van het krijgen van liespijn: overbelasting van de lies-
spieren, verminderde beweeglijkheid van het heup en SI gewricht, onvoldoende romp-
spierkracht voor het aannemen van de spanningsboog (denk dus ook aan de buikspieren), 
verminderde beweeglijkheid van de rug.
Kortom, de wreeftrap vraagt dus redelijk wat training in de vorm van beweeglijkheid, 
coördinatie, kracht en lenigheid van het totale lichaam! Wat kan je er tegen doen? In 
de warming-up goed en geconcentreerd meedoen. Het FIFA 11+ programma is hier een 
geschikt middel voor. 
Bij Fysiotherapie Driel kijken wij met een breed aanbod aan specialisten naar de voetballer 
met zijn of haar liesklachten.  De samenwerking tussen de fysio, sport en manueelthera-
peut draagt bij aan een snel en optimaal herstel. Hulp nodig?
Team Fysiotherapie Driel, Ausemsstraat 5b, 6665 DL Driel
026-4743112 of mail naar info@fysiotherapiedriel.nl

Informatie uit wetenschappelijk onderzoek:
Tak, I. J. R., Weir, A., & Langhout, R. F. H. (2012). Klinische biomechanica van de wreeftrap in voet-
bal in relatie tot liespijn-een literatuuroverzicht. Sport en Geneeskunde, 45(1), 18.
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Agenda
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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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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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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