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Van de redactie
Beste Rood-Witten lezers,

We zitten nog steeds midden in een lockdown en wanneer de 
avondklok wordt verzet is ook nog steeds heel onzeker. Laten we 
hopen dat, wanneer we onze normale klok naar de zomertijd verzet-
ten, we de avondklok alweer ingepakt bij de kerstspullen hebben 
staan.

In dit nummer praat de voorzitter ons weer even bij over de laatste 
stand van zaken binnen onze vereniging. 
Dat gaat wel allemaal gewoon door. Ook wordt nog bestudeerd op 
welke wijze de restitutie van de gekochte entreekaarten van het 
afgelaste jubileum zal gebeuren. Verder stelt oud gediende Eddy 
Hagen zich nog even voor, voor degenen die hem nog niet kenden of 
hem alweer vergeten waren..
Veel leesplezier!

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 (maart)nummer is:
zondag 21 maart
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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Beste leden,
We hebben een kortstondige periode van kou en sneeuw
achter de rug. Hopelijk hebben de meesten daar nog het
nodige plezier uit kunnen halen. Inmiddels zijn de
trainingen voor de jeugd weer hervat. En hopelijk geldt
dat op korte termijn ook voor de senioren.
Enkele actuele onderwerpen.

De routekaart van de KNVB
Inmiddels is duidelijk dat voor verreweg de meeste teams de in oktober 2020 
afgebroken competi-tie niet meer wordt hervat. De KNVB organiseert voor die 
teams een zogeheten Regio Cup, uiter-aard voor zover dit mogelijk is binnen de 
coronaregels. Deze cup betekent dat de KNVB teams in kleinere poules en zoveel 
mogelijk regionaal (vanwege korte reisafstanden) indeelt. Hieraan wordt verder 
geen promotie of degradatie verbonden.Voor een beperkt aantal teams (de zoge-
heten A-categorie) is het nog even afwachten. In zijn al-gemeenheid geldt daar 
dat als die teams uiterlijk voor medio maart weer onbeperkt mogen trai-nen, de 
competitie dan in de loop van april wordt hervat. Er wordt dan een halve compe-
titie gespeeld. Als dit niet mogelijk is, zal ook voor deze categorie een Regiocup 
worden georganiseerd. Op onze site is te lezen welke teams onder de A-categorie 
vallen en wat de specifieke voorwaarden zijn.

Nieuwe hoofdtrainer volgend seizoen
Met Eddy Hagen hebben we een nieuwe hoofdtrainer voor het volgend seizoen 
aangesteld. Al-hoewel, niet helemaal nieuw. Eddy was ook al trainer van 2012 
tot 2018 en heeft ook tijdens zijn actieve voetbalcarrière vier jaar voor onze club 
gespeeld. De betrokkenen bij de werving waren unaniem over deze aanstelling. 
Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat we hiermee de juiste keuze maken en zien 
uit naar de samenwerking met Eddy volgend seizoen.
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Gebruik kantine voor verkiezingen
Op 17 maart wordt onze kantine door de gemeente gebruikt als stembureau 
van de Tweede Ka-merverkiezingen. Dat betekent dat onze kantine op 16 
(opbouw stembureau) en 17 maart gesloten is. Het lijkt overbodig dit te mel-
den, maar mocht er na 2 maart een versoepeling komen ten aanzien van de 
kantines, is het goed deze data te weten. Ook voor onze jeugdleden en trainers 
die op woensdagavond trainen, is het goed te weten dat er op die dag andere 
gebruikers op ons sport-park zijn. 

Nieuw sleutelbeheer
In december heb ik hiervan al melding gemaakt. In het weekend van 20 en 21 
februari zijn de slo-ten van de buitendeuren en een aantal binnendeuren ver-
vangen. Daarnaast is een nieuw plan gemaakt wie voor welke ruimtes toegang 
moet hebben. Op basis van dat plan, zijn de sleutels uit-gereikt aan die perso-
nen. Voordeel is dat iedereen die het betreft, 1 sleutel krijgt voor alle ruimtes 
waar zij of hij toegang toe heeft. Niet alleen handiger voor de betreffende 
personen, maar ook veel eenvoudiger te beheren.

Hervatting verenigingsleven 
Zoals hiervoor al gemeld; is het grootste deel van de competities beëindigd. En 
velen verwachten dat dit ook voor de overige teams gaat gelden. Toch heb ik 
goede hoop dat we dit seizoen nog wel aan normaal trainen (ook voor senio-
ren) en aan (vriendschappelijk) voetballen toekomen. 
En wat mij betreft, dat ook het verenigingsleven weer volledig op gang komt. 
Al zal dat nog wel met wat beperkingen gepaard gaan. Want niet alleen de 
voetballers, en vooral de 18+ leden, hebben al meer dan een half jaar niets 
kunnen doen bij onze vereniging. Hetzelfde geldt voor heel veel vrij-willigers. 
Met de hervatting van het verenigingsleven, hopen wij ook hen weer te kunnen 
begroe-ten bij onze club. Immers, zonder vrijwilligers is een vereniging niet 
draaiende te houden. 
En vrijwilligers hebben we nooit genoeg. Zo is recent nog een (her-
haalde) oproep geplaatst voor versterking van onze commissie commu-
nicatie & sponsoring. Deze commissie is een essentieel deel van onze 
vereniging. En zoals in de oproep al is aangegeven, voor de tijd die je 
eraan wilt en kunt besteden, is altijd wel een mouw te passen. Hopelijk 
leidt de oproep tot de gewenste res-pons. Want:

De vereniging ben jij samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Eddy	Hagen	keert	terug	als	hoofdtrainer
RKSV Driel heeft Eddy Hagen aangesteld als hoofdtrainer voor het seizoen 
2021/2022. De Elstenaar volgt Adrie van Roosmalen op die na het lopende sei-
zoen vertrekt. Voor Hagen betekent zijn aanstelling een terugkeer op het oude 
nest.

Eddy Hagen is geen onbekende bij de club, waar hij in het verleden vier sei-
zoenen in het eerste elftal speelde. Ook was de 46-jarige Hagen tussen 2012 en 
2018 al hoofdtrainer van de RKSV Driel.

Jan de Bijl, bestuurslid Voetbalzaken bij RKSV Driel is content met de nieuwe 
hoofdtrainer. ‘Na met diverse kandidaten gesproken te hebben zijn we blij 
Eddy te kunnen presenteren als onze nieuwe hoofdtrainer.’ Volgens De Bijl 
waren de ambitie en de vernieuwingsdrang die in de gesprekken naar voren 
kwamen doorslaggevend voor het aanstellen van Hagen.

‘Wij geloven dat we met deze aanstelling verder kunnen bouwen aan de stabi-
liteit en ontwikkeling van ons eerste elftal, gecombineerd met de doorstroming 
vanuit het jonge talentvolle tweede elftal en het optimaliseren van onze jeugd-
opleiding’, aldus De Bijl.

Steeds op zoek naar vernieuwing
Eddy Hagen, die woonachtig is in Elst en vader is van twee zoons, zegt trots te 
zijn om terug te keren bij de club.  ‘Ik ben ontzettend blij weer onderdeel uit te 
mogen maken van deze fantastische club.  Het voetbal is nog steeds in ontwik-
keling en ik als trainer ook.’ Volgens Hagen hoeven de spelers waarmee hij eer-
der al een aantal jaren werkte, niet bang te zijn voor een déjà vu. ‘Ik ben steeds 
op zoek naar vernieuwing op het gebied van trainingsmethoden of oefenvor-
men en blijf mezelf op dat gebied en andere vlakken ontwikkelen.



11

http://www.rooijakkers.nu
http://www.de-oldenburg.nl


12

Restitutie	entreekaarten	jubileumactivitei-
ten
De Jubileumcommissie van RKSV Driel heeft begin januari 2021 laten weten 
dat de jubileumactiviteiten omtrent ons 75-jarig bestaan helaas afgelast zijn, 
vanwege de coronamaatregelen. 
Daarbij is ook gecommuniceerd dat we in een later stadium duidelijkheid 
zouden geven over restitutie van entreekaarten voor de Hollandse Avond en/of 
Feestavond, voor wie hier gebruik van wil maken. 

De bedoeling was dat het inleveren van deze entreekaarten in ons clubhuis zou 
plaatsvinden. 
Door de verlenging van de lockdown was het, tot onze grote spijt, tot nu toe 
niet mogelijk dit plan uit te voeren. 

De Jubileumcommissie wil de ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen 
nog even afwachten, waarbij ingezet wordt op korte termijn actie te onderne-
men. Mocht de lockdown nog langer duren, zal de commissie met alternatie-
ven komen om eventuele restitutie ten uitvoer te brengen.

Informatie hieromtrent volgt via onze website en social media-kanalen. Wie 
meer informatie wenst en/of nog vragen heeft, kan zich wenden tot jubileum@
rksvdriel.nl. 



13

http://www.taxilinsen.nl


14

Ereleden	RKSV	Driel	in	ere	hersteld

Met een gloednieuw bord in de kantine en een mooie plek op de website heb-
ben alle Ereleden van RKSV Driel het voetlicht gekregen dat ze verdienen.

Helaas met weinig ceremonieel, maar dat is in deze tijden eerder regel dan 
uitzondering, zijn de Ereleden op het bord in de kantine van RKSV Driel ver-
nieuwd en gecompleteerd.

Clubman Willy Ederveen heeft de foto’s en verhalen van alle Ereleden van 
de club achterhaald en bij elkaar gebracht. Jan van Welie heeft een en ander 
samengesteld en op het bord gezet. Als de kantine straks weer open kan, is dit 
voor iedereen weer zichtbaar.

Wie rustig wil lezen wie die ereleden zijn en wat ze voor onze club betekent 
hebben: ze hebben ook een mooi plekje gekregen op de website van RKSV 
Driel. Overzichtelijk bij elkaar staat een compleet overzicht van deze leden die 
zoveel voor de club betekend hebben.
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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



18

http://www.fotostudio-wim.nl


19

Vervanging	sloten	en	sleutels	Sportpark	
RKSV	Driel
RKSV Driel maakt per 22 februari 2021 een nieuwe start met het toegangsbeheer 
op ons sportpark. We vervangen 21 sloten van de belangrijkste toegangsdeuren 
en geven 150 nieuwe sleutels uit aan alle vrijwilligers en toeleveranciers. 
Waarom nieuwe sloten en sleutels? Het doel is om al onze vrijwilligers eenvoudi-
ger en betrouwbaarder toegang te bieden tot ons sportpark. Ook willen we meer 
duidelijkheid geven over de afspraken die daarbij horen. Zorgvuldig omgaan met 
de toegang tot onze spullen is namelijk van groot belang; anders kunnen we met 
deze grote groep ons sportpark samen niet efficiënt en veilig gebruiken.
Met het nieuwe toegangsbeheer geven we iedere vrijwilliger met één sleutel 
toegang tot alle gebieden die voor zijn/haar taken nodig zijn. Welke gebieden dat 
zijn, verschilt per vrijwilliger. Het sportpark is verdeeld in 10 gebieden en onze 
vrijwilligers zijn ingedeeld in 11 groepen. Bijvoorbeeld: alle trainers zijn ingedeeld 
in Groep 2 en krijgen allemaal toegang tot Gebied 5. In Gebied 5 bevinden zich 
alle ruimtes die te maken hebben met materialen en omkleden. 
Anders dan in de oude situatie, kunnen de nieuwe sleutels niet worden bijge-
maakt. Alle sleutels zijn voorzien van een certificaat en zijn geregistreerd. Vrijwil-
ligers die over een sleutel beschikken hebben ook de verantwoordelijkheid om er 
zorgvuldig mee om te gaan. 
1. Check alle deuren en sluit alle ruimtes af waar je toegang tot hebt, zeker als je 

de laatste bent op het sportpark. Eventuele verlichting in die ruimtes doe je 
uit.

2. Als je onregelmatigheden ziet of materialen die defect zijn, laat het dan weten 
via accommodatie@rksvdriel.nl. Samen zijn we de oren en ogen van de ver-
eniging.

3. Bij verlies of diefstal van de sleutel meld je dat via accommodatie@rksvdriel.
nl;

4. Mocht jouw rol als vrijwilliger ophouden of veranderen, dan ben je verplicht 
deze sleutel weer aan ons terug te geven. Een nieuwe sleutel laten maken kost 
de vereniging €25.

Niet álle sloten en sleutels worden meteen vervangen. Sommige ruimtes, waar-
onder de kleedkamerdeuren achter de centrale toegang, houden voorlopig hun 
eigen sleutels. Lever daarom niet zomaar al je oude sleutels in, misschien heb je 
sommigen nog nodig! 
Tot slot; er komt ook een dranger op de deur van het ballenhok, waardoor deze 
deur altijd in het slot valt. De ervaring is dat het ballenhok anders te vaak open 
blijft staan.
Zijn afspraken niet duidelijk, kunnen er zaken beter, of twijfel je bijvoorbeeld 
over de vraag of je af moet sluiten of niet? Stuur dan een bericht naar accommo-
datie@rksvdriel.nl, en we zorgen op korte termijn voor een antwoord.
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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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Routekaart	herstart	competities	amateur-
voetbal

Door het coronavirus zit een ‘normale’ afronding van de huidige competi-
ties in het amateurvoetbal er niet meer in. Wat we nog wel kunnen ver-
wachten dit seizoen hangt af van de coronamaatregelen en verschilt per 
categorie. In onderstaand schema per categorie het bijbehorende scena-
rio.

Senioren in de A Categorie
Teams RKSV Driel: Zondag 1 en 2 en Zaterdag 2
De minimale voorbereidingsperiode tot herstart van de competitie is 4 
tot 5 weken. De uiterste deadline om te starten met trainen is dan ook 
10 Maart, zodat uiterlijk 10 of 11 april aangevangen kan worden met het 
uitspelen van de eerste seizoenshelft/najaarsreeksen.
Wat als deadlines niet gehaald worden?
Dan wordt de huidige competitie niet meer hervat. De KNVB organiseert 
dan de Regio Cup: regionale competities zonder promotie/degradatie.

Zaalteam RKSV Driel
Heeft 4 tot 5 weken voorbereiding nodig. De uiterste deadline voor de 
start van de training is 22 maart en vanaf 19 april zou dan de eerste sei-
zoenshelft uitgespeeld kunnen worden. Als huidige competities niet meer 
worden hervat gaan we mee in dezelfde regel als de selectie elftallen.

Jeugd in de A Categorie
Teams RKSV Driel: J014-1 en JO13-1                                                                                                                                      
De deadline voor de start van hun competities is 17 en 18 april. Dan zou 
uiterlijk aangevangen moeten worden met het uitspelen eerste seizoens-
helft/ najaarsreeksen
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Overige elftallen senioren, junioren, pupillen.
Voor alle andere teams van RKSV Driel (dus alle teams behalve Zondag 
1 en 2, Zaterdag 2, het Zaalvoetbalteam, JO14-1 en JO13-1) geldt dat de 
competities niet meer hervat worden. 
In plaats daarvan organiseert de KNVB kleinschalige regionale competi-
ties: de KNVB Regio Cup. Alle teams van Driel doen standaard mee tenzij 
zij zich hiervoor afmelden. 
Startdatum 17 April en de poules bestaan uit 8, 6 of 4 teams waarin een 
volledig of half schema wordt gespeeld

Wat houdt Regio Cup in? Het is een kleinschalige regionale competities. 
Niet alleen zorgt dit voor minder lange reisafstanden, ook vergroot het de 
kans op het spelen van aantrekkelijke derby’s. 
Teams uitkomend in de categorie B doen standaard mee aan de KNVB 
Regio Cup (tenzij zij zich hiervoor afmelden). Info volgt via Wedstrijdse-
cretaris.
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Wist	u	dat
• De mini’s dit jaar pas 2 keer hebben kunnen trainen/ voetballen.
• De 2 trainingen dankzij bereidwillige vaders van de mini’s door 

konden gaan.
• De vaste trainers van de mini’s door het coronavirus, gezien hun 

hoge leeftijd(69), buitenspel werden gezet.
• Bij afgelasting van het mini’s trainingsgrasveld niet zomaar kun-

nen overstappen op het 
• kunstgrasveld.
• Het kunstgrasveld op dat tijdstip door teams j08 en j09 worden 

gebruikt.
• Op ons sportpark ook een voetbalschool op 5 maart van start 

gaat.
• De voetbalschool ,tegen betaling, trainingen gaat verzorgen voor 

de jeugd.
• Op zaterdag 20 febr. sleutels zijn uitgedeeld aan alle belangheb-

bende van voetbalvereniging RKSV Driel.
• De sleutel geeft toegang tot hun benodigde zone/ ruimte.
• Team za3 zaterdag 20 febr. een quiz der quizen heeft gehouden 

via Kahoot.it.
• Alle teamleden van za3 konden inloggen voor deze quiz.
• Om goed in stemming te komen voor die quiz, werd er bij alle 

deelnemers een tasje bezorgd met een paar heerlijke flesjes bier.
• Er tijdens de quiz 54 vragen werden gesteld aan de deelnemers.
• Er 2 maal een pauze werd ingelast om iets lekkers uit het tasje te 

drinken.
• De deelnemers aan de quiz bedanken de “quizmasters “ Marijn 

en Roy voor hun leuk idee en attentie.
• De winnaar van de quiz Tom ook goed kan schaatsen.
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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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Jarigen	van	maart
02 John Blokland
02 Len Geurtsen
02 Milo van Regteren
02 Leroy Neumann
04 Stijn Wester
05 Charlie Kraak
06 B. Polman
06 Sandy Wels
06 Mathias Berentsen
07 Wim Janssen
07 Santino Nas
08 Kai Tiecken
09 Laurens Zwartscholten
10 Lex Janssen
11 Roy van Guilik
11 Rens Smeenk
11 Lenka Boers
11 Roland Oomens
17 A.A. Peters
17 Marius van Regteren
17 Yordin van Schaik
18 Gertjan Hooijer
19 Maurits Jansen
19 Yanick Wijnen
20 Mads Jacobi
21 Jermo Wijnen
21 Maico Muller
21 Björn van Draanen
21 Floor Bakker
21 Michiel Raadschelders
21 Julianne Bosman
22 Arie Vermaas

22 Ruben Neuhaus
22 Hugo Wolthof
23 Stefan Opperman
23 Levi Dijkstra
23 Tom Nagtegaal
24 Liz de Ruiter
24 Arno Schuiling
24 Fred Hage
25 Luuk Meijer
25 Hans Vening
26 Stijn Abbenhuis
27 Sam Rensen
28 Boyd van der Heiden
28 Milan Roelofs
29 R. Kosman
29 Liv Muller
29 Olivier Munk
30 Simon Peek
30 Niels Futselaar
31 Berny Knuiman
31 Robert van Rooijen
31 Mark Weijman
31 Joost Roelofs

Nieuwe	leden
Dunya Sinc
Melek Yildiz
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HEB JIJ DE SKILLS OM EEN 
WEDSTRIJD IN GOEDE BANEN TE 
LEIDEN? 

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

 

 

 

 

Mogelijkheid tot 
doorgroeien 

 

Plezier voor jong 
en oud 

 

Een goede manier 
om kennis te 

maken met de 
spelregels. 

Zonder scheid sr 

Iets voor de 
vereniging 
betekenen? 

 

Zonder 
scheidsrechter 
geen wedstrijd! 

 

 

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

 Naam 
 Leeftijd 
 Emailadres 
 Telefoonnummer 
 Eventueel in welk 

team je speelt 
 

 

 

Wordt	scheidsrechter
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http://www.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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http://www.fysiotherapiedriel.nl
http://www.schuiling-driel.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

Verenigingsinformatie

Wedstrijdzaken
Frans Elbers
Arno Schuiling
Stefan Emons
Robbin Kosman
André van Baal
Jan Hoksbergen

Technische commissie
Frank Abbenhuis
Julian Vlietstra
Mark Weijman
Ivo Leijser
Ron Theunissen
Wim Verholt
Arno Schuiling
Arjen Teunissen
Sander Berends
Maik Bos
Mariska Willems-Jns

CAB
Harry van den Heuvel
Cees Opperman
Willy Ederveen
Hennie Scheerder
Frans Derksen
Henk Dekker 
Patrick van Mullem
Louis van der Welk
Ben Rombouts
André van Baal
Jan Klein Mentink
Henk Fischer
Tommy Idsinga
Tim van den Heuvel
Janne Willemsen

Activiteitencommissie
Jolanda Besselink
Annemiek Derksen
Aafke van Dijk
Judith Scheers

Kantinecommissie
Harald Scheers
Hennie Peters
Marijn van Cleef
Arie Vermaas

Communicatie & Sponsoring
Fred Hage
Ronald Linsen
André Poessenauw
Jeroen Peters
Jan van Welie
Vincent van Welie

Kledingfonds
Jelle Ritsma
Ilem Jansen
Debbie Bochaven

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
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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 penningmees-
ter.
Het lidmaatschap wordt aangegaan tenminste tot het eind van het seizoen. 
Opzegging voor 1 juli (uitsluitend schriftelijk) bij de ledenadministratie.

Rabobank IBAN: NL28RABO0315120444 BIC: RABONL2U
INGbank IBAN: NL51INGB0003332604 BIC: INGBNL2A

Gezinskorting
In afwijking van de statuten is door de Algemene Ledenvergadering van 6 oktober 2014 unaniem 
ingestemd om te komen tot een gezinskorting voor jeugdleden. Bij meerdere lidmaatschappen per 
gezin, kan het derde jeugdlid een contributievrijstelling verkrijgen van 50%. Als derde jeugdlid wordt 
altijd het jongste lid aangemerkt. In aanmerking komen spelers die op hetzelfde adres zijn ingeschre-
ven 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 ver-
zoek. 
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.
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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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