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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Met het idee dat er licht aan het eind van de 
(corona)tunnel gloort, ben ik begonnen aan dit 
voor-woord. Langzaam komen de seinen op groen 
te staan om veel onderdelen van de samenleving 
weer te openen. Dit geldt ook voor de sport en 
daarmee onze vereniging. Voor dit seizoen is dat 
helaas aan de late kant, maar ik heb goede hoop 
dat we vanaf de start van het nieuwe seizoen weer 
onbeperkt kunnen trainen en spelen. 
En dat daarbij ook de kleedaccommodatie beschikbaar is, toeschouwers 
zijn toegestaan en de kantine geopend is. Dat laatste wellicht nog met 
wat beper-kingen. Voor wat betreft dit seizoen heeft de KNVB inmiddels 
besloten de Regio Cup voor senioren te schrappen. 
Op het moment dat ik dit schrijf is hiertoe voor de jeugd nog niet beslo-
ten, maar mijn verwachting is dat ook hier een streep door zal gaan. Als 
dat zo is, kunnen we ons volledig gaan richten op het nieuwe seizoen.

Afscheid van Adrie van Roosmalen
Op 2 mei hebben het 1e en 2e elftal hun laatste training afgewerkt onder 
Adrie van Roosmalen. Hij nam na afloop afscheid van de groep en kreeg 
als dank van zowel de selectie als de technisch coör-dinatoren een attentie 
aangeboden. Hij sprak bij zijn afscheid zijn waardering uit voor zowel de 
groep als de vereniging. Ook van Richard Willems werd afscheid genomen 
als assistent trainer bij het 1e elftal. Ook hij kreeg van de groep nog een 
attentie aangeboden. Ook op deze plaats is een dankwoord aan hun adres 
wel op zijn plaats.
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Selectieteams senioren starten voorbereiding op nieuwe sei-
zoen
Na een periode rust van drie weken start de selectie op 25 mei met de 
voorbereiding op het nieu-we seizoen. Vanaf dat moment staat Eddy 
Hagen als hoofdtrainer voor de groep. Zoals bekend blijft Peter Rem-
merde trainer van het 2e elftal. Deze voorbereiding loopt tot eind juni 
en wordt, na een vakantie van circa 1,5 maand, medio augustus hervat.

Overgang naar nieuw seizoen
Achter de schermen wordt op dit moment gewerkt aan de afsluiting van 
het huidige seizoen en de overgang naar het nieuwe seizoen. Laatste 
trainingen dit seizoen, eerste trainingen volgende seizoen, inleveren 
kleding. De elftalindelingen zullen eind mei bekend worden gemaakt. 
Houdt daarvoor onze site en social media in de gaten.

UIT DE BESTUURSVERGADERING
• In onze recente vergaderingen zijn onder andere de volgende pun-

ten aan de orde geweest.
• De algemene ledenvergadering wordt gepland op maandag 4 okto-

ber. Wij gaan ervan uit dat het weer mogelijk is, deze in onze kan-
tine te houden.

• In de vorige RoodWitten hebben we aangekondigd de toegangs-
poort vanaf 14.00 uur te openen, zodat het voor de jeugd mogelijk is 
om in de vakantie een balletje te trappen. Wij hebben besloten dat 
we ook in de zomerperiode deze faciliteit aanbieden. Zoals eerder 
gemeld, mag alleen gebruik worden gemaakt van het kunstgrasveld. 
Wij gaan ervan uit dat de accommodatie op een nette, verantwoor-
de wijze plaatsvindt. 

• In een extra bestuursvergadering hebben we gesproken over het 
technisch beleidsplan en over onze plannen voor de toekomst van 
onze club. De komende tijd werken we dit verder uit. In de algeme-
ne ledenvergadering van 4 oktober presenteren we deze plannen.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Laatste	trainingen,	zomerstop	en	teaminde-
lingen
Achter de schermen is de Technische Commissie al druk bezig met 
het komende seizoen. Ondanks dat de coronamaatregelen geen 
wedstrijden toelieten, is onze vereniging enorm gegroeid qua aan-
tal jeugdleden. Een groei die zich blijft doorzetten. Dat vraagt om 
aanpassingen in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren trainen we dit jaar een keer niet in de 
nieuwe teamsamenstellingen voordat iedereen op vakantie gaat. De reden 
daarvoor is dat we ieder team van voldoende ballen en overig materiaal wil-
len voorzien, iets wat voorgaande jaren niet mogelijk bleek en ook nu, met de 
enorme toename, nog niet zo makkelijk mogelijk is. Daar komt bij dat er nu 
een capaciteitsprobleem is in het voorraadhok. Daar gaat de commissie in alle 
rust mee aan de slag.

Teamindeling 29 mei online, laatste training 25 juni

Dat houdt in dat de laatste training van het seizoen op vrijdag 25 juni plaats-
vindt. Daarna stelt RKSV Driel het kunstgrasveld openbaar voor iedereen 
die wil sporten. Vanaf zondag 8 augustus zullen het 1e en het 2e team weer 
in training gaan. Een week later, maandag 16 augustus, starten alle overige 
trainingen weer. 

De nieuwe teamindelingen voor komend seizoen zullen op zaterdag 29 mei 
op www.rksvdriel.nl bekendgemaakt worden. Dit is, net als voorgaande jaren, 
een conceptindeling. Daar kiezen we voor omdat gebleken is dat er altijd nog 
nieuwe aanmeldingen binnenkomen of dat spelers alsnog afscheid nemen van 
de club.

We weten ook dat de ontwikkeling van spelers met vallen en opstaan gaat en 
dus nooit in een rechte lijn. Daarom kijken we als vereniging met een on-
afhankelijk maar deskundig team van scouts of iedereen vanaf de start van 
het nieuwe seizoen op het juiste niveau is ingedeeld. Dat zal met ingang van 
komend seizoen structureel worden toegepast gedurende het hele seizoen.
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Gezocht:	meiden	voor	de	teams	van	RKSV	
Driel
Meiden- en vrouwenvoetbal is in Nederland een snel groeiende 
teamsport. Ook RKSV Driel Driel zet de komende jaren in op het 
versterken van het meidenvoetbal. En daarom roepen we meiden 
op om zich aan te melden. Kom eens kijken, train mee en kijk eens 
of dit iets voor jou is. 
Nieuwsgierig of voetbal iets voor jou is? Of heb je in het verleden gevoetbald 
en lijkt het je leuk om weer te ballen? Doe dan mee met de open trainingen 
speciaal voor meiden van 17 tot 28 jaar. Ervaring is niet nodig. Aanmelden kan 
bij meidencoördinator Arno Schuiling , via 06 4136 1653 of dames@rksvdriel.
nl. Houdt www.rksvdriel.nl  en Facebook.com/rksvrdriel in de gaten voor de 
exacte trainingsdagen en tijden.

Nieuw meidenteam
Bij RKSV Driel speel je als meisje tot ongeveer je 12e in een gemengd team. 
Daarna stroom je meestal door naar een meidenteam. Op dit moment hebben 
we drie sportieve en gezellige meidenteams. We blijven echter groeien en dus 
wordt er komend seizoen een nieuw team toegevoegd.  
Arno Schuiling, coördinator bij de meiden: ‘Onze toekomstdroom is dat bij 
Rksv Driel een grote meidenafdeling heeft en dat de meiden van MO13 over 
een aantal jaar het Dames 1 team vormen. Wat de jaren erna uiteraard aange-
vuld en/of opgevolgd moet worden door de volgende generatie meiden.

MO19 en Dames
Bij Rksv Driel zijn ook een MO19 (Meiden onder 19) en een Damesteam actief. 
Belangstellenden zijn welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken tijdens 
een training. De dames trainen iedere maandag  van 19:00 tot 20.00 uur en op 
woensdag van 19:00 tot 20:15. De MO19 traint op dinsdag van 19:00 tot 20:15 
en elke vrijdag van 19:00 tot 20:15
Als je lid wordt van de vereniging krijg je een voetbaltenue van de club, train 
je twee keer per week, speel je tijdens de competitie op zaterdag een wedstrijd, 
doe je mee aan meidenvoetbal-toernooien, kan je meedoen met techniektrai-
ningen en onderneem je met je team leuke uitjes.
Dus interesse? 
Een keertje meetrainen? 
Kennismaken? 
Meer info? 

Neem contact op met Meidencoördinator Arno Schuiling: 
06 4136 1653 of dames@rksvdriel.nl.
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Het	einde	van	een	tijdperk.
Het einde van een tijdperk is dat erg??
Ja en nee.
Als je achterom kijkt is het antwoord meestal ja en als je vooruit kijkt is het 
antwoord beduidende positiever.
Het tijdperk afsluiten als periode in de geschiedenis, in dit geval de vereni-
gingsgeschiedenis, dat doe je niet zo maar. En ik moet zeggen dat we ook niet 
helemaal afsluiten. Het zichtbare blijft bestaan. Het in het verleden oh zo 
belangrijke maar minder zichtbare werk sluiten we af.
Dus is het afsluiten van zo’n tijdperk erg? 
In 1980 brachten we ons eerste clubblad uit. In februari 2020 viel de laatste 
door mensenhanden gebundelde en geniete ROOD WITTEN bij de leden op de 
mat.
Een tijdperk van veertig jaren werd afgesloten.
Gedurende die veertig jaren hebben heel veel vrijwilligers-handjes het club-
blad geschreven, getypt en later gestencild, gebundeld, in elkaar geniet en 
rondgebracht.
Al dit handwerk, al die vrijwilligers uren, wat was de vereniging daar trots op 
en blij mee.
Maar ook deze laatste groep vrijwilligers uit onze eigen gelederen kregen de 
jaren niet cadeau en de biologische klok tikte ook bij hen door. Ongemakken 
en ook de leeftijd gingen een rol spelen.
Zij haakten uiteindelijk toch af. Hoe jammer dat ze dit zelf ook vonden. 
Maar het clubblad??? Dat bleef er komen, iedere maand weer. Ondergeteken-
den hebben er samen met de sponsorcommissie na een dringende en mis-
schien wel dwingende oproep vanuit diezelfde sponsorcommissie volle energie 
in gestopt.
Er werd zelfs een nieuwe copyprinter binnen gehaald.
Er werden nieuwe bundelaars en inbinders gevonden.
Er kwam aanvulling voor het bezorgen van het clubblad.
Alleen schrijvers voor het clubblad, da’s een moeilijk verhaal. 
Zie hier de schone uitdaging aan de nieuw gevormde commissie Communica-
tie en Sponsoring 

En wie waren die nieuwe bundelaars dan 
wel?
We hadden bundelaars en inbinders gevon-
den bij een groep mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
Mensen van de SIZA groep Arnhem die dag-
besteding als hun dagelijkse werk ervaarden. 
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Toen het nog mocht brachten we het op het sportpark gemaakte drukwerk plus 
de aanvullende pagina’s naar ze toe. Fantastische vonden ze het iedere maand 
weer. Iets anders doen, iets voor een club doen. Het was vooral de afwisseling dat 
dit werk voor hen zo mooi maakte en ook daarom maakten ze onze boekjes met 
veel plezier.
Als we de door hen ingebonden boekjes weer op kwamen halen moesten we tel-
kens weer beloven om de volgende maand wel weer terug te komen.
Uiteraard was de hulp van de leiding onontbeerlijk maar het feit dat wij als ver-
eniging deze mensen dit gunden, vonden ze al fantastisch. Dus hun hulp was geen 
probleem. En de telkens gestelde vraag “wanneer moeten ze klaar zijn” ook al 
niet. Ruim voor de gestelde tijd kregen we al een foto of een telefoontje dat alles 
weer klaar stond.
Met glimmende ogen en met trots werden ze dan bij ons in de auto gezet. Hun 
prestatie.
En op elke locatie waar we waren zagen we dezelfde blijheid en de trots om wat ze 
weer gepresteerd hadden. 
Éénmaal werden we ontvangen met een mopper gezicht.
Ik mot nog zoveel doen, da spul van jullie doek nie.
Toen we later de boekjes op kwamen halen was het verhaal: ik heb ze allemaal 
goed in de gaten gehouden dat ze ze wel netjes in elkaar zouden zetten. 
Fantastisch toch.

En toen kwam corona en waren we niet meer welkom. Alles gesloten. De meest 
kwetsbaren stonden plots in hun eigen afgesloten omgeving.
Hoe graag ze ook wilden, het mocht gewoon niet. Een forse domper.
Een domper die eind vorig jaar nog eens extra nagalmde toen besloten werd om 
ons clubblad niet meer fysiek uit brengen. Het extraatje om eens per maand echt 
iets anders te kunnen doen was verleden tijd. Om voor een vereniging wat te 
mogen doen, gestopt.
Hier kwam het einde aan een tijdperk. Voor hen, maar ook voor onze vereniging. 

Toen het weer een beetje mocht was er weer contact tussen ons en de groep men-
sen die eerder ons clubblad bundelden. De mededeling dat we blijvend digitaal 
gingen had hen best onaangenaam verrast maar wel te begrijpen. Beiden op weg 
naar nieuwe uitdagingen heette dat dan.
Maar niet zonder netjes af te sluiten en met een dankjewel voor de vele uren hulp. 
Zomaar weg blijven, dat konden we niet over het hart verkrijgen. Toen het dan 
echt mogelijk was om de SIZA locaties weer fysiek te bezoeken hebben we dat ook 
gedaan. 
En niet met lege handen. 
De fraaie en zeer smakelijk jubileumtaart en de plantjes voor de tuin werden 
in dank aanvaard. Hiervan getuigen de bijgevoegde foto’s die we toegezonden 
kregen 
De taart verorberd en de planten sieren de tuin
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Hiermee kwam, in elk geval voor ons, het echte einde van ons fysieke clubblad. 
Het einde van een tijdperk.
De toekomst heet digitaal maar laat ook wel nostalgische gedachten ontwaken.

In het lied “het Dorp” zong Wim Sonneveld al:
 Ik weet wel, het is hun goeie recht
 De nieuwe tijd
 Net wat u zegt
 Maar het maakt me wat melancholiek

En zo is het ook.

Alfons van Rooijen
Willy Ederveen
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Weetjes	of	onzin

• 1951 was het Chinese “Jaar van het konijn”. 

• In 1951 wordt er voor het eerst aardgas geproduceerd voor alge-
meen gebruik

• De eerste snelweg in Nederland loopt van Utrecht naar Amster-
dam en was 32 kilometer lang

• In Hamburg zijn tweemaal zoveel bruggen als in Amsterdam

• De weg “route 66” in Amerika is 3.940 kilometer lang 

• Het langste stuk rechte snelweg ligt in Australië en is 146,6 kilo-
meter lang.
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De	wereld	van	Jan	Heisasa.

Bomen rijgen zich aaneen en vormen een lang lint langs de kronke-
lende weg. De takken grijpen in elkaar en lijken zo houvast te zoeken 
bij elkaar. Kaal geschoren aan twee kanten lijken het van de voor- en 
achterkant op geraamtes met uitgespreide armen. Alsof ze los gewor-
steld zijn uit de steenmassa waaronder hun wortels zich vastzogen in de 
onbewerkbare kleimassa. 
Vastgeankerd in de klei en verstrengeld in de lucht vormen ze een 
natuurlijke barrière tussen weg en wonen. Als de zon op sterkte komt 
geven de bladeren nog eens extra bescherming tegen geluid en stank. 
Nu beschermen ze voornamelijk de fietsers die op het fietspad achter 
deze bomenrij hun domein vinden. Ook het speelveld tussen fietspad 
en de bebouwing ademt de beschermende omstrengeling van de houten 
klazen. 

Tegelijkertijd beschermen de bomen de automobilisten voor verblin-
ding vanaf de bebouwing en van tegenliggers. Alleen in het najaar bij 
het vallen van de bladeren is er enig ongenoegen over de aanwezigheid 
van de bomen. Dan wordt het soms nat en glad waardoor er slipgevaar 
kan ontstaan. 
Dat ongenoegen verdwijnt supersnel en slaat weer om in liefde voor 
deze “lijfwachten” wanneer een onbezonnen automobilist tegen de 
boom tot stilstand komt en niet op het fietspad of de speelweide waar 
dan vreselijke dingen zouden kunnen gebeuren. Zo verrichten deze 
bomen een scala aan taken waar de weggebruiker of omwonende geen 
weet van heeft.

Ook wanneer je van bovenaf neerkijkt op het lange lint van bomen en 
deze wordt verweven met het schijnsel van de straatlantaarns, dan gaat 
er een bepaalde rust van uit. Zeker als het verkeerslawaai niet tot boven 
doordringt. 
Later op de avond als de meeste mensen denken aan het slapen gaan 
dan wordt het spel van boom en licht en auto pas echt de moeite waard. 
De houterige boom wordt dan van statische en onbeweeglijke lijfwacht 
tot een flexibele en supersnelle speelgenoot. Pas dan, op de latere 
avond, wordt het spel van licht en donker echt goed zichtbaar. 
De lantaren en de boom doen beiden hun best om een zo’n groot mo-
gelijk deel van de straat te bezetten. De boom met de schaduw van zijn 



21



22

houterige tentakels en de lantaarn met de breed uitgespreide lichtbundel. 
Ze kunnen niet zonder elkaar. Eigenlijk ook niet zonder de automobilist. 
Ook daar wordt een spelletje mee gespeeld. 
Want wie denkt dat de schaduw van de boom traag en onbeholpen is die 
heeft het mist. Wanneer de lantaarn op z’n sterkst is en de boom zijn 
scherpe lijnen op het asfalt tekent zijn er altijd mensen die er door of 
overheen willen rijden. Zoals je op het strand de in het zand getekende 
lijnen van een dier of een ander figuur eenvoudig met de voet uit kunt 
poetsen, of er overheen lopen en zo van de tekening een onherkenbaar 
veegtableau maakt. 
De mensen die denken dat de schaduw ook over zich laat lopen die heb-
ben het mis. De schaduw kijkt wel uit. Geholpen door het licht ziet hij elke 
auto al van verre naderen. De trillingen van het asfalt door de auto heeft 
hij helemaal niet nodig, als het licht er maar is. 

En net als de auto de randen van de schaduw lijkt de raken veert deze 
behendig op en laat zich strelen door het voertuig. Zacht als een donzen 
deken strijkt de schaduw over de motorkap, het dak en de achterkant van 
de auto. Zonder schade aan te richten, zonder strepen achter te laten. Nie-
mand zal ooit iets zien van de aanraking door de schaduw.

De wind beweegt de takken en de schaduw maakt, geholpen door het licht 
een knipoog. Op de zelfde vlaag van de wind maakt de lantaarn een bijna 
niet waar te nemen buiginkje. 
Maar de boom heeft het al gezien. De boom ziet ook het jonge stelletje dat 
hun fietsen tegen zijn stam zet en zijn schaduw zoekt. Door het scherpe 
licht maakt de boom zijn schaduw nog intenser maar ontneemt daarmee 
het licht wel een blik op dit tafereel. 
Door hen volledig met zijn schaduw te omsluiten beschermt hij het jonge 
stel voor de blikken vanuit de bewoning. Maar goed dat het licht zo scherp 
schijnt. 
Een ferme klop op de stam ten teken van afscheid voelt  alsof het stel de 
boom wil bedanken voor de beschutting.

En wanneer s`ochtends de automobilisten weer bezit nemen van de straat 
gaat het licht uit en gaan ze slapen en rusten uit voor de volgende nacht.
Zouden automobilisten weten wat de bomen weten?

Jan
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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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Wist	u	dat
 
Mini’s 
•	 sinds de maand April op de zaterdag of zondag weer voetbalpartij-

tjes voor de mini’s worden georganiseerd.
•	 onze coördinator van de mini’s, Mariska, daar toch aardig druk mee 

is.
•	 Albert Heijn Ger Koopman Driel de mini’s al jaren sponsert met 

fruit en limo.
•	 deze AH ook ooit hesjes heeft gesponserd voor de mini’s.
•	 voor deze voetbalpartijtjes ook een 4 tal sets van 7 voetbaltenue’s 

beschikbaar zijn gesteld door sponsors.

Overigen
•	 de dinsdagmorgen groep nu op 7 actief spelende leden bestaat.
•	 deze rubriek wel heel erg moeilijk wordt in deze Corona tijd om 

nog dingen en feitjes uit de duimen te zuigen. 
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Kantine	en	terras	RKSV	Driel	voorlopig	nog	
dicht

De terrassen in Nederland zijn geopend en recent zijn die openings-
tijden verruimd. 
Nu kwamen er vragen of RKSV Driel het terras van de kantine ook 
open kan doen. 
Dit is helaas nog niet het geval.

Het bestuur van RKSV Driel heeft in overleg moeten besluiten dat 
het terras voor de kantine helaas nog niet open kan. 
Sowieso is het sportpark nog steeds niet voor iedereen toegankelijk. 
Daarnaast is het niet mogelijk om ‘binnen’ open te doen en dienen 
de 1,5 metermaatregelen nog altijd in acht genomen te worden.

Dat alles samen heeft het bestuur doen besluiten het terras helaas 
nog niet te openen. 
Zodra de situatie verandert en dit mogelijk is, wordt dit direct ge-
communiceerd.
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Jarigen	van	juni
01 Maarten van Rooijen
01 Niels Scheers
01 Olivier van Kappen
02 Roger van den Dam
02 Marijn Eringfeld
02 Lieke Bos
03 Noa van Baarle
04 A. Weijman
04 Naomi van der Lelij
05 Jan Toebes
05 Marijn Tubbing
05 Eric van der Veen
06 Tonny Smeenk
06 Milan den Boer
07 Theo Lamers
07 Jaco Huiskamp
07 Maarten van Baal
08 Nord Prinse
08 Juliën Hijlkema
09 Henry Scheerder
09 Dinand van Mullem
09 Jean Mushimiyimana
10 Jesse Veenboer
10 Jochem Evers
10 Bart Hoogsteder
11 Tim Knijf
11 Maarten Timmerman
11 Mark Meeuwsen
12 Annemiek Fischer-van Meel
12 Jawed Qaderdan
13 Jeroen Peters
13 Danieke van Gogh
14 Hennie Scheerder
14 Thomas Vleeming
15 Femke van Baal
16 Teun Roest
16 Mels van Bers
17 Benjamin Horsman
17 Wim van Rijsewijk
17 Fenne van Dulmen

19 Bastiaan de Jong
20 Jordy van den Dam
20 Sam van Rijsewijk
20 Niek van der Spek
20 Daniël Berentsen
20 Joaquin van Rhoon
22 Niek Wester
23 Bryan de Haard
24 Marlyn Laumen
24 Youri Otman
24 Liam Prinsen
26 Jonas Petit
28 Cas Schuiling
28 Melle Prenen
28 Bas Noordhoek
29 Jan Hoksbergen
29 Mats Schuiling
30 Danny Weijman
30 Dac Le

Nieuwe	leden
Jane Holewijn
Naomi van der Lelij
Juliën Hijlkema
Tes Schellevis
Lemar Quaderdan
Mels van Bers
Thijmen Kernkamp
Lieve Korver
Fay Bongers
Alia Battal
Cas Schellevis
Noa Muller
Ivo Markou
Senne van Welie
Rayan Waijer
Elin Smit
Anna de Vaan
Alex Asrjan
Esmay de Klein
Freek Jolink
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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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Jeugdtrainers	en	-leiders	voor	komend	sei-
zoen	gezocht

Een vereniging als de onze kan niet bestaan zonder de inzet van 
vrijwilligers. En zeker niet zonder trainers en leiders die het moge-
lijk maken dat onze jeugd voetbalt.

Voor het komende seizoen is RKSV Driel op zoek naar enthousiaste 
jeugdtrainers en -leiders. 
Kan jij goed met (puberende) jeugd omgaan, ben je gedreven om 
spelers beter te laten voetballen en het teamproces te bevorderen en 
wil jij jezelf op trainersvlak verder ontwikkelen?

Mail dan naar tc@rksvdriel.nl en er wordt contact met je opgeno-
men
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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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Recreatievoetbal	weer	opgestart
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 
sportief bezig. Vanaf half elf tot half twaalf recreëren we op het 
sportpark 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 con-
ditie en zorgen we er voor dat we voldoende lichamelijke inspan-
ning verrichten 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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“Voor	het	voet(bal)licht”
Wie herinnert zich de rubriek Pass de pen nog? Nu in een iets ander jasje terug van weggeweest.

Naam: Roland Oomens
Leeftijd: 41
Lid van RKSV Driel sinds: 2 jaar

Stel je zelf even kort voor
Mijn naam is Roland Oomens. Vader van Finn die bij JO9 speelt. Finn kennen jullie wel van de Finnie 
Power voetbal challenges bij de club.

Wat doe jij precies bij RKSV Driel?
Ik ben trainer/ coach van JO9-3, het team waar Finn in speelt.

Wat vind jij het leukste aan onze vereniging?
Het gezellige dorpse karakter van de club. Een voorbeeld hiervan is het enthousiasme waarmee het 
idee van Finnie Power werd omarmd door de club. Ook vind ik het bijzonder om te zien hoe alle 
betrokken vrijwilligers binnen de club hebben geacteerd op de intrede van Corona. Hulde aan deze 
zwoegers!!

Wat doe je verder in je vrije tijd?
Zelf voetbal ik nog (nu even niet ivm corona), ik ga graag een rondje hardlopen en doe aan calisthe-
nics. Dat zijn fitnessoefeningen die je voornamelijk uitvoert met je eigen lichaamsgewicht.

Favoriet(e): 
Voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard): PSV en FC Barcelona
Film: Geen specifieke film, maar ik hou van thrillers.
Serie: La Casa de Papel
Boek: Johan Cruijff- Mijn verhaal
Eten: Pasta
Muziek: Top 40

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen weten?
Ik ben de cameraman achter de Finnie Power challenges.

Welk lid van RKSV Driel mogen we de volgende keer voor het voetlicht brengen van 
jou?
Giph Jaquet
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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
Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021
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“Voor	het	voet(bal)licht”	(2)
Hierbij alweer een nieuwe deelnemer in deze rubriek

Naam: Giph Jaquet
Leeftijd: 15 jaar
Lid van Driel sinds: 10 jaar

Stel je zelf even kort voor
Ik ben Giph Jaquet. Ik voetbal nu al 10 jaar bij RKSV Driel en zit nu in de jo16-1.
Wat doe jij precies bij RKSV Driel? :
Ik voetbal zelf in de JO16-1 en ik train de JO10-1
Wat vind jij het leukste aan onze vereniging?
Op zondag naar het eerste kijken en daarna zelf voetballen!
Wat doe je verder in je vrije tijd?
Ik voetbal heel veel in mijn vrije tijd.

Favoriet(e): 
Voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard) Ajax
Film Avengers films
Serie Prison Break
Boek Abdelhak Nouri
Eten Friet 
Muziek Heb ik niet
 
Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen weten?
Tijdens wedstrijden draag ik altijd nummer 8. 

Welk lid van RKSV Driel mogen we de volgende keer voor het voetlicht brengen van 
jou?
Melle Prenen
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