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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter
We gaan al behoorlijk richting eind van het jaar en
nog steeds is het spelen van wedstrijden niet 
toegestaan.
Ook trainen voor spelers vanaf 18 jaar kan voorlopig 
nog niet. Toch is in de afgelopen periode binnen 
de club voldoende gebeurd. 
Hieronder een greep uit de verschillende 
onderwerpen.

Voetbal Challenge
Zoals via de diverse sociale media en website te zien is, wordt er een heuse 
challenge gehouden  waarbij jeugdspelers en selectiespelers het op diverse 
onderdelen tegen elkaar opnemen. Inmid-dels zijn twee challenges te zien 
geweest. Zeer de moeite waard om te bekijken op het YouTube-kanaal van 
Finnie Power en ook op RKSVDriel.nl

Sportpark op zaterdag beschikbaar
Met ingang van 19 november zijn de maatregelen door de regering weer 
wat versoepeld. Voor het voetbal leidt dit niet tot extra ruimte. 
Omdat het algemene beeld wat positiever is, hebben wij besloten dat we 
op zaterdag het sportpark weer open stellen voor trainingen en onderlinge 
wed-strijden van jeugdteams Uiteraard wel in overleg met wedstrijdzaken, 
omdat een rooster voor die dag moet worden opgesteld.

Beregeningsinstallatie B-veld
Zoals via meerdere kanalen is bericht; ook het B-veld is in de afgelopen 
weken van een berege-ningsinstallatie voorzien. Dat betekent dat we nu 
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alle grasvelden kunnen sproeien zonder hiervoor constant met slangen te 
hoeven sjouwen. 
Dank uiteraard aan de vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.

Nieuwe kledingcommissie
Sinds de invoering van het kledingfonds bestaat deze commissie. 
Zij houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met inkoop, vervanging, 
inname en uitgifte van voetbalkleding voor de teams. 
De mensen die vanaf het eerste uur al in deze commissie zaten, hebben 
enige tijd geleden al aange-geven te willen stoppen. 
Wij zijn er in geslaagd een nieuwe commissie te vormen. 
Verderop in deze RoodWitten kun je daar meer over lezen.

Rabo clubactie en materialen
Wij hebben enkele weken alle leden opgeroepen om voor zover mogelijk, 
hieraan deel te nemen. Zeker in deze financieel lastige tijden, kunnen we 
als club elke extra bijdrage goed gebruiken. 
Wij zijn verheugd dat aan onze oproep gehoor is gegeven. De opbrengst 
bedraagt €772,40, bijna twee maal zoveel als vorig jaar. Waarvoor dank.
Zoals toegezegd gaan we dit geld gebruiken voor materialen. 
Onlangs zijn al veel materialen be-schikbaar gekomen, waarmee de 
hoogste nood gelenigd is. De komende periode gaan we hier verder naar 
kijken, ook hoe we dit naar de toekomst toe beter kunnen borgen.

RKSV Driel Mega PubQuiz
Omdat we dit jaar niet met z’n allen bij elkaar kunnen komen, willen we 
toch gezamenlijk het jaar afsluiten. 
Daarom hebben we de handen ineen geslagen met MegaQuiz. 
Zij zullen dinsdag 22 de-cember om 20.00 uur een online quiz verzorgen 
waarvoor elk lid, vrijwilliger en/of sponsor zich kan inschrijven. 
Verderop in deze uitgave meer informatie hierover.

Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar
Eerder hebben wij al gecommuniceerd dat de jaarlijkse activiteiten met 
Sinterklaas en Kerst dit jaar niet doorgaan. Waarbij wij hopen dat Sinter-
klaas, voor de jongste leden nog wel wat in het vat heeft zitten.
Ook de nieuwjaarsreceptie kan helaas niet doorgaan in de bekende vorm. 
Wij gaan ons nog bera-den hoe we omgaan met onder meer de huldiging 
van onze jubilarissen, traditioneel onderdeel van de nieuwjaarsreceptie.
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Tenslotte
In de afgelopen maanden hebben we ervaren dat er heel veel interessante, 
leuke en soms ook lastige onderwerpen voorbij komen. 
Maar soms is er ook iets bij wat je echt raakt. 
Wij ontvingen onlangs een mail van een Poolse man. 
Zijn opa was in 1944  betrokken bij de Poolse luchtlanding in Driel en was 
jaarlijks aanwezig bij de herdenking in september. 
Onlangs is zijn opa overleden. Deze opa en ook de man zelf,  is altijd on-
der de indruk geweest van de herdenking en de rol die Drielse voetballers 
daarbij altijd spelen. 
Hij wil graag als herinnering daaraan een prijs beschikbaar stellen die wij 
jaarlijks uitreiken aan een jeugdspeler. 
Wij gaan de komende tijd kijken hoe wij invulling kunnen geven aan dit 
mooi gebaar.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze Rood-Witten en hoop dat we el-
kaar snel weer persoonlijk kunnen ontmoeten. 
Blijf gezond !

Namens het bestuur,
Hemmie Weijman, voorzitter

De vereniging ben jij samen met mij.
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Communicatiecommissie	zoekt	hulp
Goed met woorden? Klein beetje tijd over? Help RKSV Driel

Kan jij een beetje met tekst overweg? Vind je het leuk om korte verhalen/inter-
views te schrijven? Of ben jij goed met social media? 
Heb jij goede ideeën over hoe Driel op de kaart te zetten in de media? 
En boven alles: wil jij RKSV Driel vooruit helpen? 
Dan zoekt de commissie Communicatie jou! 

De commissie Communicatie van RKSV Driel is volop in beweging. Livestream 
van wedstrijden (toen het nog kon), een actuele en goed onderhouden website, 
actieve social media en een gerenommeerd clubblad in de vorm van Rood-Witten. 

Maar we kunnen hulp gebruiken. Heb jij een paar uurtjes over iedere maand? 
Wil jij RKSV Driel helpen? Dan zoeken we jou. 
Mail een korte motivatie naar communicatie@rksvdriel.nl en wellicht kun jij ons 
helpen met interviews, social media, verhalen on- en offline. 
Je kan ook mailen als je meer info wilt of vragen hebt hieromtrent.

We kunnen overal wel 
hulp bij gebruiken en de
tijd die je eraan besteedt
vul je veelal zelf in. 

Alvast enorm veel dank
voor de interesse
en hulp. 

We horen graag van je!

Communicatiecommissie
RKSV Driel
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Even	voorstellen:	
Hans	van	der	Linden
Binnen het bestuur van RKSV Driel is 
Hans van der Linden verantwoordelijk voor 
activiteiten en vrijwilligers. 
Een korte kennismaking, over zijn eerste
maanden en zijn ideeën voor de lange termijn. 
Ik ben begin september vol enthousiasme en 
energie begonnen in zijn nieuwe functie als 
bestuurslid activiteiten en vrijwilligers. 
De afgelopen tijd en zeker ook nog de aankomende tijd ben ik aan het inventari-
seren hoeveel vrijwilligers er binnen onze club actief zijn en in welke commissies 
ze zijn ondergebracht, maar ook waar zitten de knelpunten die opgelost moeten 
worden. 
Twee knelpunten die de afgelopen tijden succesvol zijn ingevuld zijn, zijn:
- De oproep voor extra vrijwilligers om kantinediensten te draaien heeft 
 een respons opgeleverd van 18 personen. Zodra de corona te toelaat gaat 
 de kantinecommissie met deze groep aan de slag.
- Een nieuwe team is samengesteld om de kledingcommissie te  
 continueren.
Wat mij tot nu toe is opgevallen is dat er meer dan 175 vrijwilligers actief zijn. Ik 
vind dit als basis een goed vertrekpunt om te starten, maar vrijwilligers kom je 
altijd te kort. 

Visie voor de lange termijn
Mijn visie voor de lange termijn is om de leden weer te laten beseffen dat je lid 
bent geworden van de voetbalvereniging en juist het verenigen centraal moet 
komen te staan. Leden worden steeds individualistischer en verwachten diverse 
randvoorwaarden van de club. Op zich is dat niet verkeerd,  maar we moeten dit 
dan ook met z’n allen realiseren.

Iets anders waarmee we al bezig zijn is om leden te laten zien wat er allemaal 
goed gaat binnen onze club en met welke enthousiasme onze vrijwilligers zich 
inzetten voor de club. Dit uiten we door op onze website en diverse social media-
kanalen diverse content te plaatsen over lopende zaken.
Wil je iets voor onze club betekenen op welke gebied dan ook, laat het mij dan 
weten via vrijwilligers@rksvdriel.nl.

Met vriendelijke groet,
Hans van der Linden



13

http://www.henklangen.nl
http://www.meubelrestyle.nl


14

Koos	van	Elk	Heteren	heropent	
vestiging	Heteren:	
gratis wintercheck
Profile Car & Tyreservice - Koos van Elk opende dinsdag 17 november weer de 
deuren van de vestiging in Heteren aan de Weerbroek 3, nadat er ruim twee jaar 
geleden een grote brand woedde. 
Nu gaat de vestiging weer open en biedt de hoofdsponsor van RKSV Driel 
de leden en vrijwilligers een waardebon voor een wintercheck ter waarde van 
€19,50.

Profile Car & Tyreservice – Koos van Elk is in juli 1992 opgericht en heeft in-
middels filialen in Arnhem, Huissen, Duiven en Heteren, waar in totaal zo’n 35 
medewerkers actief zijn. 

Het filiaal in Heteren brandde in september 2018 volledig uit, waarna tijdelijk in-
trek genomen werd in een naburig pand. Nu, ruim twee jaar later is het eindelijk 
weer zo ver. Dinsdag 17 november heropende Profile Car & Tyreservice – Koos 
van Elk aan de Weerbroek 3 in Heteren.

Speciaal voor deze gelegenheid biedt de trouwe hoofdsponsor van Driel 
(al 28 jaar lang) een wintercheck ter waarde van €19,95. 

Deze bon (hiernaast het voorbeeld) is afgedrukt in de Presentatiegids van 
RKSV Driel.
Als u deze uitknipt kunt u hiermee naar een een Koos van Elk-filiaal. 

Namens de hele club wenst het bestuur van RKSV Driel Koos van Elk
 en alle medewerkers veel succes in de ‘nieuwe’ vestiging.
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Schrijf	je	in	voor	de	RKSV	Driel	Mega	PubQuiz
RKSV Driel organiseert dinsdagavond 22 december een online PubQuiz. 
Leden (spelend en niet-spelend), vrijwilligers, sponsoren en ieder ander die 
RKSV Driel een warm hart toedraagt kan zich inschrijven. 
Zo kunnen we vlak voor kerst toch een gezellige avond met z’n allen beleven. Een 
mooie afsluiting van het jaar met leuke prijzen. 
Schrijf je daarom nu in!

We kunnen dit jaar helaas als vereniging niet in grote groepen bij elkaar komen. 
Maar om het jaar toch gezamenlijk, gezellig af te sluiten, organiseert RKSV Driel 
in samenwerking met MegaQuiz de RKSV Driel Mega Pub Quiz. 
Dinsdag 22 december om 20.00 uur. 
Een online quiz die je individueel of in teamverband kan spelen, vanachter je 
eigen beeldscherm, corona-proof thuis.

De PubQuiz
De RKSV Driel Mega Pub Quiz is een online pub quiz met vragen over sport, mu-
ziek, algemene kennis, geschiedenis, uiteraard Driel en nog veel meer. 
Het vindt dinsdagavond 22 december om 20.00 plaats online. 
Iedereen die meedoet krijgt een link naar een Zoom Meeting.

Zo werkt het
Je kan individueel meedoen of als team (max 5 personen per team). Iedereen die 
zich inschrijft krijgt 22 december ’s middags een link naar een Zoom Meeting én 
naar de antwoordformulieren. 
’s Avonds kun je vanaf 19.30 aanmelden voor de Zoom Meeting en om 20.00 uur 
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gaan we live. 
De presentatoren van MegaQuiz zullen dan 8 rondes met deelnemers spelen. Je 
krijgt per ronde een link naar een antwoordformulier. 
Na elke ronde kun je het antwoordformulier met één druk op de knop verzenden. 
Als je in teamverband speelt, vult één van jullie het antwoordformulier in en je 
kan onderling over het antwoord overleggen via WhatsApp, Messenger of welke 
vorm van communicatie dan ook.

Zo doe je mee
Wil je meedoen? Leuk! We hopen uiteraard op zoveel mogelijk aanmeldingen. 
Iedereen die lid is van Driel, vrijwilliger is of sponsor, is uitgenodigd. 
Mail je aanmelding naar communicatie@rksvdriel.nl.
 
Zet in de mail je naam en je teamnaam (ook als je individueel meedoet een team-
naam graag). 
Als je als team meedoet, graag ook de namen van je teamgenoten. 

Vrijdag 22 december 20.00 uur
We hopen uiteraard zoveel mogelijk deelnemers te mogen begroeten en zo toch 
nog gezamenlijk 2020 enigszins mooi en zo gezellig als mogelijk af te sluiten. 
Uiteraard gaat het om de lol en het samen beleven van een boel ‘Oh ja!-momen-
ten’. Maar het bestuur van RKSV Driel stelt ook een aantal leuke prijzen beschik-
baar.

Dus schrijf je in en mail communicatie@rksvdriel.nl 
Tot de 22e!
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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.
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Rabo	ClubSupport	levert	RKSV	
Driel	ruim	€772	op
De Rabo ClubSupport van de Rabobank heeft RKSV Driel 
€772,40 opgeleverd. Het bestuur van de club zegt enorm blij te 
zijn met het bedrag dat dankzij stemmen van leden die bij de 
bank bankieren. 

Door de continue groei van zowel Driel als de wijk Schuytgraaf, 
mag de club steeds meer leden verwelkomen. Een positieve 
ontwikkeling natuurlijk, die wel echter zorgt dat er ook een groei-
ende behoefte is aan materialen om elk team te laten voetballen.  

Dat is dan ook waarvoor RKSV Driel het geld van de Rabo Club-
Support voor in wil zetten. Van ballennetten en goals tot aan 
pionnen, kluisjes, hesjes en voetballen. Zodat leden hun favoriete 
sport goed kunnen beoefenen bij onze club.

Dank aan iedereen die zijn stem uitgebracht heeft op RKSV Driel.
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Jarigen	van	december
01 Cees Opperman                        
01 Marcel Boersma
01 Julia Markou
01 Olivier van der Meiden
02 Paul Roelofs                         
02 Bram van Muiswinkel                      
04 Lars Dinnissen                       
04 Peter Knol
05 Alfons van Rooijen                         
05 Max Faber
05 Andreas Calisir
06 Sinterklaas
07 Jos Geenacker                       
08 Lieke Muller
09 Mark Jacobi                          
09 Lars de Boer
10 Erik Hendriksen
11 Gerard Messing                         
12 Jaydey van Grieken
13 Gino de Wild                            
13 Wesley Croqué
13 Daan Le
13 Bart Derksen
14 Chris Hesseling                       
15 Stan Lamers                          
15 Stefan Vos
16 Sten Weijman                         
17 Jesse Weenink
17 Luka Weenink
18 Frans Derksen                         
19 Jan Derksen                         
19 Mike Opperman

21 Gabriel Simon
23 Jeffrey Wels                            
23 Johan Weijman
24 W. ten Westenend                       
24 Bas Hoogveld                        
24 Ilayah Hato
26 Jelte van Rooijen
27 Bart Wouters                         
28 Kaj Udink
29 José Hervas
30 Romy Roelofse
30 Jonah Bakker
30 Ewan Vogelpoel
31 Berry Geurtsen                        
31 Yule van der Veen

Nieuwe	leden
Liam Morais
Eric van der Veen
Stephan van Sandijk
Isa Bos
Mounir Boulahyane
Marc Fu
Jami Battal
Jurrien Kars-Kanselaar
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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

http://www.hagen-resourcemanagement.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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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!

mailto:corona%40rksvdriel.nl?subject=Help%20de%20club
http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Steun RKSV Driel met aankopen bij 
online winkels
Koop jij wel eens via Bol.com, CoolBlue of ANWB.nl? Bestel jij wel eens eten via 
Thuisbezorgd of boek je wel eens via AirBnB, Booking.com of Hotel.com? Als je 
dat doet via de link van Sponsorkliks.com steun je RKSV Driel direct doordat er 
75% van de commissie op jouw bestelling ten goede komt aan de club.

Sponsorkliks werkt heel eenvoudig en is nauwelijks extra moeite als je toch al via 
één van de vele webwinkels of online platforms bestelt. 

Ga naar Sponsorkliks.com, selecteer RKSV Driel en kies vervolgens jouw on-
line platform waar je wilt bestellen. En dat zijn er écht heel veel: naast eerder 
genoemde internetreuzen, kun je ook bestellen bij CenterParcs, EuroJackpot, 
Mediamarkt, Greetz.nl en nog veel meer.

Eén extra handeling helpt RKSV Driel
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.com 
gedaan wordt. 75% van deze commissie stort Sponsorkliks.com vervolgens op de 
bankrekening van RKSV Driel. 
Dus, of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via Sponsor-
Kliks.com naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. 
Alleen in het laatste geval keert Bol.com een commissie uit aan Sponsorkliks, en 
daarvan gaat dus 75% naar RKSV Driel*.

Surf dus vóórdat je een aankoop doet, eerst naar Sponsorkliks.com en steun 
RKSV Driel!

 * Uitzondering op de commissie geldt voor boeken. 
    In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag geen  
    commissie op boeken worden gegeven.
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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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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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http://www.effectief.nu
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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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.cafezeldenrust.nl
http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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http://www.brugman-heteren.nl
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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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Fysiotherapie	Driel
Links of rechtsbenig? 

In de praktijk en rondom het veld krijgen wij regelmatig de vraag: Ik heb 
pijntjes aan 1 kant van mijn lijf. Dit kan toch geen toeval zijn? Wij hebben 
voor jullie antwoord.

Een grote wetenschappelijk studie heeft onderzocht of er verschil zit in 
blessures aan het voorkeursbeen of niet-voorkeursbeen. Daarnaast heb-
ben zij gekeken of dit ook nog verschilt bij mannen en vrouwen, het com-
petitie niveau. 

Er was een associatie tussen het optreden van blessures en het voorkeurs-
been:

• Voetballers hebben 1.6 keer meer kans op een blessure aan het voor-
keursbeen dan aan het niet-voorkeursbeen.

• Voetballers hebben 1.9 keer meer kans op een liesblessure aan het 
voorkeursbeen dan aan het niet-voorkeursbeen.

• Voetballers hebben 1.3 keer meer kans op een hamstringblessure aan 
het voorkeursbeen dan aan het niet-voorkeursbeen.

• Voor knieblessures was er geen significant verschil tussen voorkeurs- 
en niet-voorkeursbeen.

• Het grotere risico was consistent over alle speelniveau’s maar ama-
teurs hadden de grootste kans op een blessure aan het voorkeursbeen 
(2.6), gevolgd door jeugdvoetballers (1.5 keer meer kans) en profvoet-
ballers (1.3] keer meer kans).

• Mannen en vrouwen hadden beiden een gelijk risico (1.5 keer meer 
kans) op een blessure aan het voorkeursbeen in vergelijking met het 
niet-voorkeursbeen

http://www.fysiotherapiedriel.nl
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http://www.janethoogsteder.nl
http://www.landmeetadvies.nl
http://www.stoerkindercoaching.nl
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De liesblessure is duidelijk te verklaren omdat dit het schietbeen is. Onze 
vorige blog al gelezen over ‘Liespijn’?  
Voor de voetballers betekent dit dat simpelweg beide benen goed getraind 
moeten worden. 
Oefenen op kracht, snelheid, coordinatie en lenigheid zijn belangrijke 
pijlers die tijdens de training preventief moeten worden ingezet. 
De FIFA 11+ is een handige tool. 

Hulp nodig? 
Bij Fysiotherapie Driel wordt de voetballer getest en getraind  door een 
team van een sport, manueel en fysiotherapeut om te voldoen aan deze 
pijlers.  

Kortom, pijntjes aan 1 kant van mijn lijf zijn dus niet geheel aan toeval toe 
te wijzen. 

Team Fysiotherapie Driel

Informatie uit wetenschappelijke studie:
DeLang, M. D., Salamh, P. A., Farooq, A., Tabben, M., Whiteley, R., van Dyk, N., & Cha-
mari, K. The dominant leg is more likely to get injured in soccer players: systematic review 
and meta-analysis. Biology of Sport, 38(3), 397-435.
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http://www.schuiling-driel.nl
http://www.fysiotherapiedriel.nl
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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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http://www.taxilinsen.nl
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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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http://www.remkostevens.nl
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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.rooijakkers.nu
http://www.de-oldenburg.nl
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Weetjes	of	onzin
• Tijdens het sporten komt een geluksstofje vrij waar je blij van 

wordt. Dit stofje heet dopamine.
• Meisjes sporten liever in de ochtend en jongens liever in de 

avond
• Sporters raken het meeste geblesseerd aan de knieën en en-

kels
• Gevoeligst zijn de hardlopers gevolgd door volleyballers
• Ernie Brandts is de enige speler die op een WK in één wed-

strijd zowel in de goede als in de eigen goal scoorde
• De allereerste WK finale werd gefloten door een Belgische 

scheidsrechter.
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http://www.gatorade.com
http://www.bcdriel.nl
http://www.garagetotalcare.nl
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Wist	u	dat:
• bij de start van de mini’s in september met 12 talentjes zijn begon-

nen.
• nu op de woensdagmiddag om 16.00 uur rond de 30 mini’s rond 

huppelen
• de staf van de mini’s nu uit 6 leden bestaat, 5 trainers en Mariska 

als coördinator 
• Jan Zadelhof, laatst als 5e trainer is gecontracteerd
• de oudste trainers(65+) van de mini’s mooie nieuwe rode water-

dichte jassen hebben
• de mini’s de jas sponsors Willy, Henk en Alfons hiervoor hartelijk 

danken
• de CAB op 7 november begonnen zijn met het aanleggen van een 

regeninstalatie op het B veld, als voorwerk op de werkzaamheden 
van maandag 9 november

• die maandag de buizen en de sproeikoppen geïnstalleerd werden 
door Aquaco

• de dinsdag en de zaterdag het speelveld weer speel klaar werd ge-
maakt

• Henk Langen TV Service(Businessclub lid) bij Smepro(BC) een heel 
groot TV/flatscreen heeft geplaatst

• het team 3 op de zaterdag niet alleen met voetballen en trainen 
bezig houden

• de volgende leden van team 3 zaterdag worden gefeliciteerd 
• Jawed Qaderdan met de geboorte van zoon Noah op 9 september
• Vincent Borst met dochter Loua  op 23 oktober
• Sander Ijkhout met zijn 2e zoon Lux Semmy op 26 oktober
• het team uiteraard ook hun vrouwen van harte feliciteren met hun 

kindjes
• nu is het wachten voor het team 3 op Maarten en Bjorn (wordt 

vervolgd)
• in de kantine 2 nieuwe tapkranen zijn geïnstalleerd 
• bij opening van het sportpark/kantine na de Corona van een glas 

Affligem en van een Brand weizener kunnen genieten
• op de dinsdagmorgen training voor de senioren (50/60+) 2 nieuwe 

leden zich hebben aangemeld
• op de dinsdagmorgen nog steeds sporters kunnen aanmelden
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http://www.snelderssport.nl
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http://www.drielbootcamp.nl
http://www.pl-installatie.nl


http://www.linsentours.nl


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

