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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

De feestelijke decembermaand zit er alweer enige 
tijd op. Vanaf deze plaats iedereen nogmaals de 
allerbeste wensen voor 2022. Het nieuwe jaar 
betekent ook dat we de tweede seizoenshelft 
opstarten. Gelet op het aantal nog te spelen 
wedstrijden voor veel teams, zullen het (hopelijk) 
druk-ke maanden worden. Gelukkig mogen we 
inmiddels weer allemaal de trainingen hervatten. 
Alleen het spelen van wedstrijden is nog beperkt tot 
onderlinge partijen.

Beperkingen door corona
Op het moment dat dit clubblad verschijnt, is er weer een nieuwe perscon-
ferentie geweest. Hopelijk is hierin aangekondigd dat vanaf dat moment 
ook het spelen van wedstrijden en dus ook de herstart van de competitie, 
weer mogelijk is. Uiteraard zullen de meesten de berichtgeving via radio 
en tv hierover volgen. Het is ook van belang onze website en de sociale 
media hierover te blijven volgen. Met name voor wat betreft de specifieke 
maatregelen voor ons als club (bijvoorbeeld kleedkamer wel of niet open; 
wel of niet verplichting om qr-code te tonen).

Naar de “zon”
Na een onderbreking van een jaar, is het eerste elftal weer voor een aantal 
dagen afgereisd naar Marbella. Zowel fysiek als qua sfeer is daar de voor-
bereiding op de tweede seizoenshelft gestart. Helaas heeft de zon het daar 
vaak laten afweten, maar de omstandigheden en de andere omgeving, 
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maakten er een geslaagde trip van. En passant werd nog een oefenwed-
strijd gespeeld (3-1 winst).
Ook het derde zaterdagteam heeft een trip naar Spanje gemaakt 
Restant kantinemeubilair geleverd
Dinsdag 18 januari is het restant van het meubilair voor de kantine 
geleverd en geplaatst. 
Het gaat hier om de lage tafels met stoelen. 
Naast een behoorlijk aantal extra zitplaatsen, is ook de aanblik daar-
door een stuk verbeterd.
Foto’s hiervan zijn gedeeld op onze site en de sociale media. 
Hopelijk krijgt iedereen zo snel mogelijk de gelegenheid het meubilair 
te zien en (vooral) te gebruiken.

Verlenging contract hoofdtrainer
Inmiddels is al breed gecommuniceerd dat het contract met Eddy Ha-
gen met een seizoen verlengd is. 
Alle betrokkenen zijn bij dit besluit betrokken geweest en de keuze voor 
verlenging werd door iedereen ondersteund. 
De komende maanden zal worden gewerkt aan de verdere invulling van 
het technisch plaatje rond de selectieteams.
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Uit	de	bestuursvergadering

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

• Diverse geplande activiteiten konden eind 2021 en in januari niet 
doorgaan. Op korte termijn gaan we kijken welke activiteiten we in 
de rest van dit seizoen nog willen en kunnen doen. Ui-teraard voor 
zover dit mogelijk is vanuit de coronaregels.

• Naast allerlei formeel geregelde zaken binnen onze club, zijn er na-
tuurlijk altijd ook gedragsregels. Een eerste versie hiervan hebben 
we onlangs besproken. De komende periode willen we deze verder 
verfijnen.

• Wij hebben constateren dat we bij nieuwe leden niet anders doen 
dan deze als lid verwerken in onze administratie. Om de leden 
enigszins wegwijs te maken in onze vereniging, werken we aan een 
welkombericht voor nieuwe leden met daarin wat info over onze 
club.

Tot zover. Ik hoop dat we elkaar  binnenkort weer kunnen begroeten op 
ons sportpark, langs het veld en/of in de kantine.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Van	de	redactie

Dit is dan de eerste editie van het jaar 2022. 
En alweer het tweede jaar dat we gebukt gaan onder de maatre-
gelen die genomen worden om het virus onder controle te krij-
gen.

Als ik schrijf dat we dat allemaal vreselijk lastig vonden en vin-
den is dat een understatement. We moeten er maar mee leren 
dealen, al lijkt het einde in zicht te zijn als we de virologen mogen 
geloven.

Een positief puntje heeft het wel opgeleverd, dit clubblad ver-
schijn nu digitaal en komt bij ieder lid in de digitale postbus.
Dat was vroeger wat omslachtiger om voor elkaar te krijgen.

Dit blad kan nu dus in principe door ieder lid gelezen worden.
Laten we nu meteen maar een oproep doen om de lezers ook 
het schrijven te krijgen.

Schrijf eens een leuk artikel, verhaal dat je wilt delen met mede-
clubleden.
Ik zie iedereen tegenwoordig met de vingertjes over de toetsen 
gaan op de socialmedia  applicaties, stuur ons ook eens wat!

Dit keer een nieuwe onderdeel:
Spreuk van de maand

Iets kleins om te beginnen.. Doe je best !!
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Wie	kan	mij	helpen??
1
Ik ben op zoek naar het origineel dan wel een nettere ( kleuren)
uitvoering van deze foto. De foto is gemaakt tijdens de reünie 
van A teams in 2002

2
In het seizoen 1967/1968 werd naast het eerste elftal ook het 
tweede team kampioen. 
Het tweede team dat onder leiding stond van Bart van Mullem 
(leider/grensrechter) bestond uit:
Leo Martens, Leo Hermeling, Cor Menting, Johan kip, Geert van 
Leeuwen, Johan Smeenk, Marinus Schuiling, Piet Lamers, Willie 
Smeenk, Dik Derksen en Johan Soppe.
Wie heeft er een foto van dit kampioensteam van Driel 2 of weet 
waar deze mogelijk beschikbaar is?

Wie kan mij helpen? Alvast bedankt.

willy-ederveen@live.nl
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Blessure	inloopspreekuur

Op donderdagavond van 19:00 tot 20:00 is er een inloopspreekuur voor 
alle leden van de club. Jullie kunnen hier terecht voor een screening van 
onze fysiotherapeut. Denk hierbij aan korte vragen zoals; heb ik iets ver-
rekt? Wat moet ik doen bij een kneuzing? Ook kun je terecht voor tips of 
adviezen. Let op:  er word geen behandeling gegeven maar korte diag-
nostiek. Trainers en leiders kunnen ook met vragen naar ons toe komen 
over groei en ontwikkeling met de desbetreffende blessures over wat ze 
in hun training wel en niet kunnen doen. 
Het doel hiervan is om het sport medisch beleid van de club naar een ho-
ger plan te tillen. Spelers hebben een snellere terugkeer en lopen niet on-
nodig lang met een blessure. Niet alleen zijn wij betrokken bij de diagnos-
tiek maar proberen wij ook de warming-up te verbeteren onder trainers en 
spelers om blessures te voorkomen. 
Fysiotherapie Driel is actief in de regio Overbetuwe en Arnhem Schuyt-
graaf en bieden scala aan behandelingen variërend van Fysiotherapie, 
Sportfysiotherapie, Manuele therapie, revalidatie na operatie en nog vele 
andere specialisaties. Kijk eens op onze website www.fysiotherapiedriel.
nl voor meer informatie. 
Voor leden van de club is het ook interessant om te weten dat wij met 
onze blessurewinkel, van uitleen tot verkoop van hulpmiddelen, kunnen 
ondersteunen bij het verminderen van klachten van een aantal blessu-
res; denk aan verschillende braces voor de knie of enkel, patellabandje, 
zitkussen voor lage rugklachten en nog vele andere hulpmiddelen waarin 
wij de speler kunnen adviseren of ondersteunen. 
Het kan voorkomen dat er zo veel inloop is dat er een lange wachttijd 
ontstaat. Aanmelden voor het spreekuur is niet perse nodig maar wil je 
zeker ervan zijn dat je terecht kan dan is via onderstaande 06-nummer 
een plekje te boeken, geheel vrijblijvend en kosteloos. 

Team Fysiotherapie Driel
info@fysiotherapiedriel.nl – 026 4743112 / 0641777049  
www.fysiotherapiedriel.nl 
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Afscheid	van	Zalencentrum	Driessen

Na bijna 90 jaar komt er een einde aan Zalencentrum Driessen in 
Driel. Willy en Wilhelmien Driessen, die de zaak, een begrip in de 
Betuwe, runde als derde generatie sluiten nu de deuren. Zij gaan 
vanaf nu ‘genieten van de kleinkinderen, reizen, fietsen en golfen.

Buiten het feit dat Zalencentrum Driessen een begrip was in heel 
de Betuwe, was het natuurlijk ook een trouwe sponsor van RKSV 
Driel en lid van de Business Club Driel.

Als dank voor hun jarenlange steun gingen Hemmie Weijman, voor-
zitter RKSV Driel en André Poessenauw, sponsorcommissie, langs 
met een bloemetje en een speciale uitgave van ons shirt.

De hele club dankt Willy en Wilhelmien Driessen voor hun jaren-
lange steun en wenst hen ‘veel genieten’ toe!
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Spreuk	van	de	maand.	

Als je eenvoudig denkt,
hoef je geen moeilijke 
antwoorden te geven.

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Eddy	Hagen	verlengt	contract	bij	RKSV	Driel

RKSV Driel en hoofdtrainer Eddy Hagen hebben elkaar gevonden 
in een nieuw contract. Club en trainer hebben het huidige contract, 
dat eind dit seizoen afliep, met een jaar verlengd.

Na een evaluatie binnen de spelersgroep en de staf van het eer-
ste elftal, vond eind december een evaluatiegesprek plaats Eddy 
Hagen, Jan de Bijl (bestuurslid voetbalzaken) en Ivo Leijser van de 
technische commissie.

In dit gesprek bleek dat van alle kanten tevredenheid is over de 
huidige samenwerking. Na een matig begin is Driel 1 in de laatste 
wedstrijd voor de gedwongen coronastop, voor het eerst op een 
veilige plaats op de ranglijst terecht gekomen.

Jan de Bijl: ‘Ondanks de tot nu toe tegenvallende plek in de com-
petitie is er vanuit alle geledingen binnen de club vertrouwen in 
een verdere samenwerking met Eddy Hagen, ook na het huidige 
seizoen. Op basis hiervan is er overeenstemming bereikt met Eddy 
om zijn contract na dit seizoen met nog een seizoen te verlengen.

Ook Mark Weijman verlengt contract.

Ook was er de wens om het contract van Mark Weijman als assis-
tent-trainer van het 1e elftal te verlengen voor dezelfde periode. 
Ook hij is eind december tot een akkoord gekomen om dat te doen 
en zal dus in ieder geval tot en met het seizoen 2022/2023 als as-
sistent fungeren.

Jan de Bijl: ‘Voor onze club is dit een belangrijke stap om de conti-
nuïteit te waarborgen en verder volledig in te zetten op de gekozen 
koers volgens het nieuwe Voetbalbeleidsplan. Dat is RKSV Driel 1 
voeden vanuit de jeugdopleiding met het streven om zo hoog mo-
gelijk te spelen met zelf opgeleide spelers.’
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Verenigingsscheidsrechter

De scheidsrechter is een essentieel onderdeel van voetbal. 
Hij of zij speelt een belangrijke rol op én buiten het veld. 
De scheidsrechter helpt mee aan een sportief en eerlijk verloop van 
de wedstrijd. 
Wil jij eraan bijdragen dat het plezier in het voetbal voorop blijft 
staan en dat beide teams met een glimlach het veld af stappen? 

Meld je dan aan als scheidsrechter bij een vereniging en je kunt 
meteen beginnen met fluiten!

Jij kunt ook scheidsrechter worden. 
Jij kunt de leiding krijgen over wedstrijden van de allerjongsten, 
maar ook over wedstrijden van de senioren. 
Die keuze is volledig aan jou.

Persoonlijke ontwikkeling
Als scheidsrechter kun je jezelf op persoonlijk vlak sterk ontwikke-
len. Je leert onder meer snel beslissingen te nemen en vervolgens 
deze beslissing ook uit te leggen en (non-)verbaal communiceren. 
Zaken die voor een scheidsrechter van belang zijn, maar ook naast 
het veld goed van pas komen.
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Wist	u	dat..	??

• het team 1 van RKSV Driel een voetbaltrip heeft gemaakt in 
januari.

• we in de Gelderlander hebben kunnen lezen, dat ze in Marbella 
zijn geweest.

• er nieuwe stoelen en tafels in de kantine zijn geplaatst.
• de teams nu gezellig aan lange tafels kunnen zitten
• het slot van de kleine poort weer goed gebruikt kan worden
• ook het slot van kleedkamer 3 wordt vervangen
• Arno ook een paar dagen naar Spanje is vertrokken
• het bakvet voor de friet en snacks weer is ververst in de keuken 

van de kantine.
• bij Jasper en Anne “Dim” is geboren.
• team zat4 het gezin Rook feliciteren met hun zoon.
• na de wedstrijd van PSV - Ajax  volgens Alex het makkelijker 

zou worden als de bal vierkant wordt kan het goed zien of voe-
len

• het volgens Jan voor Alex moeilijker wordt om de ballen te pak-
ken

• Alex nu ook gaat fluiten.
• de aanname van Blind net zo slecht als die van Björn, echter 

bleef de bal wel binnen de lijnen
• Björn (PSV fan) zwijgt in alle talen op de app RKSVDriel za 4
• op maandag Björn alsnog de Ajacieden feliciteert met het kam-

pioenschap, ondanks grensoverschrijdend gedrag, toch nog 
gewonnen.

• de mini’s op 12 januari weer zijn begonnen met 26 leden en 5 
voor proef training 

• wij Maarten hebben toegevoegd aan de trainers staf, die nu uit 
6 trainers bestaat

• de mini’s nog steeds 40 ballen tot hun beschikking hebben, die 
zij aan begin van het seizoen hebben gekregen.

• niet elk team dat kan zeggen, dat ze alle ballen nog hebben.
• nog steeds nieuwe kinderen aanmelden voor een proeftraining
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• aan het eind van het seizoen nu al 20 kinderen doorstromen 
naar J08(Fjes)

• op de dinsdagmorgen het weer aardig druk begint te worden 
met de veldbezetting.

• Jan v W alleen helaas moest uitvallen met een blessure.
• Jan thuis stil in een hoekje blijft zitten (met zijn 95 kilo puur 

getraind vlees) het prima gaat, maar het lopen is pijnlijk en hij 
denkt zelf dat het goed zal komen.

• Jan voor de koeken zal zorgen voor na de volgende training 
voor bij de koffie.

• Geert V al voor de training een afspraak had met de dokter.
• Hemmie W ook nog zit met een blessure, dus ook een weekje 

oversloeg.
• hij dacht dat tie goed was in padellen.(schoenmaker hou je bij 

je…..)
• Henk L de winnende goal met het hoofd heeft gemaakt, maar 

wel moeite had met het opstaan.
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Doodlopend,	dat	wil	toch	niemand.

In het weekblad ‘Hét Gemeente Nieuws’ van een aantal weken 
geleden gaf wethouder Rob Engels een toelichting op de  ontwik-
kelvisie van Driel Zuidoost.
Hij noemde daar een aantal belangrijke uitgangspunten, onder 
andere een vrij liggend fietspad door de woonwijk en ook ons 
sportpark werd terloops vermeld. Nou je, terloops!? 
Wethouder Engels vertelt tussen de jus en de piepers dat er een 
rechtstreekse ontsluiting vanuit de nieuwe woonwijk op het sport-
park komt.
Hij kan hier slechts doelen op de tennispark, aangezien het 
bestuur van de voetbalvereniging tijdens de laatste ledenver-
gadering in oktober 2021 heeft toegezegd, dat de leden vooraf 
bijgepraat en meegenomen worden als er zich ontwikkelingen 
ten aanzien van ons sportpark aandienen. Dus mogen wij gerust 
zijn, en vertrouwen hebben, met zo’n gedane toezegging, dat de 
leden vooraf worden gehoord. 
Maar een ongeoefende lezer zou bijna de conclusie trekken dat 
alles al in kannen kruiken is en dat ze de volgende week al met 
groot materieel een aanslag gaan plegen op de weilanden en de 
randbebouwingen. Nou ja, nog effe door de gemeenteraad  in de 
februari 2022 en dan, hupsakee de handen aan de schup. 
Hij verwees in zijn toelichting ook nog naar de publicatie op de 
website van de gemeente en de raadsvergadering van februari 
waarin alles rond dit onderwerp aan de orde zou komen.
Gelukkig, dus nog niet volgende week.
Voor de verdere geruststelling maar even de website van de ge-
meente  geraadpleegd.
Daar vond ik een document “Ontwikkeling Driel zuidoost” met de 
titel “visie & proefverkaveling” 
‘Visie’ en ‘proef’, ach we hebben dus nog even de tijd, toch.
In deze “visie & proefverkaveling” staan in het eerste hoofdstuk 
teksten als “het uiteindelijke plan” , “de uitdaging is”, “een set van 
randvoorwaarden” en “de ontwikkelvisie doet uitspraken over 
o.a.de volgende onderdelen”. Gelukkig, constateer ik, de soep 
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wordt niet zo heet gegeten. De uitspraken waar dit visie docu-
ment het over heeft zijn dan: “Het globaal woningbouwprogram-
ma”, “globale contouren bouwvelden”, “oriëntatie bebouwing” en 
de sfeer zoals “historiserende of moderne architectuur”. 
Dit alles moet de basis gaan vormen voor het uiteindelijke plan. 
Er is dus gelukkig nog niks beklonken. 
En nog een hoop keuzes te maken!
In de visie wordt ook gewezen op de sport- en speelvoorziening 
voor de nieuw te bouwen school waarvoor ze ongetwijfeld het 
recreatieveldje achter het tennisveld in gedachten hebben. Zou je 
tenminste denken. 

Want er werd een heuse ‘klankbordgroep’ van bewoners, bedrij-
ven en organisaties samengesteld. Vrij vertaald zullen onder het 
kopje ‘organisaties’ ook de tennisvereniging en voetbalvereniging 
zijn te scharen.( Letterlijk noemt wethouder Engels “sportvereni-
ging”.) Die zullen ook zeker hun inbreng hebben gehad tijdens 
de bijeenkomsten op 1 en 15 december 2020 die dan weer hun 
weerslag vinden in het hierboven genoemde visiedocument. 
Zeker als je de gespreksonderwerpen van de klankbordgroep in 
ogenschouw neem waaronder ook “ontsluiting van het toekom-
stige verkeer op de bestaande omgeving”. 
De minst geschikte optie in de ogen van de klankbordgroep is 
de ontsluiting op een nieuw aan te leggen randweg.(wordt hier 
zoiets als de Verlengde Rijnstraat bedoeld en afgeschoten?).
Maar wel op een kruispunt bij de Dorpsstraat en de Broeksingel. 

Voor het langzame verkeer wordt dit als mindere optie genoemd. 
Een verbinding naar een fietspad ten oosten van Driel krijgt ook 
al weinig bijval van de klankbordgroep. 
Wel een nieuwe ontsluiting die weer uitkomt op de Dorpsstraat 
terwijl de Dorpsstraat nu al niet een van de vriendelijkste ( en dat 
is een understatement) fietsroutes is. 
In een extra toevoeging schrijft de opsteller van het visie docu-
ment zelf al “de huidige fietsoversteekplaats naar de voetbalclub 
is een gevaarlijk punt”. Ik neem maar aan dat hier de zebra over-
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steekplaats wordt bedoeld.
De meest logische oplossing voor het ontsluiten van de nieuwe 
wijk voor het langzame verkeer wordt door de klankbordgroep 
niet benoemd.
In hoofdstuk 5 “proefverkavelingen” wordt er wel een eerste aan-
zet voor gegeven.
Hier wordt een vrij liggend fietspad dwars door de wijk van noord 
naar zuid ingetekend.
Het begin is er dus al maar dat moet wel worden afgemaakt. 
Nu loopt het geplande tracé dood op een sloot. Niet zo maar een 
sloot maar een ‘hoofd watergang’. 
Dat wordt dus zwemvesten mee voor de (school) jeugd die hier-
van gebruik gaan maken. 
Of toch maar iets eerder rechtsaf slaan en weer uitkomen op de 
Dorpsstraat? Dat is toch ook geen logische (school)route naar 
Arnhem en Elst!

Maar waarom wordt dat vrij liggende fietspad niet gewoon door-
getrokken?. Dus bij de tennisvelden linksaf, achter de fabriek van 
Baltussen langs en dan uitkomend op ’t Vlot. 
Prachtig toch. Volledig autoloos fietsen naar Arnhem via de 
Schuytgraaf. En als de gemeente het stukje Grote Molenstraat 
tot aan de stoplichten in het project stopt, ook geheel autoluw 
over een vrij liggend fietspad naar Elst.

De schooljeugd zal u dankbaar zijn, geachte klankbordgroeple-
den. En heel veel andere Drielenaren ook.
En aangezien deze “visie & proefverkaveling” nog heel wat 
mitsen en maren heeft, zoals uit de stukken blijkt, is het stukje 
verlengen van een vrij liggend fietspad natuurlijk makkelijk in te 
passen en bovendien een probleem-oplossing voor de ontsluiting 
van de nieuwe wijk en de fietsende Drielenaren. 
Misschien kan de vertegenwoordiging vanuit de tennis-en voet-
balvereniging de Drielse jeugd een dienst bewijzen en dit in het 
volgende klankbordgroep-overleg inbrengen. 
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Om het wat makkelijker te maken heb ik een situatie tekening 
gemaakt die aanvult daar waar nu in het wijkplan het fietspad 
doodloopt.
En doodlopen, dat wil toch niemand ! 
En hoeft ook niet, zeker niet in het jaar met gemeenteraadsver-
kiezingen. Het is nu oogsttijd voor de burgers. Er is dus wat te 
(ver)kiezen!!
Er is nog wat tijd. In hoofdstuk 5 van deze ‘visie & proefverkave-
ling’ staat letterlijk vermeld 
“Het is nadrukkelijk nog niet een definitief plan, maar geeft een 
indruk van het mogelijke eindresultaat”. 
Dus klankbordgroep…..!!!  Doe er jullie voordeel mee. Maar de 
tijdsruimte is niet oneindig!
En de verkiezingen zijn al in maart 2022.

Willy 
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Nieuw	meubilair	kantine
Het laatste deel van het nieuwe meubilair is binnengekomen, dat 
lijkt er al weer meer op of niet?! 
Als straks de kantine weer open is; geniet ervan en wees er 
zuinig op! Oh ja; de eerste die op het nieuwe meubilair een voet-
balstickertje plakt, mag de kantine, de wc’s én de kleedkamers 
schoonpoetsen...met een tandenborstel...10 jaar lang.
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http://www.hagen-resourcemanagement.nl
http://www.linsenscooters.nl
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	februari
01 Joey Alberts
01 Bart van Leeuwen
03 Raf Romberg
03 Ties Ritsma
03 John Baas
05 Jasper Aalbers
05 Sebean Hendriksen
06 Corne Peters
07 Michel Cijs
07 Hans van der Linden
08 Mads van Rooijen
09 Thijs van Veggel
09 Yanou van Schaik
10 Janne Willemsen
11 Jochem van Gogh
12 Jelle Blom
13 Wesley van Sandijk
13 Willem Gerrits
14 Adrie Pullen
14 Jamie Wiegman
14 Sander Berends
15 Niels Hammink
15 Rémon van den Dam
17 Dennis Knuiman
17 Adrie van Roosmalen
17 Ingrid Hut
18 Givayo Axwijk
19 Frans Essers
19 Stijn Geenacker

19 Coert Hes
20 Jane van Rijsewijk
20 Ruben van Rhoon
20 Jordi Rook
20 Ivo van der Geest
20 Jaeden Brown
21 Wouter Hage
22 Nick ten Westeneind
24 Emile Baumann
24 Dex Kooijman
24 Guusje van Ballegoijen
24 Jurriën Kars-Kanselaar
24 Giandro Martina
25 Stijn van de Klift
25 Bart Verhoeven
26 Bart Kosman
26 Jan Zadelhoff
26 Eline Bierhaalder
27 Margriet Groenevelt
28 Jimmy van Tilburg
28 Valentijn van Vliet

Nieuwe	leden
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Weetjes,	of	onzin?

• Bemoeizuchtige ouders houden zich meer bezig met leraren 
dan met hun eigen kinderen.

• Pubers, dat zijn korte lontjes op poten.

• Op 14 januari zou Johan Rudolf Thorbecke 224 jaar geworden 
zijn

• In Nederland zijn 642 scholen voor voortgezet onderwijs en 
6.132 scholen voor basisonderwijs.

• Elke middelbare scholier zou een reanimatiecursus moeten 
volgen.

• De regering stopte bijna 6 miljard euro als coronasteun in het 
onderwijs.

• Mensen met rood haar voelen minder pijn

• Er zijn meer kippen op de wereld dan mensen

• Rechtshandigen leven gemiddeld 9 jaar langer dan linkshandi-
gen

• Olifanten niet kunnen springen

• Heet water bevriest sneller dan koud water

• In Italie is vrijdag de 17e een ongeluksdag

• De hoogst gemeten golf 64 meter boven de zeespiegel uitkwam
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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
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  |  jan. 2022

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: 
Voorzitter:   Hemmie Weijman
Penningmeester:  Hans Vening
Secretaris:   Anouk Bergmans
Voetbalzaken :  Jan de Bijl
Sponsoring & communicatie: Michael Simon,  
Accommodatie & facilitair:  Jan van Rooijen  
Activiteiten & vrijwilligers:  Hans van der Linden

Verenigingsinformatie

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

Technische commissie
Voorzitter en hoofd interne scouting:  Frank Abbenhuis
Hoofd jeugdopleiding:   Guillaume Deux
Technisch jeugdcoördinator:  Julian Vlietstra 
Coördinator bovenbouw:   Tonnie Hoogveld
Coördinator middenbouw:  Vacature
Coördinator onderbouw:   Maik Bos
Coördinator mini’s:   Mariska Willems-Jans
Coördinator selectie 1 + 2:   Ivo Leijser
Coördinator niet selectie seniorenteams, 
dames, heren en meidenteams:  Arno Schuiling

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
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.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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