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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

We gaan richting eind van het jaar en daarmee naar
de periode van de feestdagen. Voor de meeste het
moment wat extra vrije dagen op te nemen en 
samen met vrienden en familie terug te blikken op
het afgelopen jaar. Even tijd voor gezelligheid en 
ook even een paar weken niet voetballen.
Althans, zo zou het normaal moeten zijn. 

Maar veel is op dit moment niet normaal. Allerlei 
beperkingen zorgen ervoor dat we maar beperkt van de feestdagen kun-
nen genieten. En wat betreft het voetballen, geldt voor een deel van onze 
vereniging dat er al een aantal weken niet getraind en gevoetbald kan 
worden. 
Gelukkig heeft het merendeel de afgelopen weken nog wel kunnen voet-
ballen en (met wat improvisatie) ook vaak kunnen trainen.
Ondanks alle somberheid die er heerst met betrekking tot de coronamaa-
tregelen, hoop ik toch dat iedereen er toch nog mooie feestdagen van kan 
maken.

Winterstop
De winsterstop is inmiddels begonnen, zoals gezegd voor sommigen wat 
eerder dan oorspronkelijk gepland. 
De meeste teams hebben allen of een groot deel van hun wedstrijden 
kunnen spelen. Van die teams zijn MO13-1, JO17-1 en JO19-1 kampioen 
geworden. Op onze site en via socials hebben we dit al gecommuniceerd. 
Maar ook van deze plaats nogmaals gefeliciteerd.
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De vraag is hoe de tweede seizoenshelft zal worden opgestart en verder 
zal verlopen. 
Op 18 december heeft het Kabinet besloten om in lockdown te gaan tot 
in ieder geval 14 januari. Op onze site zullen we communiceren wat dit 
betekent voor hervatting van dit seizoen. 
Al zeker is dat de KNVB het wedstrijdprogramma voor de teams in de 
A-categorie een aantal weken heeft doorge-schoven (start eerste week 
februari).

Sinterklaasviering
Gelukkig is het dit jaar weer mogelijk geweest om een Sinterklaas-
viering te houden. Al moest dit vanwege de coronamaatregelen voor 
de oudere pupillen op een creatieve manier plaatsvinden (een “walk-
through” op ons sportpark. Dat maakte het feestje er echter niet minder 
om. Op deze plaats mijn dank voor de ouders die de organisatie hier-
voor op zich genomen hebben.

Kerstviering en nieuwjaarsreceptie afgelast
Het zal duidelijk zijn dat het niet mogelijk was om het tot vorig jaar 
traditionele kerstdiner, te organiseren. 
Ook de nieuwjaarsreceptie die gepland stond voor 8 januari 2022, kan 
voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. 
Dat betekent ook dat we opnieuw niet toekomen aan het huldigen van 
de jubilarissen. 
We gaan kijken of we hiervoor wel op een bepaald moment wel een 
geschikt tijdstip kunnen vinden. 

Kerst- en nieuwjaarsgroet
De afgelopen week is aan alle leden en sponsors de kerst- en nieuw-
jaarskaart gezonden. Dit met dank aan diverse vrijwilligers die gehoor 
hebben gegeven aan de oproep op onze site om te helpen met het be-
zorgen van de kaarten in Driel, Elst en de Schuytgraaf. 
Dank hiervoor.
Aan de ereleden van onze vereniging en aan de omwonenden van ons 
sportpark hebben we bovendien een kerstattentie gezonden. 
Hiermee is een traditie die we hadden tot en met 2019 in ere hersteld.



8

http://www.fysiotherapiedriel.nl
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad
http://www.rksvdriel.nl/461/adverteren-clubblad


9

UIT	DE	BESTUURSVERGADERING
Een greep uit de onderwerpen die we de afgelopen maand hebben be-
sproken.

•	 We hebben een plattegrond laten maken van onze accommodatie. 
Deze zal op een duidelijk zichtbare plek op ons complex worden 
geplaatst, zodat het voor bezoekers eenvoudiger is om hun weg te 
vinden op ons sportpark.

•	 Zoals bekend is de verdeling van de wedstrijdkleding begin van het 
seizoen niet vlekkeloos verlopen.  
Afgesproken is dat we aan het begin van de winterstop alle kleding 
van de teams innemen en de kleding op de juiste wijze gaan her-
verdelen en zo nodig gaan aanvullen. Zodat na de winterstop alle 
teams weer juist gekleed zijn.

•	 Sinds begin van dit seizoen was de ledenadministratie volledig 
overgegaan naar ons administra-tiekantoor. We constateerden dat 
dit soms tot wat vertraging van het verwerken van mutaties leidt. 
Inmiddels is Tonnie Hoogveld bereid gevonden om per 1 januari 
2022 de ledenadministra-tie op zich te nemen.  
Ik ken Tonnie als een zeer betrouwbaar en gedreven vrijwilliger.  
De administratie is bij hem ongetwijfeld in goede handen.

•	 In de ledenvergadering is zoals bekend, besloten dat ieder spelend 
lid een cadeaubon vanwege het 1 jaar doorschuiven van de aanschaf 
van nieuwe voetbalkleding.  
Met Snelders zijn inmiddels afspraken hierover gemaakt. Kort na 
de winterstop hopen wij deze te kunnen uitrei-ken.

Rest	mij	iedereen	hele	fijne	feestdagen	te	wensen	en	alvast	een	heel	
voorspoedig 2022.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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RKSV	Driel	huldigt	drie	kampioenen	
Nu dit vreemde eerste seizoen tot een winterstop gekomen is, mag 
RKSV Driel drie teams in het zonnetje zetten.
Zowel de meiden van MO13-1 als de heren van JO17-1 en JO19-1 wisten 
kampioen te worden in hun seizoen. Het bestuur feliciteert de jongens, 
meiden, trainers, begeleiders en ouders van harte met dit resultaat. 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten zullen alle teams passend gehuldigd worden.
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Verschillen	tussen	mannelijke	en	vrouwelijke	jeugdvoetballers

In de praktijk krijgen onze therapeuten regelmatig de vraag of er verschil 
zit in voetbalblessures bij mannen of bij vrouwen. 
Er blijkt wel degelijk verschil te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke 
voetballers. 
Een wetenschappelijk studie onderzocht de epidemiologie van voetbal-
blessures bij mannelijke en vrouwelijke jeugdvoetballers. Naast de inci-
dentie	is	ook	gekeken	naar	effecten	van	blessurelocaties,	type	blessures,	
ernst van de blessures, blessuremechanismen, leeftijd en speelniveau.

•	 Een voetbalblessure bij jongens komt vaker voor tijdens wedstrijden 
dan tijdens de training. Dit geldt ook voor meisjes. Mogelijke verkla-
ring is dat de intensiteit veel hoger is dan tijdens de training. 

•	 Jongens doen er gemiddeld langer over om te herstellen van een bles-
sure dan meisjes.

•	 Bij beide groepen komen blessures aan de enkel of knie het vaakst 
voor. De incidentie bij jongens is 4,08 per 1000 uur. Bij meisjes is dit 
6,54 per 1000 uur;

•	 Bij jongens komen bovenbeenblessures en enkelblessures het vaakst 
voor. Bij meisjes komen knieblessures en enkelblessures het vaakst 
voor. 

•	 De meeste blessures vallen onder de categorie ‘’lichte blessures’’ met 
een uitval van 1 tot 3 dagen. Het grootste verschil tussen de geslachten 
is te zien bij de ernstige blessures (uitval 28 dagen). Bij meisjes komt 
dit iets vaker voor.

•	 Voor beide groepen geldt dat acute blessures vaker voorkomen dan 
overbelasting blessures. Ook komen non-contact blessures vaker voor 
bij jongens dan bij meisjes en dit geldt ook voor contact blessures.

•	 De incidentie van blessures bij jongens in de prepuberteit (<12) ligt 
een stuk lager. De incidentie van blessures bij jongens in de puberteit 
(13 –16) stijgt aanzienlijk. De incidentie van blessures bij jongens na 
de puberteit (17 – 19) is meest voorkomend. Voor meisjes is er op dit 
vlak sprake van een zeer beperkte beschikbaarheid van onderzoek. De 
beperkte evidentie laat zien dat de incidentie van blessures bij meisjes 
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in de puberteit soortgelijke stijging laat zien als bij de jongens maar 
dat het wel duidelijk vaker voorkomt dan bij jongens.

•	 De incidentie van voetbalblessures bij jongens die spelen op hoog ni-
veau ligt hoger dan bij jongens die spelen op lager niveau. Voor meis-
jes is op dit vlak onvoldoende evidentie beschikbaar.

Het grootste verschil zit in het type blessures. Daar waar jongens vaker 
te maken hebben met spier- / pees blessures aan het bovenbeen, hebben 
meisjes vaker te maken met band- of ander gewrichtsletsel aan knie of 
enkel. Een ander opvallend resultaat is dat voor zowel jongens als meisjes 
geldt dat de incidentie van blessures toeneemt, naar mate zij ouder wor-
den. De invloed van de groei(spurt), hormonale veranderingen, lichame-
lijke verschillen zoals bekken en kniestand en een toenemende trainings-
belasting kan een verklaring zijn

Figuur 1: Incidentie per 1000 voetbal uren per lichaamsregio voor jongens en meisjes

Hulp nodig bij herstel van een voetbalblessure? Bij Fysiotherapie Driel 
wordt de voetballer getest en getraind  door een team van een sport, ma-
nueel en fysiotherapeut om weer snel terug te keren op het veld.

Team Fysiotherapie Driel
 
Informatie uit wetenschappelijk artikel: 
Robles-Palazón, F. J., López-Valenciano, A., Croix, M. D. S., Oliver, J. L., Garcia-Gómez, A., de Ba-
randa, P. S., & Ayala, F. (2021). Epidemiology of injuries in male and female youth football players: a 
systematic review and meta-analysis. Journal of sport and health science.
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Dinsdag	voetballers	uitgedaagd	voor	duel.

De dinsdag voetballers werden afgelopen week aangenaam verrast. Bij aankomst 
stond al een tegenstander klaar om het duel aan te gaan.
Het 4e team van de IJsselmeervogels stond ze al op te wachten en speciaal voor 
dit	treffen	waren	extra	vleugelspitsen	opgesteld.
Tot een echte confrontatie kwam het niet, toen we het veld op kwamen waren de 
vogels gevlogen..

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Kerstgroet	Mini-team

Woensdag 15 december was alweer de laatste trainingsdag voor 
de jongens en meisjes van de minis.
Wij wensen jullie allemaal een fijne kerstvakantie toe en hopen jullie 
volgend jaar in januari allemaal weer terug te zien op het voetbal-
veld.

Henk, Alfons, Willy, Mariska, Piet, Jan en Maarten 

Op de foto:
Staand vlnr: Henk Willems, Alfons van Rooijen, Willy Ederveen, 
Mariska Willems-Jans, Piet Niels, Jan van Welie
Voorgrond: Maarten Straatman

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Winterstop	Mini’s
Op de laatste trainingsmiddag van dit jaar hadden de begeleiders 
van de mini’s de ouders gevraagd om allemaal een kerstmuts mee 
te nemen.
Op die manier konden we deze training met een leuke groepsfoto 
afsluiten.
Allemaal goed gemutst stonden ze klaar voor het kiekje.

Na afloop van de training nog een beker limonade en daarna weer 
huiswaarts.
We hopen jullie volgend jaar allemaal weer terug te zien!!

Het mini-team: Willy, Henk, Alfons, Mariska, Jan, Piet en Maarten
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Wist	u	dat..	??

De	mini’s
•	 de trainers van de mini’s de “activiteiten moeders “ be-

danken voor hun inzet om van het Sinterklaas middag 
toch iets mooist te hebben gemaakt.

•	 tevens de Sintkan bedanken voor hun bereidwilligheid 
op deze woensdagmiddag 

•	 de kinderen genoten hebben van de spelletjes met de 
pieten en van het kado

•	 met al een geslaagde Sinterklaasmiddag voor de mini’s 
•	 een van de “activiteiten moeders” de kantine een week 

later alles weer heeft opgeruimd, waar voor dank
•	 van die middag leuke foto’s in het vorige editie van het 

klubblad stonden
•	 na deze middag ook afscheid hebben genomen van een 

8 tal mini’s, die nu het team J08-3 vormen en deel gaan 
nemen aan de competitie en zo beginnen aan het grote 
werk

•	 trainer/opa Jan zijn 2 kleinkinderen probeert het voet-
ballen  bij te brengen en hij daarvoor op de dinsdag-
morgen bij de dinsdagmorgengroep zich vaak uit de 
naad moet lopen bij de andere deelnemers

•	 verder in dit blad een mooie kerstfoto staat van de staf 
van de mini’s 

•	 wij na de winterstop ergens in januari weer beginnen 
met 25 mini’s en  met 8 nieuwelingen aan de training.

Team	zat	4
•	 het team 10 wedstrijden heeft gespeeld en al 6 punten 

heeft
•	 vaak in de tweede helft van de competitie de punten 

pakken en dan vaak in het linker rijtje terecht komen
•	 Stefan en Josje feliciteren met hun gezinsuitbreiding 
•	 Bjorn voor het zaalvoetballen kiest boven veldtraining 
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op de zaterdagmiddag met zijn medespelers van team 
zat 4

•	 het team  zat 4 de vrijwilligers van RKSVDriel bedan-
ken voor hun inzet in het het jaar 2021 voor het doen 
slagen van de wedstrijden en het verzorgen van een 
hapje en een drankje en vele andere zaken.

Overige
•	 Jan Z uit Elst ook op dinsdagmorgen deel neemt aan 

de training
•	 dus Jan Z is lid van team zat 4 en loopt in dat team 
op	10	en	bij	gebrek	aan	een	scheids	fluit	hij	ook	vaak	
het	team	zat	4	.Tevens	fluit	hij	vele	andere	wedstrij-
den op de zaterdag en zondag en traint hij ook nog op 
de woensdagavond ennnnn springt hij vaak bij in de 
kantine achter de bar.

•	 de badkamer van Jan L een prachtige kamer moet 
zijn geworden, hij heeft daarvoor 2 trainingen laten 
schieten.

•	 de dinsdagmorgen trainingsgroep ook bezoek hebben 
gehad van de Sint. In de kleedkamer lag er voor elke 
deelnemer een chocoladeletter. Dank u Sinterklaasje.

De gehele redactie van “wist u dat” 
u	fijne	feestdagen	toewensen	en	een	

gezond 2022
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De	wereld	van	Jan	Heisassa
Meneer, is alles goed met u, meneer, hoort u mij wel?
Als ik mijn hand op zijn schouder leg kijkt een angstig gezicht me aan. 
Ik ben bang dat ik val en die verdomde chauffeurs ook, is het enige dat 
de bejaarde man zegt.
Als ik hem en zijn scootmobiel weer op de weg heb staan foetert hij 
nog een beetje na. 
Ik moest uitwijken op de smalle straat en raakte helemaal scheef in het 
zachte zand naast de weg.
Durfde niet uit te stappen omdat ik bang was om te vallen.
U riep trouwens precies hetzelfde al “zij” toen deden zei hij na een 
korte pauze. Maar u bent het niet.
Hierachter ergens bij de plas. En een wijds armgebaar gaat richting het 
natuurgebied dat achter mij ligt. Ik ga nou weer naar ze toe, zegt hij. 
Niet wetend wie die “zij “ waren vroeg ik, en waarom riepen zij dat dan.

Na weer een korte stilte verhaalde hij met verbazend heldere stem en 
alsof het gisteren was gebeurd.
 
“Het open veld rijkt tot aan de bosrand. 
Dichte struiken beschermen die bosrand.
Achter de struiken ligt op ruime afstand een waterplas. 
De waterplas is omzoomd met zandstrand.
De stilte is heerlijk en het water is spiegelglad en de rust zelve. 
Een enkele vogel waagt zich buiten het dichte struikgewas. 
De vogels die blijven zitten hebben een opbollend verenpak. Ze bewe-
gen nauwelijks. Zelfs niet als ik dicht langs de struik en via de zand-
strook langs het water loop.
De stilte en de rust schijnen een pact gesloten te hebben en mij laten 
ze ook met rust.
Ik omarm de stilte en knuffel de rust. Gedrieën lopen we traag en 
sloom langs het water. Niets dat ons stoort en niets dat maakt dat we 
sneller zouden moeten.
Als we de overkant van de waterplas bereiken vliegen er eenden over 
en plonzen in de waterplas.
De stilte heeft ons verlaten en het gespetter en gespartel van de een-
den verstoord ook de rust.
Ik ben weer alleen. Nou ja, met een stel stomme lawaaierige eenden 
dan. 
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Ik zoek een rustplaats op de boomstam en trek mijn kraag tot bijna op 
mijn kruin.
Ik krom mijn rug als de vogels die hun verenpak opbollen om de warm-
te te behouden.
Kijkend naar de kwetterend wegzwemmende eenden wordt mijn zicht 
langzaam wazig. 
Ik trek mijn neus op om de druppels niet te laten vallen. Met de elle-
bogen steunend op mijn knieën en mijn  hoofd rustend in mijn handen 
staar ik in de verte en zie niets. 

Niets dringt meer tot me door. Ik ben alleen en zie en hoor niks. De 
tranen die eerst mijn neus vulden vallen nu vrij op mij. Ik merk ze niet 
op. Mijn gedachten drijven met de vallende blaadjes naar de lijn waar 
de bomenschaduw ze onttrekt aan mijn wazig zicht. 
De blaadjes en de schaduw vormen een beeld. 
De beeltenis. Het beeld van haar.
Helder in de schaduw en zichtbaar voor mijn verbeelding. 
De beeltenis lijkt te lachen en komt zelfs naar me toe. 
Ik schrik en schuif voorzichtig naar achter tot ik bijna achterover val. 
De schrik laat het beeld vervagen en ik droog mijn tranen.
Voorzichtig richt ik me op en staar over het lege water. 
Geen eenden, geen schaduw, geen blaadjes, alles is leeg. 
En ik, ik voel me leeg. Maar de opwelling, haar beeld, toverde zelfs een 
glimlach op mijn gezicht. 
En dat ik bijna van de boomstam viel neem ik voor lief.
Ik sta op en staar strak over het water en zie in de zachte rimpeling 
weer een vriendelijk gezicht. Ik lach ze terug. Ik steek zelfs mijn hand 
op en fluister zachtjes haar naam.
Nogmaals zeg ik haar naam en nu iets luider. De rimpeling blijft en 
haar lach wordt nog mooier.

Bijna zingend zelfs roep ik haar naam in de stilte. Langzaam sterft mijn 
stemgeluid weg in de armen van moeder natuur.
Deze omgeving en deze natuur waar zij zo vaak ontspannen haar wan-
deling maakte. 
Eigenlijk een beetje haar natuur.
Nogmaals riep ik haar naam in de rimpeling en wachtte tot ook de laat-
ste rimpel zich overgaf aan de spiegel van het strakke wateroppervlak.
Ik zak weer terug op mijn zitplek, trek mijn kraag omhoog en krom mijn 
rug om de warmte vast te houden.
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Voor hoelang mijn niets ziende ogen en mijn niets horende oren mijn 
innerlijke stilte hebben beschermd weet ik niet, maar een harde stem 
verstoorde de rust.
Meneer, is alles goed met u, was de vraag die schijnbaar al eerder was 
gesteld maar nu pas tot mij doordrong.
Meneer, is alles goed met u? Meneer, hoort u ons wel?
Ik keek op in de gezichten van een nog redelijk jong stel die ik vaag 
herkende maar waarvan weet ik niet. Hun hond snuffelde aan mijn al 
wat natte broek. U zit hier zomaar op die boomstam en het zal best 
nog wel harder gaan sneeuwen. Lijkt ons geen goeie schuilplek voor 
de sneeuw. 
Hun raad opvolgend klopte ik het beetje sneeuw van me af.
Tja, zat een beetje in gedachten op de boomstam en ben zeker wat 
weggedommeld, denk ik.
Het is hier ook zo vreselijk rustig.
Toen ik aanstalte maakte om mijn onderbroken wandeling voort te 
zetten was hun vraag of dat wel zo verstandig was met deze weersver-
wachting .

Ach, er wacht toch niemand op me en als ik zo in de sneeuw loop krijg 
ik misschien wel een beetje een kerstgevoel. 
Het jonge stel dacht daar toch wat anders over en hun hond stond al 
die tijd al strak langs mijn been.
Al net zo lang ruste mijn hand op zijn kop. Beiden vinden het geen 
probleem.
U ziet, onze hond vindt het ook geen goed idee. En hij vind u schijn-
baar wel aardig.
Tja, mijn vrouw had ook altijd honden die ze hier rond de plas tijdens 
een wandeling liet rennen en uitrazen. Voor zover hun ouderdom 
dat tenminste nog toeliet. Toen mijn vrouw is overleden zijn de beide 
honden ook niet lang meer gebleven. Dus zoals ik al zei, er wacht thuis 
niemand op me.
Om verder aandringen te voorkomen wandel ik toch maar dezelfde 
richting als zij.
Bij de slagboom neem ik afscheid. 

Wilt u misschien een kopje warme koffie, wij wonen hier vlakbij.
Na enige aarzeling en een streek langs mijn benen van hun viervoeter 
neem ik het aanbod aan.
Ik laat me de koffie, de beker soep en het broodje prima smaken. 
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Evenals het gesprek bij de kerstboom en de kerststal met een tweetal 
wat vreemde beeldjes.
Als de jongeman me later thuis afzet en vriendelijk ten afscheid groet 
staar ik hem na tot hij uit mijn gezichtsveld verdwijnt.
Na een paar dagen ga ik naar ze terug met een kerstkrans en een 
mooie kerstkaars.
Zij doet open, kijkt me verrast aan en nodigt me binnen te komen.
De kerstkrans zal zeker smaken en toen ze de kaars uitpakte was ze 
even stil. Werden haar ogen een beetje vochtig? 
Ze stapte naar de kerststal, zette de kaars zonder woorden bij het wat 
vreemde engeltje en het andere wat vervormde beeldje.
Terug aan de tafel keek ik haar stil aan. 
Die beeldjes heeft ons dochtertje nog gemaakt. 
Zijn we erg zuinig op en staan nu voor het tweede jaar in de kerststal. 
Nu is ze zelf een engeltje.

Samen stil, vloeien er zachtjes tranen. Als ik afscheid neem en zij mij 
plechtig beloofd ook haar man van mij te bedanken en fijne feestdagen 
te wensen, weet ik het zeker.
Kerstmis bestaat. Maar wel voor iedereen met een persoonlijke herin-
nering en beleving en een eigen engeltje.
Volgend jaar breng ik ze weer een kerstkrans en een kaars. 
Dat beloof ik mezelf plechtig.”

En naar hen ben ik nu dus weer onderweg. Doe ik al verschillende 
jaren. Maar u zult ook wel weer op weg moeten of wordt op u ook niet 
gewacht?. 
Jawel, en ik zal me haasten want er wordt zeker op mij gewacht. 
Toch staar ik hem nog na tot hij uit mijn gezichtsveld verdwijnt.

Jan
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http://www.hagen-resourcemanagement.nl
http://www.linsenscooters.nl
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http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521
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Gezocht
Voor in de werkruimte van onze vrijwilligers accommoda-
tie-beheer.

Een	tafelmodel	koelkast.
Netjes én werkend (uiteraard)

De	huidige	is	door	de	tand	des	tijds	al	flink	versleten.

Een	keuken	bovenkastje 
	om	koffie(kan)	melk	en	suiker	etc.	in	te	bewaren.

Beter aan ons gegeven 
dan naar de gemeentewerf gebracht.

Info: willy-ederveen@live.nl
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	januari
02 Kelvin Knuiman
02 Raphael van Meegen
02 Mariska Willems-Jans
03 Ties Welgraven
03 Ivar ter Horst
03 Luuk Bos
03 Ivo Markou
04 Tim Verholt
04 Jasper Rook
04 Janet Boeijen
04 Tess Martens
05 Patrick Willems
05 Wesley van Brakel
05 Tieme Willems
06 Kyra Speijers
06 Joshua Hammen
07 André Selman
09 Quinn Sjollema
10 Owen Kleinbussink
10 Khalid Rashid
10 Cas van Rijsewijk
11 Senna van de Kamp
11 Bob Peters
12 Jorn Peelen
12 Lars Bovenlander
13 Johannes van de Berg
13 Rick Aalbers
13 Giph Jaquet
13 Jelle Kars
14 Nienke Vermeij
14 Joey Moret
14 Benjamin Peters
16 Ivo Vos
16 Stef IJkhout
16 Wesley Busscher
18 Aaron Vening
18 Julian Koortens
19 Thijmen Pruijssers
19 Frits Bron
23 Menkem Gebrehiwot
24 Joël Dekkers
24 Willem-Jan Bunte
24 Faris Waijer

24 Isis de Haan
24 Wout van Bers
25 Han Leijser
25 Timo Wittenberg
26 Pepijn Faber
26 Bell-Sofie Hoogsteder
27 Nick Peeks
27 Omar Saadi
27 Thomas Egging
28 Gerben van Baal
29 Jerry Wang
30 Luc Joosten
30 Mike van Mullem
30 Erik Willems

Nieuwe	leden
Bart Hoogsteder
Maik Bos
Naomi Doope
Ahmed Arkouch
Raff Valen
Jesse Koopmans
Luuk van Driel
Thomas Egging
Cas van Rijsewijk
Niek Hoogveld
Senza Kapel
Cas Rooijakkers
Max Tai-Tin-Woe
Jeroen van Veen
Joshua Hammen
Fynn Oost
Benthe Valen
Isaac Boer
Wout Bovenlander
Daley van Deijzen
Cas Roest
Fedde van Welie
Emre Er
Bram Bouman
Alex Asrjan
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl


39

Weetjes,	of	onzin?

In veel voormalige Britse koloniën wordt tweede Kerstdag, als die op zon-
dag valt, naar de maandag verplaatst.

Negen maanden na Kerst worden de meeste baby’s geboren.

Tweede kerstdag is ontstaan doordat het dienstpersoneel op eerste 
Kerstdag moest werken. 
De dag erna kregen ze dan vrij.
Meestal kreeg het dienstpersoneel dan eten en drinken mee voor de fami-
lie thuis. Hiermee was het kerstpakket geboren

In Engeland heet de kerstman Father Christmas, in Amerika Santa Claus, 
in Frankrijk Père Noël, in Spanje Papá Noël en in Italië La Befana
In Rusland Grootvadertje Vorst (Ded Moroz), maar die komt dan weer niet 
met Kerst maar op 31 december.

Rondom de Kerstdagen versturen we in Nederland zo’n 170 miljoen 
kerstkaarten.

Engelsman Henry Cole was in 1843 de eerste ooit die een kerstkaart 
verstuurde. 
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AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Aster Uitvaartzorg
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- & grondverzetbedrijf Gerritsen Heteren BV
Luuk Oostijen Mechanical Engineering VOF
Meer! Accountants en Adviseurs
Mijn Kennis Preventie & Re-Integratie
MVO Solutions
Opel Broekhuis
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  |  dec. 2021

Ledenlijst	BCDriel
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.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
   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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http://www.bouwbedrijfvandenbroek.nl
http://www.bloemenparadijs.nu
http://www.aahscooters.nl


48

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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