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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Eindelijk is het dan zover. We mogen weer op de 
gebruikelijke manier onze sport beoefenen. Geen 
beperkingen voor het trainen en spelen en ook 
toeschouwers zijn weer welkom, zowel doordeweeks als
 in het weekend. Enkel nog voor de kantine gelden 
bepaalde regels. En alhoewel op dit moment de 
besmettingen weer enigszins oplopen, hopen we dat ook
deze regels snel tot het verleden behoren.
Het is daardoor nu ook weer mogelijk om bepaalde 
activiteiten op te starten. 
Voor 13 november is de tot vorige jaar traditionele quizavond en op 8 januari 
houden we weer de nieuwjaarsreceptie met een feestavond in onze kantine. 
Ook wordt hard gewerkt om de traditionele jeugdactiviteiten in deze periode 
(Sinterklaas en Kerst) weer te organiseren.
In de afgelopen periode is er veel gebeurd en tot stand gekomen. 
Het gaat iets te ver om dat alle-maal te noemen, maar hieronder in ieder geval 
een aantal van deze zaken.

Algemene ledenvergadering (ALV)
Op 18 oktober hebben wij onze ALV gehad. Ik kijk met een heel goed gevoel 
hierop terug. Het was weliswaar een lange zit, maar mijns inziens stonden er ook 
best veel belangrijke onderwerpen op de agenda. 
Het ging echt over de toekomst van onze vereniging. Aan de opkomst van de 
leden en hun bijdragen aan de discussie was dit ook te merken. 
Ik wil iedereen daarom daar langs deze weg nog voor bedanken. 
Voor degenen die er niet bij waren de tip om de stukken nog een keer te lezen en 
ook kennis te nemen van de notulen (in de RoodWitten van eind november).
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Hieronder een beknopte weergave van de besluiten van de ALV.
•	 De Jaarstukken 2020-2021 zijn vastgesteld en de Begroting 2021-2022 is 

goedgekeurd.
•	 Alle spelende leden krijgen een cadeaubon van € 32,50 te besteden bij de 

leverancier van onze kleding. Van dit bedrag komt € 24,00 uit het kleding-
fonds. Dit is mogelijk omdat we de nieuwe kledinglijn niet invoeren in het 
seizoen 22/23, maar in het seizoen 23/24. De overige € 8,50 is de bijdrage 
van de leverancier.

•	 Het	financiële	overschot	van	circa	€	40.000	over	het	afgelopen	seizoen	
zal voor een belangrijk deel worden besteed aan activiteiten en facilitei-
ten voor sponsors en leden. Dit als dank voor hun blijvende steun in het 
afgelopen seizoen.

•	 Voor alle vrijwilligers bestaat de mogelijkheid om lid van onze vereniging 
te zijn/worden met een vrijstelling voor betaling van de contributie. In 
verband met de uitwerking hiervan en de borging van de juiste toepassing, 
gaat deze nieuwe regeling in op 1 januari 2022.

•	 Twee van de mede oprichters van onze vereniging zijn postuum benoemd 
tot erelid van de club. Het betreft pastoor Willem (W.H.A.) Poelman en de 
heer Ton (A.J.) Kock.

•	 Het visiedocument 2020-2023 is vastgesteld. Hierin ligt vast wat voor 
vereniging we willen zijn en wat we de komende jaren willen bereiken. Ik 
kan iedereen die dat nog niet heeft gedaan, aanraden om het document 
door te nemen.

Zoektocht naar vrijwilligers
Tijdens de bespreking van het visiedocument in de ALV hebben we uitgebreid 
stilgestaan bij dit onderwerp. Op verschillende terreinen is er een tekort aan 
vrijwilligers. Wij zijn van mening dat het een verantwoordelijkheid is van ons 
allemaal om ervoor te zorgen dat de vereniging blijft draaien. 
Dit kan niet alleen door het betalen van contributie. 
Ook het steken van (een beetje) tijd in de ver-eniging is daarvoor nodig. 
In ieder geval is het niet de bedoeling dat gaten die ontstaan in de orga-nisatie, 
altijd door dezelfde mensen dichtgelopen moeten worden. 
Goed te zien dat ook de aanwezige leden bij de ALV dezelfde mening zijn 
toegedaan	en	ideeën	hebben	om	het	vrijwilligersprobleem	aan	te	pakken.	De	
komende tijd zullen we dan ook hiermee aan de slag gaan. Ik ga ervan uit dat 
we dan geen vergeefs beroep doen op (de ouders van) onze (jeugd)leden.

Oplossen knelpunten in de accommodatie
Bij de presentatie van onze visie in de ALV is ook aangekondigd dat we willen 
werken aan een up-grade van de kantine. 
Daarbij gaat het natuurlijk om zaken als achterstallig onderhoud en aanpas-
sing	van	de	toiletten	(zoals	het	creëren	van	een	invalidentoilet).	Maar	ook	
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onder andere het ge-brek aan opbergruimte, de functie van het jeugdhonk, 
het tekort aan kleedkamers en de uitstraling van onze kantine moeten aan bod 
komen. Het plan voor vernieuwing van de kantine, dat al een paar jaar op de 
plank ligt, zal daarbij zeker worden betrokken. 
Het	idee	is	om	dit	plan	‘af	te	stoffen’	en	met	de	nieuwste	ideeën	verder	uit	te	
werken. 
In de ALV is gezegd dat bij de totstandkoming de input van leden zeker ge-
wenst	is.	Dus	heb	je	ideeën	of	wil	je	meedenken,	laat	het	weten.

Voetbalbeleidsplan en Jeugdplan nader toegelicht
In september en oktober zijn het Voetbalbeleidsplan 2021-2024 en het Jeugd-
plan 2021-2024 op de site gepubliceerd. In het voetbalbeleidsplan wordt 
aangegeven wat wij als vereniging op sportief en prestatief gebied nastreven en 
hoe we hier willen komen. 
Ook de organisatie die hiervoor gewenst is, heeft daarin een plaats. In het 
Jeugdplan is nader uitgewerkt wat dit betekent voor onze jeugdteams. Het is 
zeker de moeite waard deze documenten te lezen. In tegenstelling tot wat je 
vaak ziet, zijn deze plannen vrij beperkt van omvang en daarmee heel toegan-
kelijk. In de ALV hebben Jan de Bijl en Julian Vlietstra (hoofd TC Jeugd) deze 
plannen nader toegelicht.

Dank aan onze sponsors
Ik wil op deze plek nogmaals benadrukken hoe dankbaar we zijn voor de spon-
sors van onze vereniging. 
Voor velen van hen zal de afgelopen 1,5 jaar zeker lastig zijn geweest. 
Mooi	te	zien	dat	ze	ons	in	deze	tijd	trouw	zijn	gebleven.	
Wij zullen dit zeker niet vergeten en in de loop van het seizoen op een of an-
dere wijze onze dank hiervoor ook op andere wijze laten blijken. 

UIT DE BESTUURSVERGADERING
In de afgelopen periode zijn in het bestuur onder andere de volgende besluiten 
genomen en/of onderwerpen besproken.

•	 Besloten is tot de aanschaf van een tractor. Deze wordt gebruikt voor 
het verplaatsen van materialen op ons sportpark, voor het maaien van 
bepaalde delen van onze accommodatie en voor het slepen van het kunst-
grasveld.  
De oude tractor is dringend aan vervanging toe. We hadden al een exem-
plaar op het oog, echter deze kon niet volgens de afspraak worden gele-
verd. De zoektocht gaat dus nog even verder.

•	 Ook hebben we besloten tot aanschaf van nieuw meubilair in de kantine. 
Is voorwaar geen overbodige luxe vinden wij en ook een groot deel van de 
leden, zo kregen wij het idee.
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•	 Het meubilair bestaat uit nieuwe krukken voor aan de bar en de hoge 
tafels, nieuwe lage tafels en daarbij behorende stoelen. De lage tafels en 
stoelen verwachten wij de 2e helft van novem-ber, de krukken heeft ieder-
een inmiddels kunnen zien en gebruiken.

•	 De CV-ketel in de kleedaccommodatie is vervangen.  
Wij hebben hierbij gekeken naar energie-zuiniger alternatieven, maar op 
dit moment kon daarbij vooralsnog  onvoldoende worden ge-garandeerd 
dat er altijd voldoende warm water voorhanden is bij het douchen.  
Om die reden is op dit moment nog gekozen voor een meer traditionele 
oplossing.

•	 Wij	hebben	besloten	om	in	ieder	geval	dit	seizoen	geen	entree	te	heffen	bij	
wedstrijden van ons 1e elftal. We zijn blij dat we weer toeschouwers kun-
nen begroeten, dus werpen geen be-lemmeringen op.  
Volgend jaar bekijken we of we dit ook voor de jaren daarna blijven doen.  
In de begroting voor dit seizoen is met dit besluit rekening gehouden.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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De	wereld	van	Jan	Heisasa

Ik ben wat ik kan en niet wat anderen denken dat ik moet zijn.
Zijn vrouw verslikt zich in de koffie en moet hevig hoesten.
De opmerking valt ergens halverwege ons gesprek.
Hij is de gevierde voetballer van toen en ik de passant die voor een 
kopje koffie is neergestreken  in zijn riante aanleunwoning met uitzicht 
op een even riante tuin.
Die tuin is voor onze Marie, verwijst hij naar de vrouw des huizes die 
net weer een beetje kleur op de wangen begint te krijgen na haar 
hoestbui,
Dat kan ik niet meer zegt hij, terwijl hij een korte grimas onderdrukt.
Maar mijn kop en handen werken nog prima hoor.
En zonder pauzes verhaalt hij over hoe mooi het was.
Dat “hoe mooi” slaat dan op zijn sportieve carrière.
Ik had met gemak bij Vitesse en Wageningen gekund. Maar ja, mijn 
Marie wilde ook wel wat aandacht en de verdiensten waren toen na-
tuurlijk ook van graadje niks.
Een bulderende lach volgt en een korte glimlach van zijn Marie.
En daar kom je nou na bijna zestig jaar mee, zegt ze met een knip-
oog. De huiselijke verhouding zijn duidelijk. Even duidelijk is dat zijn 
(gemiste ??)sportieve carrière geen belemmering is geweest voor hun 
huwelijksgeluk.
Dus zonder Vitesse en geen Wageningen maar gewoon bij zijn eigen 
dorspclub.
Ja jong, vertrouwd hij me toe, ook die carrière had meerdere kanten. 
Ook toen al waren mijn  kop en handen niet de minste onderdelen. En 
dat is gelukkig zo gebleven. Heeft de club ook aardig van geprofiteerd.
Hij frommelt zich uit zijn comfortabele zichtbaar op zijn maat gemaakte 
fauteuil en wenkt me mee te gaan.
Dwars door de door Marie verpleegde tuin lopen we netjes over het 
tegelpad naar zijn domein.
Blijf wel op het pad, zegt hij. Marie is best trost op haar tuin. En zonder 
om te kijken meld hij dat Marie ons staat na te kijken. 
Meer dan vijftig jaar huwelijk laat zich ook zonder te kijken gelden.
In zijn eigen domein kom ik in een andere wereld. 
Machines klein van stuk maar in allerlei uitvoeringen. Gereedschap in 
alle soorten en maten.
Hout in alle soorten en kleuren en in vormen die moeder natuur niet 
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kent. Kleuren die mij volstrekt onbekend voor komen.
Puur natuur jong, zegt hij. Moeder natuur heeft meer kleuren dan waar de 
regenboog graag mee pronkt.
Als mijn ogen het toelaten en zich niet langer vergapen aan zijn in hout 
gevangen artistieke kleurrijke producten verkleven mijn ogen aan de 
wanden.
Na van de eerste verbazing bekomen te zijn, glijden mijn ogen langs de 
wanden van zijn “man cave”. 
Foto’s, krantenknipsels, verslagen en handgeschreven uittreksels. Som-
migen netjes in een lijst. Anderen nonchalant met de restanten uit zijn 
spijkerbak aan de wand vastgemaakt. 
De foto’s en krantenknipsels zijn uit een net zo’n grijs verleden als hun 
huidige kleur. 
Ik zie een voetballer met een wit shirt en grote V op zijn borst. Uiteraard 
in zwart wit. Kleurenfoto’s waren schaars in zijn tijd en in de krant stonden 
die al helemaal niet.
Vanaf een stoere twintiger tot een voldane en meer corpulentere veer-
tiger. Foto’s in actie van diverse spelers, groeps- en teamfoto’s en zelfs 
een solo foto van hem. Die laatste uiteraard wat extra uitvergroot.
Toen was ik dus op weg naar Vitesse of Wageningen. Nooit aangekomen. 
Verkeerde navigatie grapt hij.
Een uitvergrote elftalfoto hangt centraal aan de achterwand. Mooi ingelijst 
en zo te zien pas later ingekleurd.
Cadeau van mijn kleinkinderen.  Even is het stil.
Dan gaat zijn stok langs de foto. Een voor een wijst hij ze aan. Namen 
vloeien alsof hij dit dagelijks doet.
Nog maar weinig van over. Naast mijn gastheer zijn alleen Piet, Henk en 
Ben nog in leven. 
Tja, de tijd hé.  Opnieuw een korte stilte.
Maarre ga zitten of heb je geen tijd meer.  Zijn verhaal begint bij de meest 
linker foto en eindigt bij de meest rechterwand. 
Alles komt voorbij. Voetbal, carrière, succes, verdriet, tegenslag, vriend-
schap .
Ook onderling gekrakeel. Hij kan daar nu mee lachen maar dat was toen 
wel anders. 
Ik heb weleens een medespeler bij zijn nekvel gevat. En ook wel eens 
eentje een schop onder zijn kont gegeven tijdens de wedstrijd, vertrouwd 
hij me toe. 
Ook altijd kwaad als ik was  als we niet hadden gewonnen, dat wil je niet 
weten. 
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En al helemaal als we niet voor 300 procent hadden geknokt en gevoch-
ten.
Want toen achter de dijk, en een gulle lach komt eerst, toen schreeuwde 
de jeugd nog wel eens “hup Driel, schop ze voor de schenen, bloed zien”. 
Ach ja, andere tijden glimlacht hij nog na. 
Pretoogjes verraden niet direct medelijden met de tegenstanders van 
toen.  
Maar ja, nog effe en dan is er niemand van die foto meer over.
Hij pakt zijn stok en staat op. 
Oh ja, en de club bestaat ook al 75 jaar hé .toch!.
Nou ja, 76 jaar dan bijna,. Zie je, alweer een jaar te laat.
Verbaasd kijk ik hem aan. Zonder een verder woord beent jij over het 
netjes gepoetste tegelpad naar het huis waar hij zijn comfortabele stoel 
weer opzoekt. 
Als Marie me uitlaat is ze nog steeds verbaasd over zijn uitlating midden 
in het eerste gesprek. 
“Ik ben wat ik kan en niet wat anderen denken dat ik moet zijn” 
Samen zijn we even stil. 
Het zou veel mensen sieren als ze deze leefregel in de praktijk zouden 
brengen , zegt zij.
Opnieuw zijn we even stil maar schieten dan samen in de lach. 
Met een hupje verruil ik de voortuin voor de tegelstoep. 
Mooi als je zo oud kunt worden. 
Zonder carrière maar met ingetogen wijsheid.

Jan.
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Nieuwjaarsreceptie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 8 januari 2022 

Nieuwjaarsreceptie 
met aansluitend 

feestavond 
 

 

Kom samen met ons proosten op 
het nieuwe jaar 

 

 

De organisatie is in handen van vrouwen 2 
 

Aanvang receptie 19:00  
Aanvang feestavond 20:00 

 
Uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende corona maatregelen 
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Konstanty	Staszkiewicz-prijs
RKSV Driel heeft de eerste Konstanty Staszkiewicz-prijs, zondag 26 september 
overhandigd aan Finn Oomens. De jeugdspeler van JO10-1 kreeg de prijs van-
wege zijn filmpjes van de RKSV Driel Voetbal Challenge, waarmee hij volgens 
het bestuur ‘de vereniging actief en positief onder de aandacht bracht.’

Finn Oomens en zijn vader Roland, brachten het idee van de Voetbal Challenge 
onder de aandacht bij de club, die hier uiteraard zeer positief tegenover stond. Zo 
werden ruim tien filmpjes opgenomen op het sportpark van RKSV Driel,  waarin 
Finn diverse leden van RKSV Driel uitdaagde voor een variëteit aan voetbalchal-
lenges.

Deze werden vervolgens gemonteerd door Finn’s vader Roland en op het 
YouTube-kanaal van Finn, Finnie Power, gezet. 
Ook werden de filmpjes gedeeld op de diverse social media-platformen van de 
club, wat veel positiviteit en reuring rond de club opleverde in een periode dat 
alles ‘dicht zat’ in verband met corona.

Positief voorbeeld
De Konstanty Staszkiewicz-prijs wordt per 2021 jaarlijks uitgereikt aan een jeugd-
lid dat zich op een positieve manier onderscheiden heeft voor RKSV Driel. 
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Dat hoeft dus geen sportieve onderscheiding te zijn, maar meer een goed voor-
beeld van positief gedrag.

Vanaf volgend jaar mogen leden een lid nomineren, maar omdat de club het 
afgelopen (corona)jaar grotendeels stil lag, heeft het bestuur van RKSV Driel 
voor de eerste uitreiking zelf het initiatief genomen en Finn Oomens verkozen tot 
winnaar van de eerste editie van deze eervolle onderscheiding.

Konstanty Staszkiewicz-prijs
Het initiatief voor de De Konstanty Staszkiewicz-prijs is tot stand gekomen nadat 
de – eind 2020 overleden- Poolse veteraan Konstanty Staszkiewicz een geldbe-
drag naliet aan RKSV Driel. 
De Poolse oud-strijder was jaarlijks aanwezig bij de herdenking in Driel, een 
hoogtepunt voor hem, aldus zijn zoon Robert.

Omdat hij altijd zo prettig ontvangen werd en hij dol was op de jeugd van Driel, 
liet hij een bedrag na, waarmee de club een initiatief mocht opstarten dat ten 
goede zou komen aan de jeugd. 
Dat werd dus deze prijs die naar de veteraan vernoemd is. De Konstanty Stasz-
kiewicz-prijs zal jaarlijks, rond de herdenkingen in september uitgereikt worden.
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Groeien	en	stretchen	

Het seizoen is weer van start gegaan. Na een lange tijd van minder voet-
ballen en zelfs niet voetballen ligt overbelasting of blessure leed weer op 
de loer. Het is van belang om niet te fanatiek te beginnen en eerst een 
gedegen	voetbal-specifieke	warming	up	te	doen.	Doelen	van	de	warming-
up zijn;

•	 Het lichaam voorbereiden op de belasting die komen gaat
•	 Mentaal	voorbereiden	op	de	inspanning	die	je	gaat	leveren
•	 Wennen aan temperatuur, balgevoel, omgeving en de setting (trai-

ning,	vriendschappelijk,	beker,	competitie	of	finale).	
•	 Spieren en gewrichten voldoende lenig maken en zorgen voor een 

goede doorbloeding
•	 Externe factoren zoals schoeisel, bescherming en kleding checken

Zeker bij de tieners is de warming-up essentieel. Tieners zijn in deze 
leeftijdsfase	erg	actief.	Gym	op	school,	fietsen	richting	school,	buitenspe-
len en sporten op de voetbalclub. Dit vraagt nogal wat van de groeiende 
tiener. Kinderen ontwikkelen zich lichamelijk ongeveer tussen hun 8e en 
16e levensjaar. 

Over het algemeen kan men stellen dat de botten sneller groeien dan het 
spierstelsel. Een kind groeit uit de groeischijven in het bot. Dit betekent 
dat er vooral bij springen en rennen veel trekkracht op de spieren komt te 
staan. De spieren zitten vast aan de groeischijf op het bot en trekken dus 
stevig aan de botten terwijl dit in ontwikkeling is. Een paar kenmerken 
van groeigerelateerde voetbalblessures zijn bijvoorbeeld; hak/hielpijn 
(Ziekte van Sever), voorste kniepijn (Osgood Schlatter of Sinding Larson 
Johanson Syndroom) en liespijn. Ook rugpijn kan voorkomen. 

Er zijn 2 verschillende vormen van stretchen om blessures te voorkomen. 
Bij statisch stretchen wordt een spier geleidelijk tot maximale lengte 
uitgerekt en gedurende een korte periode van +/- 20 sec in deze positie 
vastgehouden. Dynamisch stretchen is het maken van gecontroleerde 
sport	specifieke	bewegingen	over	de	gehele	lengte	van	de	spier,	rekken	
tijdens bewegen, ofwel actief rekken, zoals warming-up activiteiten zoals 
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knie	heffen	en	hakken-billen.	

Het is belangrijk de juiste vorm van stretchen toe te passen. Dynamisch 
(actief) stretchen is de juiste vorm van rekken voor een wedstrijd of trai-
ning. Vanuit de wetenschap zijn er aanwijzingen dat dynamisch stretchen 
prestatie bevorderend is t.o.v. statisch stretchen. Er zijn onderzoeken 
waarin is aangetoond dat hardlopers langzamer lopen door alleen maar 
statisch te stretchen. Bij dynamisch rekken verhoog je de spierspanning 
en bereid je de spier voor op de activiteit, zoals voetbal. Statisch stretchen 
verlaagd juist de spierspanning. Dit betekend niet dat het statisch stret-
chen moet worden weggehaald maar juist meer in de cooling-down moet 
worden toegepast. 

Bij het stretchen is het belangrijk te luisteren naar de spieren. Geeft deze 
beweging pijn of te veel rek, dan is het belangrijk de rekoefening in een 
kleinere bewegingsuitslag uit te voeren. 
In onderstaande afbeelding zijn een aantal dynamische (actieve) rekoefe-
ningen weergeven. 

Onze fysiotherapeuten kunnen je helpen met het informeren/adviseren 
met betrekking tot het opbouwen van de belastbaarheid, herstellen van 
een spierdisbalans, of de disbalans tussen de spieren en de gewrichten. 
Denk bijvoorbeeld aan te strakke of zwakke spieren, gewrichtsblokkades 
of verkeerde lichaamshouding. Bij Fysiotherapie Driel kun je terecht voor 
het behandelen van deze groeigerelateerde klachten. 
Team Fysiotherapie Driel
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Doorgaan	Sint-	en	andere	activiteiten	twijfel-
achtig

Het is nog maar de vraag of RKSV Driel de jaarlijkse Sint-viering en andere acti-
viteiten door kan laten gaan. Er is momenteel niemand voor de activiteitencom-
missie.

Het bestuur van RKSV Driel doet daarom een nadrukkelijke oproep aan ouders, 
leden, vrijwilligers of wie zich dan ook geroepen voelt, zich te melden. ‘Met een 
paar uurtjes in de maand kun je al het verschil maken.’

Jaarlijks organiseert RKSV Driel een aantal activiteiten, waaronder het Jeugd-
kamp en het Sinterklaasfeest. Die laatstgenoemde is direct ook de eerstkomende 
activiteit op de agenda van de club, maar die staat dus flink onder druk.

Voor de Activiteitencommissie is RKSV Driel nadrukkelijk op zoek naar mensen 
die een handje willen helpen. We zijn allemaal druk, maar al met een paar uurtjes 
in de maand is de club geholpen en zorg je dat activiteiten als het Sinterklaas-
feest voor de jeugd, doorgang kunnen vinden.

Dus, wil jij de club en dan met name de jeugd uit de brand helpen? Wil je meer 
info over wat je zou kunnen betekenen voor de club of hoeveel tijd je maximaal 
kwijt zou zijn? Mail dan naar vrijwilligers@rksvdriel.nl.

Namens de hele club, alvast dank!
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http://www.hagen-resourcemanagement.nl
http://www.linsenscooters.nl


31

Sluiting	AH	Ger	Koopman	ivm	verbouwing

Onze winkel wordt compleet vernieuwd! Daarom 
zijn we van zaterdag 13 november 15.00 uur tot 
dinsdag 23 november 11.00 uur gesloten.

Wij gaan 
verbouwen.

Volg ons voor nieuwtjes en acties via:

  albertheijnkoopmandriel
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http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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AH-actie	Voetbalpassie

De actie Voetbalpassie van supermarktketen Albert Heijn heeft 
RKSV Driel een fors bedrag opgeleverd. In totaal spaarden en 
doneerden klanten van de supermarkt € 2.155,- aan de club.

Ambassadeur Louis van Gaal gaf woensdag 8 september het 
startschot voor Voetbalpassie, het digitale spaarprogramma van 
Albert Heijn en de KNVB.

De afgelopen drie weken spaarden klanten van Albert Heijn pun-
ten om zo hun lokale voetbalclub te sponsoren. In totaal leverde 
de actie het bedrag van €1,6 miljoen op. RKSV Driel wist daar-
van liefst € 2.155,- bij elkaar te krijgen.

In 2022 wordt de actie herhaald, zo maakt Albert Heijn bekend.
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http://www.smepro.com


35

Jarigen	van	november
02 René Rensen
02 Hennie Vermaas-Janssen
02 Lieke Teunissen
02 Sven Peters
02 Dani van der Ende
04 Gerald Knuiman
05 Luuk Koopmans
05 Naomi Teunissen
06 Job Jansen
06 Jiska van der Heiden
06 Silvijn Westerveld
06 Sem van Dulmen
07 Jan van Rooijen
08 Tim Abeln
09 Staphan van Sandijk
09 Jesse Franck
09 Lars Jansen
10 Marjolijne van den Broek
10 Maaike van den Broek
11 Job Peters
12 Sam Hollander
12 Daniël Roelofs
12 Senza Kapel
13 Anouk Abbenhuis
14 Damian Brinkhuijsen
18 Romy Martens
19 Damian Hendriks
19 Johnavon Anthony
19 Jonathan Albers
20 Jordi Aalbers
20 Koen van Winden
21 Kars van Kesteren
21 Lex Peters
22 Stijn Teunissen
24 Rosa den Uijl

24 Noah Albers
25 Sem Coenen
25 Wim Verholt
26 Noor Baumann
26 Britt Brouwer
27 Stan van der Linden
27 Mels Huiskamp
27 Noud Huiskamp
28 Lars Smeenk
29 Marcel Sülter
29 Julian van Meegen
30 Edwin van Olderen

Nieuwe	leden
Mattew Molenaar
Xavier Diaby
Nika Boersma
Faya Boersma
Sem Boers
Ferry Schuiling
Daniël Albers
Jonathan Albers
Joep de Jonge
Wiep van Berkel
Lisanne Lazeroms
Thomas Pes
Tim Abeln
Daan Ravesloot
Mark van Burken
Ingrid Hurk
Roxanne Schrijvershof
Nienke Vermeij
Noa ten Westeneind
Eline Bierhaalder
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Lennart Jordaan
Eddy Hagen
Tim van der Ruit
Karin Smeenk
Jeske Heijmink
Stan Pol
Giandro Martina
Noor Baumann
Kay van der Heide
Karin Mombarg
Dustin Wiegman
Britt Brouwer
Thijs van Veggel

Marco Dooper
Jelle Ritsma
Nick Peters
Michael Li
Jimmy Holewijn
Wim Verholt
Jelle van der Kreeft
Tom Sablan
Nienke Vos
Djem Surguwec
Roos Raadgever
Daan Goemaat

Weetjes	of	onzin

• Struisvogels hebben grotere ogen dan hersenen.
• 1 op 4 van alle botten in ons lichaam zitten in onze voeten.
• Muggen veroorzaken van alle dieren de meeste doden.
• Een giraffe kan langer zonder water dan een kameel.
• Vogels kunnen niet plassen
• De linker bil van een kip is zachter dan de rechter bil. 
• Een pinguïn kan bijna twee meter hoog in de lucht springen.



37

 

http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Wist	u	dat..	??

Mini’s 
• de mini’s in september weer begonnen zijn met 16 leden en met 13 aanmeldingen 

voor een proeftraining.
• de mini’s met de huidige trainers, Willy, Henk en Alfons weer van start zijn gegaan en 

inmiddels versterking hebben gekregen van Jan en Maarten en bijgestaan door onze 
coördinator Mariska.

• Mariska is ons eerste aanspreek persoon voor informatie over de mini’s wat betreft 
aanmelding training en registeren van gegevens en voor de telefoonnummers in onze 
mini’s app.

• de trainers blij zijn met de containers, beschikbaar gesteld door sponsor SMEPRO, 
op deze manier zijn de 40 ballen makkelijker te vervoeren en op te bergen.

Team zat 4.
• dit team het vorige seizoen zat 3 was en nu als team zat 4 door het seizoen zal gaan
• het team 26 spelers in dienst heeft en reeds 4 wedstrijden heeft gespeeld en al 3 p 

unten heeft.
• verschillende felicitaties gedaan moeten worden aan Jim, Marijn en Martijn met de 

geboorte van hun kinderen en aan John en Jasper met hun voorgenomen gezinsuit-
breiding 

• na een gespeelde wedstrijd een flesje Alfa bier ook lekker smaakt.
• Texels skuumkoppe een lekker biertje is, alleen jammer dat we er maar heel even van 

hebben mogen proeven
• het voor sommige jeugdige spelers om 13.00 uur nog ochtend is en je dan dus ook 

prima kan verslapen.
• Henry thuis een sauna heeft waarin gerookt en bier gedronken mag worden en 

daarom vrijdags ook vis gerookt mag worden.
• bij gebrek aan speel ruimte op de woensdagavond team 4 en het dames team maar 

gezamenlijk een gemengd potje voetballen.
• op de trainingsavonden soms 18 man op het veld lopen te ballen.
• onze barman Willy op woensdagavond flink moet aanpoten om team zat 3 ,zat 4 en 

het dames team van een drankje moet voorzien.
• team 4 Margriet bedanken voor het jaren lang wassen van onze wedstrijd kleding
• Margriet een stapje terug heeft moeten doen ivm haar gezondheid.

Overige
• op de dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur door een aantal mannen een lekker partijtje 

voetbal wordt gespeeld.
• na jaren met 3 man rond te hebben gehuppeld zijn ze nu met 12 gemotiveerde man-

nen aan het voetballen. 
• de leeftijden van de mannen zit tussen de 59 en 80 jaar, maar 70 jarige zijn in overtal.
• er een bakje koffie met koek er wel in gaat na de training.
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AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Aster Uitvaartzorg
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
Jeroen Buijs, Hoveniers
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
Wifimedia
Willemsen Wonen
Winter	Financiële	Diensten
Zalencentrum Driessen

Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom,
telefoon 06 – 16019377 |  info@bcdriel.nl  |  www.bcdriel.nl  |  okt. 2021

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl


41

http://www.fysiotherapiedriel.nl
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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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
   Compear  033 299 98 14  ledenadministratie@rksvdriel.nl
   Voorsteven 50 
   3751 WK  BUNSCHOTEN SPAKENBURG
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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
November 2021

December 2021

Januari 2022

Februari 2022

Maart	2022

April 2022

Mei	2022

Juni 2022

Juli 2022

Augustus 2022

September 2022

Oktober 2022
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Protea Groenadvies
Aanleg en 

onderhoud tuinen
  

06-28 04 66 88

http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
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Teamindeling seizoen 2021-2022

De Technische Commissie heeft, in overleg met de begeleiding van 
de diverse teams, de teamindeling voor het seizoen 2021 - 2022 
rond.

Update 12 juni:
Aanpassing teamindeling seizoen 2021/2022
Omdat er nog wat nieuwe leden bij zijn gekomen en er nog een aantal opzeggin-
gen binnen zijn gekomen, heeft de Technische Commissie een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in de teamindelingen voor het seizoen 2021 - 2022.

In de pdf (zie hiervoor de website van RKSV Driel)  staat de meest recente tea-
mindeling voor het komend seizoen. Zoals eerder vermeld ging het bij de eerste 
versie van de teamindelingen om een concept versie. Nieuwe aanmeldingen en 
opzeggingen hebben er toe geleid dat we met een 2.0 versie komen. 

We zijn inmiddels gestart met de regiocup en merken dat veel teams, door diver-
se oorzaken, wekelijks om spelers en/ of speelsters verlegen zitten. Voor volgend 
seizoen zijn alle teams ruimer “gevuld”. Blessures, ziekte, vakanties etc. worden 
zo eenvoudiger opgevangen.

Ook dit jaar is de indeling zorgvuldig voorbereid en doordacht door de TC in 
samenspraak met de begeleiding van de teams. Uitgangspunt is dat alle spelers 
kunnen	voetballen	‘op	niveau	met	plezier’.	Hierbij	wordt	breder	gekeken	dan	al-
leen naar het voetbaltechnische gedeelte.

Doordat we dit seizoen veel samen hebben gespeeld, heeft de TC een goede 
inschatting kunnen maken wat alle spelertjes nodig hebben voor ontwikkeling en 
plezier. Dit betekent wel dat de samenstelling van de teams volgend seizoen weer 
zal wijzigen.

Hierbij is nieuw dat, vanaf de start van het hele komende seizoen met een on-
afhankelijk, deskundig team van scouts structureel bekeken zal worden of alle 
kinderen nog steeds in het juiste team zijn ingedeeld.

We wensen iedereen alvast een goede zomerperiode. We hopen dat er komend 
voetbalseizoen weer als vanouds gevoetbald kan worden en dat ouders/verzor-
gers, supporters en andere belangstellenden weer langs de lijn het voetbal kun-
nen volgen.

https://website.storage/Data/Driel/RTE/Bestanden/NieuwsItem/691/teamindeling_2.0_1.pdf
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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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