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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Als dit clubblad verschijnt zitten we volop in het  
voorjaar. Dat betekent dat we al weer richting eind 
 van het seizoen gaan. Alhoewel dat nog niet te zien 
 is aan het aantal nog te spelen wedstrijden van  
veel teams.  
Door alle afgelastingen in het afgelopen seizoen, 
is de competitie verlengd en zijn er nog behoorlijk 
veel wedstrijden af te werken. Toch begint het voor veel 
(met name prestatie)teams al spannend hoe de competitie zal eindigen.

Voetbal is een teamsport 
Als je het zo opschrijft is het vanzelfsprekend. Toch lijkt dat volgens mij 
niet altijd, zoals de praktijk is. In de afgelopen periode zag ik toch nog 
regelmatig wedstrijden die afgelast werden. 
En lang niet altijd had dit te maken met corona. 
En heel triest, we hebben recent een team uit de competitie moeten halen 
vanwege een structureel tekort aan spelers. Slecht voor het imago en met 
een behoorlijke kostenpost voor de club.
Overigens zijn wij niet de enige vereniging die hiermee te kampen heeft. 
En bovendien is deze trend al langer gaande. 
Ook in voorgaande seizoenen waren er voorafgaand aan een seizoen regel-
matig klachten dat er teveel spelers bij een team waren ingedeeld. Doch 
lopende het seizoen bleek dan vaak dat er al snel amper voldoende men-
sen op de been gebracht konden worden om te spelen.
Dit probleem constateren is eenvoudiger dan het oplossen. Ik denk dat 
het toch vooral te maken heeft met de cultuur en de tijd waarin we leven. 
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Het afzeggen voor een wedstrijd wordt makkelij-ker gedaan en het 
besef dat daardoor het team wellicht een probleem heeft, speelt min-
der. Het is belangrijk dat richting het nieuwe seizoen binnen een team 
daarover goede afspraken te maken waarop je elkaar kunt aanspreken. 
En dan nog biedt dat geen garantie.
Let wel, niet in alle situaties is sprake van de hiervoor geschetste situ-
atie. Je kunt als team altijd te maken krijgen met overmacht. 
Gelukkig is er in die situaties altijd de mogelijkheid om in overleg met 
de tegenstander en de KNVB uit te wijken naar een ander moment van 
spelen.

Upgrade van de kantine
Onlangs hebben alle leden een uitnodiging gehad om mee te denken 
over aanpassingen aan onze kantine. Naast een aantal noodzakelijke 
aanpassingen willen we de kantine ook een meer bij deze tijd passende 
uitstraling geven. 
Mooi om te zien dat een groot aantal leden de tijd heeft genomen om 
input hierop te geven. 
De reacties variëren van heel positief tot opbouwende kritisch en van 
heel summier tot heel uitgebreid. Maar de algemene trend was in ieder 
geval dat het goed is om hiermee aan de slag te gaan.
Op het moment dat ik dit schrijf, worden de reacties verwerkt in het 
plan. 
Gelet op de vele en ook vaak tegengestelde reacties, zullen uiteraard 
niet alle opmerkingen verwerkt kunnen worden in de bijgestelde versie. 
Separaat zullen we jullie informeren hoe het vervolg er daarna gaat 
uitzien.

Activiteiten rest van dit seizoen
In de vorige editie schreef ik al hierover. Los van activiteiten die even-
tueel per team nog worden gedaan, staan voor de komende periode ook 
voor de vereniging als totaliteit een en ander gepland.
Op zondag 1 mei zal er in de loop van de middag live muziek (DJ) in de 
kantine zijn. 
Op deze dag spelen alle seniorenteams thuis en dit leek ons een mooi 
moment voor wat extra sfeer in ons clubhuis.
Vrijdag 13 mei is een afscheidswedstrijd gepland voor Jeroen Peters, 
aansluitend met live muziek in de kantine. 
Jeroen is jarenlang een waardevolle kracht voor ons 1e elftal geweest. 
Deze wedstrijd is door corona al langere tijd vooruitgeschoven.
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Tweede Pinksterdag (6 juni) nodigen we onze sponsors uit voorafgaand 
aan de laatste competitie-wedstrijd van het 1e elftal. Ook daarna zal in 
de kantine live muziek zijn.
En tenslotte is op zaterdag 26 juni de afsluitende verenigingsdag. Daar-
op zullen overdag activiteiten zijn voor de jeugd (allereerste de jongste 
jeugd, later de oudere jeugd) met ’s-Avonds een feest-avond voor alle 
oudere leden en supporters.

Uit	de	bestuursvergadering
•	 Vanuit een aantal jeugdelftallen werd gevraagd of en zo ja, welk 

budget er was voor een activiteit van het elftal. In het verleden was 
dat voor een belangrijk deel gekoppeld aan de sponsor-loop. Echter, 
dit seizoen wordt de sponsorloop niet meer gehouden. Toch hebben 
we besloten voor de teams een bedrag per speler en begeleider vast 
te stellen. Dit zal rechtstreeks naar de teams worden gecommuni-
ceerd.

•	 Het Dagelijks Bestuur heeft met de werkgroep Toekomst van 
Driel een afrondend gesprek gevoerd over hun werkzaamheden 
van enkele jaren geleden. We hebben samen geconsta-teerd dat 
de uitkomsten van de in 2019 gehouden enquête op dit moment 
in belangrijke mate geborgd zijn in het visiedocument dat door de 
Algemene Ledenvergadering in oktober 2021 is vastgesteld. De rol 
van de werkgroep zoals destijds was bedoeld, is daarmee vervuld, 
waarvoor wij hen hebben bedankt. De verdere uitvoering ligt bij ons 
bestuur. 

•	 We constateren dat nog steeds het aantal vrijwilligers en met name 
bij de kantine, ruimschoots onvoldoende is. We hopen/denken met 
wat ‘pappen en nathouden’ het dit seizoen uit de kunnen zingen. 
Voor volgende seizoen wordt hard gewerkt om dit probleem op te 
lossen. Wat ons betreft is hierbij belangrijk uitganspunt dat lid zijn 
van een vereniging meer inhoudt dan enkel het betalen van contri-
butie.  
Want nog steeds geldt ……..

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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Afscheidswedstrijd	Jeroen	Peters

Het zal je niet ontgaan zijn, dat Jeroen Peters is gestopt als actief 
voetballer.

Gezien zijn staat van dienst bij RKSV Driel wordt hem een af-
scheidswedstrijd aangeboden.   
Deze wedstrijd zal worden gehouden op vrijdag 13 mei a.s., aan-
vang 19:00 uur op het sportpark van RKSV Driel. 
Aansluitend is er in de kantine van RKSV Driel een feestavond 
met live muziek.
Iedereen is van harte welkom bij om de wedstrijd en de feest-
avond bij te wonen.
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Super Sunday bij RKSV Driel
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Muzikale
middag

CAFÉ ZELDENRUST I.S.M. DRIEL 4
M.M.V. MARTIJN DE PIANOMAN

( EN LINKSBACK )

ZONDAG 19 JUNI 16:00 - 20:00 uur
Café Zeldenrust | Kerkstraat 58 | Driel

Muzikale middag
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Sponsor	in	de	spotlight

Naam: Wendy Willems
Leeftijd: 39 jaar
Bedrijf: Effectief Personeelsdiensten
Sponsor RKSV Driel sinds: 2014

Vertel eens over je bedrijf
Effectief is een uitzendbureau uit Renkum. Het is onderdeel van de firma 
Hooijer Renkum (een aannemer in de GWW en sloop). Hooijer is dan ook 
eigenaar van het uitzendbureau. Effectief is dus niet mijn eigen bedrijf, 
maar ik run het al jaren, samen met mijn collega Laura van Dam. Beiden 
werken wij nu 15 jaar bij Effectief en nog steeds met veel plezier.

Inmiddels is ons team uitgebreid naar 5 medewerkers (onze nieuwste 
aanwinst staat nog niet op de foto, daar zij zojuist is aangenomen).    Je 
kan als werkzoekende bij Effectief terecht voor allerlei banen. We hebben 
altijd veel ‘handenwerk’, maar ook voor een administratieve of kantoor-
functie in de bouw of techniek kan je bij ons terecht. De bedrijven waar-
voor wij personeel zoeken zijn veelal gevestigd in de regio Ede-Arnhem-
Nijmegen.

    

Ben je als ondernemer op zoek naar (extra) personeel: Wij kunnen bedrij-
ven voorzien van tijdelijke krachten, bij ‘piek en ziek’, maar ook werven 
wij medewerkers voor een vaste baan.
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Spreuk	van	de	maand.	

Wacht niet met genieten 
tot later, 

want als later eerder 
komt, ben je te laat.

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Hoe ben je als sponsor bij RKSV Driel betrokken geraakt?
Ik woon al (bijna) mijn hele leven in Driel en mijn ouders (Joop en Toos 
Janssen) zijn altijd betrokken geweest bij de club. Toen ik ook nog Ri-
chard Willems aan de haak sloeg, kon ik al helemaal niet meer om RKSV 
Driel heen natuurlijk. Ik draag de club nog altijd een warm hart toe en als 
je dan als sponsor iets kan betekenen, doe ik dat graag.

Op welke manier sponsor je RKSV Driel?
Wij hebben een bord langs het hoofdveld en adverteren in de Rood-Witten. 
Eerder zijn we ook lid geweest van de Businessclub, maar dat was voor 
ons minder interessant.

Wat maakt onze vereniging een aantrekkelijke voor jou(w zaak)?
Eerder hadden we best veel jongens, met name vanuit de A, die via ons 
werkten. Dit was  veelal vakantiewerk, maar later hebben ook een aantal 
jongens structureel voor ons gewerkt. Nu ik zelf minder op de club kom, 
merk je wel dat is afgenomen. Maar als Drielenaar wil ik de club toch 
graag blijven sponsoren. 

Ben je zelf actief als voetballer?
Nee. Al zou het me wel leuk lijken!  

Favoriete voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard)?
Haha, die heb ik niet echt, maar dan zou ik Vitesse zeggen.

Andere hobby’s?
In de zomermaanden ga ik graag zeilen. Verder speel ik bij een amateur-
musicalgroep en  ben ik altijd in voor een dagje shoppen, gezellig uit eten 
gaan of op pad met mijn gezin. Ook ben ik weer langs de lijn te vinden, 
maar dan nu bij Guusje, mijn oudste dochter die speelt bij MO-13. 

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen weten?
Nou, ik geloof ik niet dat ik zoveel interessants te melden heb! Maar, als 
mensen nog wat van me willen weten, mogen ze me altijd aanschieten.
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Oproep	
zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	niet(s)
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In	het	“voetbal”licht
Naam: Klaas Venderbosch, Leeftijd: 40 jaar Lid sinds: 2020

Stel je zelf even kort voor:
Ik ben Klaas Venderbosch en vader van 3 kinderen, Lotte (10 jaar), Tim (8 jaar) en Lieke 
(4 jaar). Sinds 2010 getrouwd met Maaike en in 2008 ons eerste huis gekocht in de 
Schuytgraaf. In 2019 verhuisd binnen de Schuytgraaf. Ik werk in Arnhem op de afdeling 
financiële administratie.

Wat doe jij precies bij RKSV Driel?
Ik ben trainer bij het elftal van Lotte, de JO10-4. Vorig seizoen trainde ik de JO9-4.

Wat vind jij het leukste aan onze vereniging?
Ondanks het groeiende aantal leden blijft het dorpse karakter behouden en dat zorgt voor 
een gezellig sfeertje. Iedereen is bereid elkaar te helpen.

Wat doe je verder in je vrije tijd?
Ik voetbal zelf ook nog bij Jonge Kracht in Huissen.Verder tijd doorbrengen met mijn ge-
zin. Af en toe een uitje, maar ook thuis gewoon gezellig een spelletje doen.

Favoriet(e):
Voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard): Vitesse
Film: Ik kijk niet heel veel films, maar een oudje, ‘The ShawshankRedemption’, vind ik erg 
mooi.
Serie: Hunted, Wie is de Mol?
Boek: Vooral biografieën. Veel van voetballers, maar ben nu die van Avicii aan het lezen, 
ook erg interessant.
Eten: Italiaans
Muziek: Trance

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen weten?
Geen idee eigenlijk. Ik heb niet veel geheimen.

Welk lid van RKSV Driel mogen we de volgende keer voor het voetlicht brengen van 
jou?
Fabian Bovenlander
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De	mini’s	zijn	weer	begonnen.	

Woensdagmiddag komen ze braaf trainen, onze mini’s.
De trainers proberen hen balvaardigheid aan te leren, maar boven-
al plezier in het spel.

Vanaf afgelopen zondag werd er nu weer een echte partij voetbal 
gespeeld.
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Van	de	scheidsrechterscommissie:

Pupillenscheidsrechters
Steeds vaker krijgen we de vraag of er een scheidsrechter is voor 
de O11 – O12 wedstrijden, helaas is deze er vaker niet dan wel. 
Aan het begin van het seizoen hebben we dit al eens gecommuni-
ceerd, maar nu doen we dit nogmaals. 
We waren genoodzaakt om aan het begin van het seizoen bijna 
alle pupillen scheidsrechters door te zetten naar de junioren, 
want daar kwamen we een ernstig tekort, dit vloeide door tot aan 
de senioren. 
Op dit moment telt de vereniging 2 pupillenscheidsrechters en u 
kunt het al raden, deze voetballen zelf ook. 
Heel sporadisch zullen wij deze scheidsrechters op een wedstrijd 
kunnen inplannen. 
Houd daarom voetbal.nl in de gaten, ziet u geen scheidsrechter 
staan? Dan kunt u ervan uit gaan dat er ook geen scheidsrechter 
is. 

Werving scheidsrechters
Op verschillende momenten hebben wij geprobeerd om scheids-
rechters te werven voor onze vereniging, helaas komt hier maar 
weinig uit voort. Het resultaat? 
Soms	een	flinke	puzzel	in	de	planning	en	teleurgestelde	trainers/
leiders die zelf een scheidsrechter moeten regelen. 
Op donderdagavond is de planning vaak concreet, ziet u in voet-
bal.nl geen scheidsrechter staan? 
Kijk	dan	alvast	om	u	heen	of	u	iemand	weet	om	te	fluiten.	Mocht	
u iemand hebben gevonden? 
Geef dit dan z.s.m. aan bij de scheidsrechtercoördinator! 
De scheidsrechtercoördinator zal vaak op donderdag of vrijdag 
ook aangeven in de trainers/leiders groep welke wedstrijden niet 
voorzien zijn van een scheidsrechter. 
Ook hebben wij binnen onze vereniging te maken met een aantal 
teams die in de A-categorie voetballen, deze wedstrijden moeten 
voorzien worden van een scheidsrechter, vaak is dit een KNVB 
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scheidsrechter. Mocht de KNVB geen scheidsrechter ingepland 
hebben, dan kan het voorkomen dat de scheidsrechtercoördi-
nator genoodzaakt is om ergens anders een scheidsrechter af te 
halen. 
Ook dit probeert hij vroeg genoeg te communiceren. 

Bij deze doen we nogmaals een oproep
Bent u geïnteresseerd om voor onze vereniging als scheidsrech-
ter aan de slag te gaan? Meld u dan nu aan. Wij kunnen altijd 
scheidsrechters gebruiken! Stuur uw gegevens door naar scheids-
rechters@rksvdriel.nl en vermeld hierbij:
•	 Naam
•	 Leeftijd
•	 Emailadres
•	 Telefoonnummer
•	 Eventueel	in	welk	team	je	speelt
Ook voor vragen of klachten kan je bovenstaand e-mailadres 
gebruiken, wij zullen de vraag of klacht doorzetten naar de juiste 
personen, en proberen hier altijd z.s.m. een antwoord op te ge-
ven.

Cursus verenigingsscheidsrechter
Onlangs zijn 2 leden van onze vereniging gestart met de cursus 
verenigingsscheidsrechter. Zij hebben op het moment van schrij-
ven de eerste cursusavond achter de rug en bij het uitkomen van 
deze Rood-Witten hebben zij de tweede avond al gehad. 
Op	deze	cursus	leren	zij	de	fijne	kneepjes	van	het	vak	en	krijgen	
zij handvatten om de wedstrijden te leiden. 
Deze cursisten zullen regelmatig worden ingezet op verschillende 
wedstrijden, met verschillende niveaus. 
Tijdens deze wedstrijden worden zij begeleid en beoordeeld door 
de scheidsrechtercoördinator. 
Wij wensen de cursisten nog heel veel succes en vooral veel ple-
zier!
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Hé SCHEIDS!
We horen het steeds vaker als we langs de velden staan, spelers 
die het niet eens zijn met een beslissing van de scheidsrechter. 
Trainer/leiders	die	tekeer	gaan	bij	een	fluit	signaal	en	ouders	die	
zich steeds vaker op een verbale manier uiten naar de scheids-
rechter. 
Het respect voor de scheidsrechter is vaak erg ver te zoeken! Het 
valt ons op dat de scheidsrechter steeds vaker de zondebok op 
het veld is, loopt het spel niet lekker dan hoor je al snel het ver-
wijt	naar	de	scheids,	want	die	fluit	niet	goed!	Maar	bedenk	bij	het	
schreeuwen van commentaar op de scheidsrechter dat zij er wel 
staan voor jullie! 
In hun eigen vrije tijd beoefenen zij een hobby en willen zij iets 
betekenen voor de vereniging. Zij zorgen ervoor dat jullie wed-
strijd door kan gaan. 
Het valt ons ook op dat het maar normaal lijkt dat de scheids-
rechter er staat. Na de wedstrijd wordt de scheidsrechter nauwe-
lijks tot niet bedankt door de spelers. 
Loop eens na de wedstrijd naar de scheidsrechter toe, bedank 
hem	voor	de	gefloten	wedstrijd,	ook	al	ben	je	het	niet	altijd	eens	
met hem. 

Want bedenk wel:

Zonder scheidsrechter kan JIJ niet voetballen!!! 

Stefan Emons.
Scheidsrechtercoördinator.
Scheidsrechterscommissie RKSV Driel
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Wedstrijdverslagen	Driel	2

Driel 2 bezorgt koploper een lastige avond, maar ver-
liest de wedstrijd in slotfase alsnog.

Op donderdag 24 maart moesten we om 20.00 uur spelen uit bij 
de koploper SDOUC 2. Aangezien Ulft een stuk rijden is was er 
voor deze wedstrijd een busje van Linsen geregeld, natuurlijk ook 
een drankje voor de terugreis. 
We moesten al om 18.15 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats. 
We wisten van te voren dat het heel lastig zou zijn om een resul-
taat te halen en dat bleek ook in de wedstrijd. 
Vanaf het begin stonden we onder zware druk en kwamen amper 
aan het voetballen. 
Na 15 minuten ongeveer kreeg de thuisclub een strafschop maar 
Paul liet zich niet passeren en plukte de bal uit de hoek. Driel 2 
kwam bijna niet in de buurt van het doel van de tegenstander 
maar rond de 30 minuut kregen we een hoekschop en de afgesla-
gen bal werd door Joep lekker binnen geschoten 0 – 1 tevens de 
ruststand.
Na de rust was het weer éénrichtingsverkeer en hadden we het 
wederom heel lastig maar knokten we heel hard met zijn allen 
maar in minuut 83 werd de 1 – 1 binnen geschoten door afstands-
schot die zelfs onze keeper te machtig was. 
In de 87 min kreeg SDOUC een hoekschop die ineens binnenviel 
omdat een verdediger van ons volledig over de bal trapte en onze 
keeper zo weer kansloos liet, zodat we zelfs geen punt mee terug 
konden nemen. 
In de allerlaatste min kreeg de thuisclub nog een makkelijk gege-
ven strafschop die wel binnen geschoten werd zodat de eindstand 
3 – 1 werd.
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Driel 2 doet goede zaken thuis tegen DCS 3 en pakt de 
volle buit.

Wederom een inhaalwedstrijd op donderdag 31-3-2022 aanvang 
20.00 uur. Wedstrijd werd gespeeld op kunstgras onder zeer 
slechte omstandigheden, natte sneeuw en regen zorgden ervoor 
dat het tevens waterkoud was op en naast het veld. Driel 2 wilde 
deze wedstrijd ten koste van alles winnen en begon fanatiek op 
zoek naar de voorsprong maar uit het niets kwam DCS ineens 
op 0 – 1 omdat iedereen stond te kijken na een hoekschop en de 
spits hard kon binnen schieten. 
Driel 2 zocht massaal de aanval maar was wederom slordig met 
het verzilveren van de kansen. 10 min voor de rust ging Nick na 
randje buitenspel alleen op de keeper af en bracht de stand weer 
in evenwicht 1 – 1. De scheidsrechter liet de grensrechter die vaak 
stond te vlaggen staan en bleef gelukkig bij zijn beslissing zodat 
we met die stand gingen thee drinken.
Na rust gingen we weer fanatiek op zoek naar doelpunten maar 
leek de bal er maar niet in te willen gaan. 
Rond de 20 min kregen we vrije trap ruim buiten de 16 meter 
Daan schoot de bal hard in de rechterbovenhoek en liet doelman 
kansloos en zorgde voor de 2 – 1 voorsprong. Vlak daarna werd 
Mark aangetikt in strafschopgebied en scheidsrechter gaf terecht 
een strafschop, Broer Koen mocht aanleggen maar de doelman 
pakte de bal zodat de beslissing uit bleef. 
Gelukkig wist 10 min later de mee op gekomen Stijn de bal wel 
hard binnen te schieten 3 – 1 en zorgde voor de beslissing. 
Tegenstander zocht daarna wel de aanval maar Driel 2 kreeg de 
ruimte om te counteren maar sprong daar wederom slecht mee 
om zodat in de stand geen verandering meer kwam en Driel weer 
3 punten kon toevoegen. 
Spelers  en toeschouwers zochten daarna snel de warmte van de 
kleedkamers en kantine op om weer een beetje warm te worden.
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Driel 2 wint simpel van Jonge Kracht 2 

Zondag 3-4-2022, aanvang 10.30 uur.
Wij moesten vandaag aantreden tegen Jonge kracht daar hadden 
we	uit	een	flinke	pak	slaag	van	gehad	7	–	1		(	was	wel	geflatteerd	
maar toch ) Voor de wedstrijd was het vertrouwen niet groot door 
veel blessures en een aantal licht geblesseerde  was de spoeling 
heel dun geworden. 
Daan	en	Joël	moesten	beginnen	beide	niet	fit.	Een	meevaller	was	
dat Bob heel  lang geblesseerd geweest al snel kon invallen voor  
Joël ( 20 min ) dat brengt gelijk weer wat rust in het team. Te-
genstander Jonge Kracht had ook een heel ander team en dat was 
eerlijk gezegd een stuk minder. 
Na een vrije trap van Daan werden we al snel geholpen door 
tegenstander Marnix kreeg de bal in de voeten gespeeld en van 
dichtbij kon hij binnen schieten 1 – 0 . Nick Kwam alleen voor de 
doelman maar liet na te scoren. Ook daarna kregen we verschil-
lende kansen maar gingen daar weer slordig mee om. 
Even later wist Marnix geweldig de bal in de rechterbovenhoek te 
knallen 2 – 0 rust.
In de rust werd Daan door de verzorger Bas behandeld om nog 
verder te kunnen spelen.
Na rust zakte het niveau nog verder naar beneden en Driel 2 
kreeg alle ruimte voorin. 
De doelman verspeelde de bal aan Mark en die speelde de bal 
breed op Jasper die 3 – 0  kon binnen tikken. Nick wederom al-
leen voor de doelman wist nu wel het net te vinden 4 – 0.. 
Met een beetje overleg hadden we er nog wel een paar kunnen 
maken maar alleen Joey wist nog 1x te scoren na een voorzet tikte 
hij de 5 – 0 eindstand op het bord. 
De trainer haalde na 70 minuten Daan er ook uit want die kon 
nog amper lopen en de grieperige Kelvin moest de wedstrijd af-
maken en dat zegt natuurlijk al voldoende.



39

Jarigen	van	mei
01 Sidar Ozcelik
01 Jorre Wannet
02 Sam van Binsbergen
03 Rayan Battal
03 John Wels
05 Henk Dekkers
06 Kevin Dekkers
06 Menne Smits
07 Anouk Bergmans
07 Kasper Montfrooy
08 Twan Beijer
08 Sem van der Spek
09 Mark van Burken
09 Willy Peters
09 Julian Rutges
10 Almonzo Malvarosa
10 Fenne Noordhoek
10 Vincent van Welie
11 Jimmy Boerboom
11 Stijn Bouman
11 Ivo Leijser
11 Fynn Soowijl
12 Kelvin van der Lelij
13 Shutlan Axwijk
14 Meike van Rooijen
14 Luca Wels
15 Jacqueline Opperman-Dulos
15 Noah Panjer
15 Lars van der Putten
15 Dani Sinc
16 Joep Witjes
17 Alex Scheerder
20 Jane Holewijn
20 Thomas Pes
20 Marcel Rensen
20 Quint Verkuijl
21 Nika Boersma

21 Hasan Eroglu
21 Lizelot Hoogsteder
21 Theo van Rysewyk
22 Dries van Baal
23 Remco Muller
24 Wim Jacobi
25 Tim van den Heuvel
25 Thijmen Houweling
27 Mounir Boulahyane
27 Joshua Deux
27 Rick Pruim
27 Fred de Wild
28 Harmen de Jong
29 Ton Aalbers
29 Stefan Ederveen
30 Antéus Bijl
31 Siem Gerritsen
31 Frank Jansen
31 Jona Michiels

Nieuwe	leden
Rob Peper
Vajën Beek
Marijn Jansen
Indy Weijman
Chris van Beek
Julian Vlietstra
Sander Smit
Mark Udink
Rob Peters
Gwen van Eck
Teun Cortsjens
Ivo Nillezen 
Danny Bui
Nora Gubbels
Tim Venderbosch
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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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  |  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
activiteiten@rksvdriel.nl

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
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

	Bestuursmededelingen
	Voorwoord van de voorzitter
	Uit de bestuursvergadering
	Afscheidswedstrijd Jeroen Peters
	Super Sunday bij RKSV Driel
	Muzikale middag
	Sponsor in de spotlight
	Spreuk van de maand. 
	Oproep
zonder vrijwilligers kunnen wij niet(s)
	De mini’s zijn weer begonnen. 
	Van de scheidsrechterscommissie:
	Wedstrijdverslagen Driel 2
	Jarigen van mei
	Nieuwe leden
	Ledenlijst BCDriel
	Verenigingsinformatie
	Agenda

