
Nummer 246 januari 2021

•	Bestuursmededelingen
•	Jubileum	gecanceld
•	Avondklok..	en	wat	nu?
•	Future	ballers
•	Wat	doet	een	grensrechter



http://www.profile.nl/vestigingen/heteren/weerbroek-46


3

Inhoudsopgave
Van de redactie .................................................................... 5
Bestuursmededelingen .......................................................... 7
Voorwoord van de voorzitter .................................................. 7
75-jarig jubileumfestiviteiten gecanceld ..................................11
Steun RKSV Driel met aankopen bij online winkels ...................15
Communicatiecommissie zoekt hulp .......................................17
RKSV Driel aan de deur ........................................................19
Fotomateriaal gezocht. .........................................................20
Update coronamaatregelen ...................................................22
De avondklok en de huidige coronamaatregelen ......................24
Scheidrechtercoördinator ......................................................26
Herstel na corona infectie. ....................................................27
Stop alstublieft niet op het zebrapad met uw auto ....................30
Jarigen van februari .............................................................32
Nieuwe leden ......................................................................32
Wordt scheidsrechter ...........................................................33
Future Ballers: Voetbalschool voor jeugdleden van RKSV Driel ...34
Recreatievoetbal ..................................................................37
Ledenlijst BCDriel ................................................................38
Wat moet je doen als grensrechter? .......................................40
Verenigingsinformatie ..........................................................44
Wist u dat ?... .....................................................................45
Agenda ..............................................................................47



4

http://www.bakkerij-vanbinsbergen.nl
http://www.wels2wielers.nl
https://jansenrecycling.nl/


5

Van de redactie
Beste Rood-Witten lezers,
Het eerste nummer van dit jaar. Een jaar waarin we hopelijk de 
draad weer kunnen oppakken en de wei in kunnen.
Het seizoen, of wat er nog van over is, lekker afmaken met publiek 
langs de lijn en na afloop weer gezellig napraten in de kantine.
Ik kijk er naar uit, maar besef wel meten dat het nog lang niet zover 
is.
Laten we geduldig afwachten en ons niet gek maken door die mis-
selijkmakende beelden van reltuig op de TV.
Het komt uiteindelijk vast wel goed.
Wel spijtig dat het jubileum niet kan doorgaan, er is veel werk ver-
zet om er iets moois van te maken. Jammer voor de club maar ook 
voor al die mensen die hier veel tijd en energie in hebben gestopt.
In dit nummer als vanzelfsprekend niet veel nieuws vanaf de velden 
zelf, maar dat betekent niet dat er helemaal niets gebeurd. Achter 
de schermen is nog volop actie!

Redactie

Heb je zelf misschien een leuk idee of onderwerp voor de RW? 
Stuur deze naar de redactie:
Redactie-roodwitten@rksvdriel.nl

De kopijsluiting voor het volgende (februari)nummer is zondag 21 
februari
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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

De feestdagen liggen al weer enige tijd achter ons. 
Hopelijk zijn jullie deze op een gezellige, veilige en
 gezonde manier doorgekomen en komen al die 
goede wensen voor het nieuwe jaar uit. Veel 
daarvan zullen ongetwijfeld betrekking hebben op
de bijzondere tijd waarin we nu leven.

Gevolgen lockdown voor voetbal
De KNVB heeft gecommuniceerd dat op zijn vroegst na 9 februari een 
beslissing kan worden ge-nomen over het verdere competitieverloop. 
Iets meer duidelijkheid vanuit de bond (wat doen we in welke situatie) 
zou ik wel op prijs gesteld hebben. 
Anderzijds is te begrijpen dat er zo lang mogelijk wordt gewacht met een 
uiteindelijke keuze. 
Gelet op de recente ontwikkelingen is sowieso de vraag of een hervatting 
van de competitie nog mogelijk is.

Bedankje oud bestuursleden
In de week voor Kerst hebben we als bestuur kerskaarten bezorgd bij onze 
leden en vrijwilligers. Sponsors kregen deze per post. 
We hebben daarbij van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vier be-
stuursleden, die zijn afgetreden tijdens de laatste algemene ledenverga-
dering, een attentie aan te bieden als dank voor hun werk als bestuurslid 
gedurende een groot aantal jaren. 
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Nieuwe hoofdtrainer volgend seizoen
Eind vorig jaar is in goed overleg besloten het contract met de huidige 
hoofdtrainer, Adrie van Roosmalen, niet te verlengen aan het eind van 
het seizoen. 
Beide partijen spraken daarbij uit dat ze het lopende seizoen nog op een 
goede en hopelijk succesvolle manier willen afmaken. 
Uiteraard voor zover corona dat toelaat. De vacature voor hoofdtrainer 
is recent opengesteld. We hopen uit de reacties die we hierop ontvan-
gen, een geschikte kandidaat te vinden.

Afgelasting jubileumactiviteiten
De wens was de vader van de gedachte: we hadden een stille hoop dat 
we in 2021 alsnog de diver-se jubileumactiviteiten konden organiseren 
in verband met ons 75-jarig bestaan. 
Maar onlangs hebben we moeten concluderen dat we deze plannen 
moeten laten varen. Voor de zomer zullen festiviteiten zeker nog niet 
mogelijk zijn. En ook voor het najaar is dat niet aannemelijk. 
Vooral ook voor de jubileumcommissie die speciaal hiervoor in het 
leven is geroepen, is dit heel vervelend. 
Op deze plek wil ik hen bedanken voor de tijd en energie die ze hierin 
hebben gestopt.

Veiligheid 
Vorige week reed ik begin van de avond via de Dorpsstraat het dorp uit. 
Opnieuw zag ik dat er een auto was gestopt midden op het zebrapad 
voor de ingang van het sportpark om op het gemak een jeugdvoetballer 
te laten uitstappen om naar de training te gaan. 
Vorige maand is zowel op deze plek als ook via andere kanalen gemeld 
dat dit zeer onwenselijk (lees onveilig) is. Dus nogmaals de oproep: als 
je de kind(eren) met de auto naar de training brengt, parkeer dan de 
auto op de parkeerplaats en begeleidt de kinderen eventueel naar het 
zebrapad.

Namens het bestuur,
Hemmie Weijman, voorzitter

De vereniging ben jij samen met mij.
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75-jarig	jubileumfestiviteiten	gecanceld
Zoals je wellicht al hebt gelezen, we hebben helaas de activiteiten m.b.t. ons 
75-jarig jubileum moeten cancelen vanwege de coronamaatregelen en de onze-
kerheid voor de komende periode. Het is voor ons als jubileumcommissie een 
enorme teleurstelling om deze beslissing te moeten nemen, want we hadden 
een fantastisch programma klaar staan waar we al heel veel tijd en energie in 
hadden gestoken. Maar het kan niet anders, het is onmogelijk een dergelijk 
groot evenement in mei te organiseren. 
Deze vervelende beslissing wordt breed gedragen binnen onze vereniging en 
ook de reacties van alle betrokkenen (leveranciers en sponsors) waren louter 
positief: begripvol, realistisch, moedig, een voorbeeld hoe je dient te handelen 
in deze situatie…  Dergelijke reacties mochten we ontvangen.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die op welke manier dan ook 
heeft bijgedragen aan de voorbereidingen op de organisatie deze activiteiten, 
het was hartverwarmend! Hopelijk is er in de toekomst  bij een volgend jubi-
leum weer van alles mogelijk.

Hieronder het persbericht zoals dat is uitgebracht.
Hierin staat ook nog iets vermeld over inleveren van de reeds gekochte en-
treekaarten voor de Hollandse Avond en de Feestavond. Momenteel kunnen 
en mogen wij nog niets organiseren om dit uit te voeren. Zodra dit wel weer 
mag, dan zullen wij dit gaan communiceren.

RKSV Driel zet noodgedwongen streep door activiteiten 75-jarig 
jubileum

Het feestweekend in mei 2021 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 
RKSV Driel gaat niet door. Vanwege de coronamaatregelen die nog steeds van 
kracht zijn en de grote mate van onzekerheid voor de komende periode, heeft 
de jubileumcommissie het bestuur geadviseerd deze beslissing te nemen. Het 
bestuur heeft daar gehoor aan gegeven.
Bijna drie jaar geleden ging een speciale jubileumcommissie aan de slag om 
een programma op poten te zetten passend bij het 75-jarig jubileum van RKSV 
Driel. De nadruk zou komen te liggen op een groots activiteiten- en feest-
weekend in mei. Deze zou in eerste instantie plaatsvinden in 2020 maar werd 
vanwege corona uitgesteld naar mei 2021. Naast sportactiviteiten overdag zou 
’s avonds in de feesttent een groots feestprogramma plaatsvinden met optre-
dens van diverse artiesten waaronder Tino Martin en Jannes. Naar nu blijkt is 
het vanwege de coronamaatregelen ook niet haalbaar om dit te organiseren in 
mei 2021.
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1,5 meter past niet bij uitgangspunten jubileum
Voorzitter van de jubileumcommissie Ronald Linsen over deze beslissing: ‘Bij 
de start van de plannen was ons uitgangspunt er een feest van te maken van 
iedereen en voor iedereen die RKSV Driel een warm hart toedraagt.  Corona 
heeft zoals bekend roet in het eten gegooid. De maatregelen om het Corona-
virus te bestrijden leggen grote beperkingen op en die snappen wij allemaal. 
Het is nog onduidelijk wanneer er weer feesten kunnen worden georganiseerd. 
Feest vieren in een grote feesttent met de 1,5 meter maatregel, dat is niet te 
organiseren en past ook niet bij onze uitgangspunten voor ons jubileum.

Momenteel is nog onduidelijk hoe snel de vaccinaties gaan voor een groot deel 
van de mensen, maar vóór mei dit jaar zal een groot deel van onze doelgroep 
voor de feesten nog niet zijn ingeënt. En om alles in goede banen te leiden, 
zouden wij nu weer alles moeten opstarten terwijl er nog zoveel onzekerheden 
zijn. Alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we nu hebben besloten de jubileu-
mactiviteiten voor mei te annuleren. Voor ons een grote teleurstelling, want we 
hebben er met veel mensen al heel veel tijd en energie ingestoken, maar het is 
niet anders. We hadden het zelf graag ook anders gezien.’

Verkochte kaarten en gemaakte kosten
RKSV Driel ziet ervan af om de activiteiten nog eens te verplaatsen, het richt 
zich op een volgend jubileum. Voor de Hollandse avond en de grote feestavond 
met Tino Martin zijn reeds kaarten verkocht in de voorverkoop. Mensen die 
in het bezit van een kaart zijn krijgen de mogelijkheid om deze in te wisselen 
en het aankoopbedrag terug te ontvangen. Op welke wijze en wanneer dit 
gaat plaatsvinden zal binnenkort worden gecommuniceerd via de website van 
RKSV Driel en social media.

RKSV Driel wijst iedereen op de mogelijkheid om geen restitutie te vragen en 
zo de club te helpen in deze moeilijke tijden.Voor het afgelaste jubileumfeest 
zijn al veel kosten gemaakt, onder meer aan het  gerestaureerde raamwerk 
dat in 1947 door Poolse militairen aan de Drielse bevolking is geschonken. Dit 
als dank voor de opvang tijdens de Slag om Arnhem. Mede en op kosten van 
RKSV Driel is dit glas in lood-raam gerestaureerd en in ere hersteld en tij-
dens de herdenking van 2020 overgedragen aan de stichting Driel-Polen. Het 
gerestaureerde raamwerk is sindsdien weer permanent te bewonderen in het 
informatiecentrum in de katholieke kerk in Driel.

Wij kijken er naar uit om een volgend jubileum van onze club wél uitgebreid 
en met iedereen, grootst te kunnen vieren.
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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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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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RKSV	Driel	aan	de	deur
Het bestuur van RKSV Driel is de afgelopen dagen langs vele deuren geweest met 
kaarten en presentjes. Oud-bestuursleden Frans Elbers, Harry van den Heuvel, 
Frans Essers, en Joke Opperman werden verrast met een presentje.

Verder kregen alle leden, vrijwilligers en sponsoren een kaartje in de bus.
Normaliter zou het afscheid van het oude bestuur plaatsvinden tijdens de nieuw-
jaarsreceptie. Maar aangezien deze ging doorgang kon vinden én om de huidige 
corona-maatregelen te respecteren, is het bestuur langs de deuren te gaan om 
hun voorgangers te bedanken met een bloemetje en een presentje.
Kerstkaarten
Daarnaast zijn ook zo’n 700 kerstkaarten in enveloppen gedaan, gestickerd en 
langsgebracht of verzonden naar alle leden, vrijwilligers en sponsoren. Op die 
manier wil de club iedereen die het afgelopen -vreemde- jaar zijn of haar steentje 
heeft bijgedragen bedanken.
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Fotomateriaal	gezocht.

Tonnie Hoogveld heeft als hobby het verzamelen van foto’s met alles wat betrek-
king heeft op de voetbalclub door de jaren heen.
Hij heeft al veel boeken vol met krantenfoto’s en verslagen en is daar mee begon-
nen toen hij zelf speelde in Driel 1 ( jaren 80 ) , daarnaast wilt hij ook van zoveel 
mogelijk elftalfoto’s van teams RKSV Driel.
De laatste jaren haalde hij de foto’s  van de teams meestal van de site maar ook 
dat wordt tegenwoordig lastig.
Nu wordt bijna op foto vast gelegd, maar vroeger gebeurde dat maar heel weinig.
Hij heeft bijvoorbeeld zelf vanaf 1970 tot 1978 in de jeugd gespeeld maar heeft 
daar bijna geen foto van.
Vooral de jaren tussen 1970 en 2010 zoekt hij elftalfoto’s .

Dus heb je thuis foto’s en wil jij die delen met Tonnie delen, dan graag.
Stuur je foto het liefst met de namen erbij (als je het niet weet ook prima ) naar: 
tonniehoogveld@hetnet.nl

Alvast bedankt namens Tonnie Hoogveld 

http://www.meubelrestyle.nl
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Update	coronamaatregelen

De aangekondigde verlening van de lockdown door premier Rutte 
op dinsdag 12 januari is uiteraard ook door het bestuur van RKSV 
Driel met veel belangstelling gevolgd. 
Vooralsnog zullen de maatregelen zoals ze waren blijven gelden.

Dit houdt in dat sporten alleen toegestaan is voor leden onder de 
18 en dat op zaterdag alleen onderling wedstrijden georganiseerd 
mogen worden, zolang de regels in acht genomen worden: 

• Onderlinge wedstrijden alleen organiseren in overleg met wed-
strijdzaken

• Niet langer op en/of rond het sportpark verblijven dan hoogst-
noodzakelijk

Het bestuur beseft dat veel leden door de coronamaatregelen hun 
geliefde sport niet (naar behoren) kunnen uitoefenen. 
Wel is er gelukkig zicht op betere tijden. 
We zijn dan ook dankbaar voor de steun die we als club blijven 
ontvangen middels het contributie-inkomen.

Ook voor de club blijven de kosten - afdracht KNVB, gas, water, 
licht, veldonderhoudskosten- doorlopen (zei het in mindere mate), 
terwijl de helft van ons inkomen, de kantine-inkomsten zijn komen 
te vervallen.

Daarom willen we nogmaals onze dank uitspreken voor de getoonde 
loyaliteit van onze leden en de hoop uitspreken dat we hier op kun-
nen blijven rekenen, zeker nu er licht gloort aan het einde van deze 
lange tunnel.

Meer	informatie	over	coronamaatregelen	
leest	u	op	pagina	23
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De	avondklok	en	de	huidige	coronamaatregelen

De avondklok en de huidige coronamaatregelen hebben uiteraard ook 
invloed op het trainen bij RKSV Driel. 
Onze trainerscoördinator heeft een aangepast trainingsschema opgesteld 
dat op onze website te vinden is. 
Voor vragen kun je terecht bij de trainer van je team/het team van uw 
kind.
In tegenstelling tot de eerdere berichten gaat de avondklok, sinds zaterdag 
23 januari, in vanaf  21:00 uur in plaats van 20:30 uur. 
Dit extra half uurtje biedt meer sporters de mogelijkheid om alsnog te 
kunnen sporten en op tijd weer thuis te zijn voor de avondklok ingaat.
Hieronder het schema voor alle teams die mogen trainen bij RKSV Driel, 
waarbij nog steeds geldt dat trainen en voetballen is toegestaan tot en met 
18 jaar.

Doorgang competities
In een eerder stadium gaf de KNVB al aan dat uiterlijk in de week van 9 
februari een beslissing wordt genomen over scenario’s voor een eventuele 
herstart van de competities. 
Om één van deze scenario’s tot uitvoer te brengen zal er voor de senioren 
A-categorie uiterlijk in het weekend van 10 en 11 april gestart moeten wor-
den. Voor de overige competities gelden er andere deadlines. 
In de week van 9 februari gaat de KNVB definitief bekijken of en welk 
scenario nog mogelijk is.
Mochten de maatregelen blijven aanhouden en blijken dat de huidige sce-
nario’s niet meer haalbaar zijn, dan zal er worden besloten om de compe-
tities voor het seizoen 2020/’21 definitief niet meer te hervatten. 
Er vindt dan uiteraard ook geen promotie/degradatie plaats. 
In plaats daarvan zal de bond het veldvoetbal op basis van inschrijving 
(regionale) competities of bekertoernooien organiseren voor alle catego-
rieën. Deze staat los van het reguliere competitieaanbod.

https://www.rksvdriel.nl/1/656/rksv-driel-de-avondklok-en-de-coronamaatregelen/


25

http://www.hagen-resourcemanagement.nl
http://www.linsenscooters.nl


26
 

Ik kijk erg naar deze samenwerking uit en hopen op een sportief en goed verloop 
van onze scheidsrechters. 

Blijft gezond en hopelijk zien we elkaar weer snel op het sportpark van RKSV 
Driel

Scheidrechtercoördinator
Mijn naam is Robbin kosman. 
De meeste zullen mij wel kennen als de keeper 
van het eerste, of van de bijnaam GOOF. 

Ik heb de mogelijkheid gekregen van Stefan 
Emons en van de club om aan de slag te gaan 
als scheidsrechtercoördinator. 
Ik heb hier goed met Stefan over gehad en 
besloten om met hem samen aan de slag te 
gaan! 
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Herstel	na	corona	infectie.

Sinds vorig jaar hebben wereldwijd grote aantallen mensen een corona 
infectie gehad. Ook in Driel zijn er veel besmettingen geweest. 
Het ziektebeeld is grillig en bij iedereen anders. 
Dit geldt ook voor het herstel van deze infectie. Wie ernstig ziek is geweest 
kan langdurig ernstige klachten houden, maar kan ook snel opknappen. 
Dit geldt ook voor mensen die tijdens de infectie milde klachten, zoals 
verkoudheidsklachten, hebben gehad.
 
Zowel kwetsbare mensen als gezonde, fitte mensen kunnen langdurig 
klachten houden. Soms denken ex-corona patiënten beter te zijn, maar 
zijn na de geringste inspanning al volledig gevloerd. 
Symptomen waar mensen last van kunnen hebben zijn bijvoorbeeld 
extreme vermoeidheid, hoofdpijn, benauwdheid, pijn op of om de borst, 
krachtsverlies, verminderde conditie, maar ook maagklachten, geheugen-
verlies of concentratie problemen. 

Het herstel na een corona infectie duurt over het algemeen veel langer dan 
na een gewone griep of verkoudheid. 
Een deel van de mensen knapt snel op, maar het herstel  voor veel mensen 
duurt minstens 3 tot 6 maanden. 
Gaat iemand na de infectie weer te snel aan het werk, dan blijft hij/zij 
tegen zijn/haar beperkingen aanlopen en last houden van klachten. 
Heeft iemand ernstige klachten nadien, dan kan het herstel nog langer 
duren. 

Bij Fysiotherapie Driel begeleiden wij sinds april 2020 mensen die na een 
corona infectie klachten blijven houden. Intussen hebben we al tientallen 
mensen “op de been” geholpen. 
Deze begeleiding wordt gedaan door Margit van den Hoogen. Als longthe-
rapeute heeft zij in april 2020 bijscholing gevolgd om deze begeleiding te 
mogen verzorgen. 
Wij werken hierbij nauw samen met de huisarts, ergotherapeute, diëtiste 
en psycholoog.
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Als een ex-corona patiënt zich aanmeldt wordt er eerst een afspraak 
gemaakt voor een uitgebreid gesprek, waarin we nagaan hoe het ziekte-
verloop geweest is, wat de huidige klachten zijn en wat de wensen zijn. 
Daarna volgen enkele testen om te beoordelen hoe het staat met bijvoor-
beeld inspanningsvermogen, kracht, evenwicht, etc. 
Na afloop hiervan stellen we een doel op waaraan we gaan werken. 
Er wordt uitleg gegeven over het herstelproces en hoe hier mee om te 
gaan. Daarnaast krijgt de patiënt tips en adviezen hoe om te gaan met bv 
vermoeidheid, inspanning en opbouw werk of sport. 

Afhankelijk van de doelstelling kan ook een oefenprogramma meegegeven 
worden, die thuis gedaan kunnen worden. 
Soms zijn enkele afspraken al voldoende om iemand weer “op de rit” te 
krijgen.

Belangstelling? Voor vragen kunt u terecht bij; 
Fysiotherapie Driel
Ausemsstraat 5b
6665 DL Driel
026 4743112 of info@fysiotherapiedriel.nl 
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http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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Stop	alstublieft	niet	op	het	zebrapad	met	
uw	auto
De laatste tijd zien we steeds vaker dat ouders hun auto voor de poort, op het 
zebrapad stoppen om snel hun kind uit te laten stappen. Wij willen alle ouders 
nadrukkelijk verzoeken dit niet meer te doen. Dit brengt de verkeersveiligheid 
rondom het sportpark danig in gevaar, zeker in combinatie met overstekende 
en in- en uitrijdende jeugdleden.
De weg langs ons sportpark is een 30-kilometer weg en gelukkig houden de 
meeste automobilisten zich daaraan. Helaas niet iedereen, maar het lijkt er op 
dat de meerderheid van de weggebruikers zich bewust is van het feit dat we 
met een oversteekplaats te maken hebben waar veelvuldig gebruik van ge-
maakt wordt.
Wat we echter de laatste tijd steeds vaker zien: auto’s die op, vlak voor, vlak na 
of vlak naast het zebrapad stoppen om snel een (jeugd)lid te laten uitstappen. 
Wij verzoeken iedereen vriendelijk doch dringend dit níét te doen. Dit heeft 
de afgelopen tijd meerdere malen gevaarlijke situaties opgeleverd: zowel voor 
overstekende personen (kinderen) als overige weggebruikers.
De parkeerplaats bij het sportpark is groot genoeg en uitermate geschikt om 
-naast parkeren- in en uit te (laten) stappen. Vervolgens kan de weg veilig 
over de stoep vervolgd worden naar het zebrapad. Dáár kan vervolgens veilig 
overgestoken worden. Dat klinkt voor de hand liggend, maar is het blijkbaar 
lang niet altijd.
Stoppen op de openbare weg is behalve gevaarlijk ook niet toegestaan en de 
‘tijdswinst’ is te verwaarlozen. Dus nogmaals: stopt u alstublieft niet op of 
nabij het zebrapad op de openbare weg. Alléén op de parkeerplaats.
Verlichting: controleer dit goed

Een ander puntje van veiligheid: fietsverlichting. We zien nog altijd fietsen die 
niet (goed) verlicht zijn. Controleer deze van de eigen fiets en/of die van uw 
kinderen alstublieft goed. Zeker in deze donkere dagen zijn de wegen rondom 
het sportpark geen baken van licht. Het is dan ook van het grootste belang 
goed zichtbaar te zijn
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http://www.smepro.com


32

Jarigen	van	februari
01 Joey Alberts
01 Bart van Leeuwen
03 Raf Romberg
03 Ties Ritsma
03 John Baas
05 Jasper Aalbers
05 Sebean Hendriksen
06 Corne Peters
07 Michel Cijs
07 Hans van der Linden
08 Mads van Rooijen
09 Yanou van Schaik
09 Jort Teunissen
09 Stijn Smids
10 Janne Willemsen
11 Jochem van Gogh
12 Jelle Blom
13 Wesley van Sandijk
13 Willie Gerrits
14 Adrie Pullen
14 Jamie Wiegman
14 Sander Berends
15 Niels Hammink
15 Marco Schuiling
15 Rémon van den Dam
17 Dennis Knuiman
17 Adrie van Roosmalen
18 Givayo Axwijk
19 Frans Essers

19 Stijn Geenacker
19 Coert Hes
20 Jane van Rijsewijk
20 Ruben van Rhoon
20 Jordi Rook
20 Ivo van der Geest
20 Jaeden Brown
20 Huub van Haaften
21 Wouter Hage
22 Nick ten Westeneind
24 Emile Baumann
24 Dex Kooijman
24 Guusje van Ballegoijen
25 Stijn van de Klift
25 Bart Verhoeven
26 Bart Kosman
26 Jan Zadelhoff
27 Margriet Groenevelt
28 Jimmy van Tilburg

Nieuwe	leden
Dani Sine
Noya den Iseger
Lucas Lourens
Malik Harmazi
Rahim El Harmazi
Jurre Arnoldussen
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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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Future	Ballers:	Voetbalschool	voor	jeugdle-
den	van	RKSV	Driel
Op de velden van RKSV Driel zal vanaf maart dit jaar de Future Ballers actief zijn. 
Een voetbalschool opgezet door oud-spelers van de club, gericht op spelers tussen 
de 8 en 14 jaar die hun techniek willen verbeteren. Tien weken lang, elke vrijdag 
van 15.30 tot 16.45.

De Future Ballers voetbalschool is een initiatief van Dennis Knuiman, Lars 
Smeenk en Niek Hoogveld. Drie jonge gasten die allemaal een verleden hebben 
bij R.K.S.V. Driel, maar door sportieve uitdagingen op dit moment niet meer bij 
de club betrokken zijn. Ze stellen zich hieronder voor.

Sinds jongs af aan hebben we al een grote passie voor voetbal, net zoals vele 
andere kinderen. Toen wij klein waren hadden wij graag ook een voetbalschool 
gewild waar we extra konden trainen. Wij willen kinderen graag de mogelijkheid 
geven om hun dromen na te jagen en alles uit zichzelf te halen.

Op jonge leeftijd hebben wij al veel ervaring op het gebied van voetbal opgedaan. 
We zijn zelfs Nederlands Kampioen Schoolvoetbal 2011 met onze basisschool Het 
Drieluik (nu De kameleon) geworden.

Vanuit onze studie (HBO Sportkunde) en vanuit onze (nog lopende) voetbalcarri-
ère hebben we verschillende ervaringen opgedaan die we mee willen geven aan de 
kinderen. Zo heeft, Niek zijn hele leven in de jeugd bij NEC Nijmegen gespeeld en 
zijn debuut gemaakt in het betaald voetbal bij het eerste van NEC. Dennis heeft 
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vijf jaar lang de jeugd van Vitesse getraind (08 t/m 012) is op dit moment 
scout voor de jeugd van PSV. Lars is momenteel bezig met talentontwikkeling 
op nationaal niveau en heeft dit ook bij het Fundament van PSV gedaan. Al 
onze kennis, vaardigheden en passie voor voetbal komen terug in onze trainin-
gen. De trainingen zullen meer gericht zijn op het individu.

Ons doel is om spelers beter te maken en daarnaast een leuke training voor ze 
te ontwerpen. Plezier hebben in het voetbal is het allerbelangrijkste, we willen 
ervoor zorgen dat iedereen met een glimlach het veld opgaat en er ook weer 
met een glimlach vanaf gaat. 

Vind jij het leuk om te voetballen en wil je graag beter worden? 
Meld je dan alvast aan via onze website www.thefutureballers.nl en volg ons op 
Facebook en Instagram. 
Meer informatie over dag, tijdstip en prijzen zijn hier terug te vinden. 
Tot Snel!
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Peter	Remmerde	verlengt	
contract
Peter Remmerde verlengt contract als trainer 
van RKSV Driel Zo2
Trainer Peter Remmerde en RKSV Driel zijn 
overeengekomen het contract van de trainer van 
het 2e elftal te verlengen. 
‘Het 2e elftal van onze club wordt gezien als 
het eindstation van onze jeugdopleiding’, aldus 
Jan de Bijl, bestuurslid Voetbalzaken van RKSV 
Driel. ‘Getalenteerde spelers uit de jeugd die 

niet direct in het 1e terecht komen krijgen hier de kans om zich verder te ontwik-
kelen als selectie-seniorenspeler en op termijn wellicht door te stromen naar het 
eerste.’
‘Peter speelt een belangrijke rol in dit proces en we zijn dan ook blij als club dat 
deze samenwerking gecontinueerd wordt komend seizoen.’

http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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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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Wat	moet	je	doen	als	grensrechter?

Vlagt u ook wel eens een wedstrijd, maar weet u niet precies wat 
er van u verwacht wordt? De scheidsrechterscommissie van RKSV 
Driel organiseert voor iedereen die wel eens de vlag in de hand 
neemt een leuke, leerzame en interactieve Webinar.

Gewoon lekker vanuit huis, op de bank, aan de tafel of zelfs vanuit 
bed is deze Webinar te volgen. Tijdens de Webinar is er middels de 
chatfunctie gelegenheid om vragen te stellen.

De Webinar is op donderdag 11 februari en deze start om 19:30 uur. 
Opgeven voor deze Webinar is simpel. Stuur een mail naar scheids-
rechters@rksvdriel.nl en vermeld in deze mail uw naam, het team 
waar u wel eens voor vlagt en een e-mail adres waar u op de dag zelf 
een google meet link op ontvangt.

Opgeven voor deze Webinar kan tot dinsdag 9 februari 2021

http://www.fysiotherapiedriel.nl
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http://www.remkostevens.nl
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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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Wist	u	dat	?...
• De ver- en bezorging van de kerstkaarten geheel in handen lag 

bij het bestuur van de RKSV Driel
• Het Bestuur zelf de kerstkaarten hebben rondgebracht/bezorgd 

in Driel en omstreken.
• De trainingsvelden op de woensdagmiddagen geheel bezet zijn 

door de mini’s en de junioren.
• De velden dan niet gebruikt kunnen worden tussen 15.30 en 

19.00 uur door senioren, die gewoon een lekker balletje willen 
trappen en op de goal willen schieten.

• De bewegingsvrijheid van de trainers worden beperkt en het 
vervelend is dat de verdwaalde ballen het trainingsspel onder-
breken.

• Een spelertje in de schietlijn van zo’n afgevuurde bal loopt, deze 
dan flink geraakt kan worden.

• De mini’s(15)weer op 20 januari zijn begonnen met hun training 
en voetbal potjes.

• Het aantal van de mini’s al weer aardig oploopt. Op de training  
waren er 15 en hadden er 6 afgemeld. Tevens waren er 3 proef-
spelertjes, dus we zitten nu op 24 mini’s.

• Door het coronavirus(de Engelse of de Zuid Afrikaanse etc.) het 
niet verstandig is dat de vaste trainers, Willy, Alfons en Henk de 
trainingen gaan verzorgen gezien hun leeftijd (69, risicogroep).

• Door een oproep via de mini’s app spontaan enkele vaders zich 
geroepen voelden om in te springen en zodoende de training van 
de mini’s door te laten gaan. Prachtig.

• Spelers van za3 niet eens meer weten hoe het voetbalveld en de 
kleedkamer eruitzien.

• Za3 een zoom meeting hebben gehad en het een groot succes 
was.

• Een speler van za3 een aantal pondjes is afgevallen, omdat hij 
geen bitterballen meer kan eten in de kantine (Alex).

• Sommige spelers van za3 het gezamenlijke biertje na de training 
en wedstrijd ontzettend missen.

• Er een zoom quiz in de maak is voor het za3 team en op 20 febr 
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klaar is.
• Jonge Vaders in het za3 team hun conditie op peil houden, door 

met hun vrouw en kind(eren) flink te wandelen en op de fiets in 
Driel rondrijden.

• Er zelfs vaders(za3)zijn die het wandelen, met vrouw en kind in 
de wandelwagen, 2 uur volhouden.

• Omar speler van team za3 verhuisd is naar Randwijk, maar wel 
in za3 blijft voetballen.

• Een speler van za3 zijn eerste Corona spuit heeft gehad. Wat 
wel raar was dat dit achter het Centraal station gebeurde en dat 
ze het vaccin ontdooiden met een lepel en een aansteker. Maar 
boeie, hij voelde zich helemaal te wauw gewoon.

• Het 75 jaar feest van RKSV Driel definitief is afgelast.
• Jimmy (za3) en Patricia in juli gezinsuitbreiding krijgen.

http://www.schuiling-driel.nl
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Agenda
Januari 2021

Februari 2021

Maart 2021

April 2021

Mei 2021

Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021
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http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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http://www.bouwbedrijfvandenbroek.nl
http://www.bloemenparadijs.nu
http://www.aahscooters.nl
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http://www.gatorade.com
http://www.bcdriel.nl
http://www.garagetotalcare.nl
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http://www.snelderssport.nl
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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
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