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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter

Nog een paar weken en het voetbalseizoen 
2021-2022 is afgelopen. Na het pinkster-
weekeinde zijn er nog voor enkele teams 
competitieverplichtingen. Inmiddels hebben al
 een aantal teams een kampioenschap kunnen
 vieren en sommige andere teams staan 
(waarschijnlijk) op het punt dat op korte
 termijn te doen. 
En niet onbelangrijk, hopelijk slaagt het 1e elftal erin hun goede 
vorm van de afgelopen maanden om te zetten in handhaving in de 
3e klasse. Voor degenen die geen kampioen zijn geworden, hoop ik 
dat het een mooi voetbaljaar is geweest. 

Het nieuwe seizoen 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels alweer 
in volle gang. De indeling van de elftallen en het invullen van de 
daarbij behorende trainers en leiders is altijd een hele klus. 
Zodra dit rond is, zal daarover worden gecommuniceerd. 
De komende periode zullen ook de grasvelden op een bepaald mo-
ment in onderhoud gaan en dus een tijd lang niet gebruikt kunnen 
en mogen worden. 
De exacte periode waarvoor dat geldt zal nog kenbaar worden ge-
maakt. In die periode is dus alleen het kunstgrasveld beschikbaar 
om te gebruiken.
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Afsluitende activiteiten
Op deze plek wil ik nog de twee activiteiten aan het eind van dit 
voetbalseizoen onder aandacht brengen. 
Activiteiten waartoe we met instemming van de algemene leden-
vergadering hebben besloten, als dank voor de steun van de leden 
en sponsors van onze vereniging.
Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) nodigen we onze sponsors 
uit als dank voor hun steun aan onze vereniging. 
Voor, tijdens en na de (laatste competitie)wedstrijd van het 1e 
elftal zijn zij te gast. 
Na de wedstrijd is er live muziek in de kantine. 
Iedereen is hierbij uiteraard van harte welkom. 
En een (hopelijk) leuke bijkomstigheid is, dat op die dag ons 4e 
zondag elftal kampioen kan worden.
Op 25 juni houden we de seizoenafsluiting voor de hele vereni-
ging. De ochtend en het begin van de middag is gereserveerd voor 
de jongste jeugd (in diverse blokken per leeftijdscategorie), de 
namiddag is voor de oudere jeugdteams. 
De exacte tijden en invulling zal nog afzonderlijk bekend worden 
gemaakt.
’s-Avonds is er een feestavond voor alle leden en iedereen die zich 
verder betrokken voelt bij onze vereniging. 

Afscheidswedstrijd Jeroen Peters
Op vrijdag 13 mei is officieel afscheid genomen van Jeroen Peters 
als voetballer. Jeroen (42 jaar) is voor aanvang van dit seizoen 
gestopt als voetballer. 
Vanwege corona is dit afscheid uitgesteld.
Ik mag wel zeggen dat er op een zeer waardige wijze afscheid is 
genomen. 
Iets om als club met trots op terug te kijken. 
En uiteraard met dank aan de organisatoren van deze avond.
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Uit	de	bestuursvergadering
• De voetbalclubs van deze gemeente hebben onlangs met el-

kaar overleg gehad.  
Het ging daarbij over zaken die ons allen raken en knelpunten 
die we hebben. Om elkaar daar waar kan, te helpen en van 
elkaar te leren. Belangrijkste knelpunt bij vrijwel iedereen is 
het gebrek aan vrijwilligers.  
Niet vreemd, op dit moment zie je overal in de samenleving 
dat bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan door gebrek 
aan vrijwilligers.  
Ondanks dat dit breed speelt, is het niet iets waar we ons zo-
maar bij willen neerleggen (zie hierna).

• We hebben geïnventariseerd hoeveel uren vrijwilligerswerk er 
binnen onze vereniging (globaal) nodig is.  
Enerzijds om scherp te krijgen wat er allemaal nodig is om 
onze club te runnen.  
Maar ook om bij het werven van vrijwilligers aan te kunnen 
geven, hoeveel uur gemoeid is met de uitvoering van een be-
paalde taak.  
En uiteraard hebben we ook besproken op welke plekken in 
de organisatie vooral mensen nodig zijn en hoe we dit kunnen 
realiseren.  

Wij komen met onze ideeën separaat bij jullie terug.  
Maar belangrijk uitgangspunt is dat naar onze mening iedereen 
die iets wil van deze vereniging (trainen, spelen) daar ook iets 
voor terug moet doen.  
En niet alleen in de vorm van contributie want ……

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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RKSV	Driel	bedankt!
17-11-1996 – 11 oktober 2021

Op vrijdagavond 13 mei was het zover. Ik kreeg een afscheids-
wedstrijd aangeboden. Vanwege COVID een uitgesteld feestje, 
maar wel één om nooit meer te vergeten. 
Enkele weken geleden hoorde ik dat deze wedstrijd eraan zat te 
komen. 
Ik keek er naar uit om veel (oude) bekenden weer te zien op, 
rond en in het veld. 
En wat was het gaaf om te zien dat er zoveel mensen zijn geko-
men.

De organisatie rond deze wedstrijd stond als een huis. 
Daar wil ik Jan, Bart, Chris, Ron, Ronald en mijn vader nogmaals 
voor bedanken. 
Ik heb genoten in al die jaren. 
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Wat was het mooi om zo lang onderdeel uit te mogen en kunnen 
maken van RKSV Driel 1 en natuurlijk alle trainers, leiders, ver-
zorgers, supporters, vrijwilligers, sponsoren, bestuurders door al 
die jaren heen. 
Een kwart eeuw sluit ik af bij een fantastische club. 
Zoals we wel vaker zeggen in Driel; “waar een kleine club, groot 
in kan zijn”.
Bedankt RKSV Driel voor al deze schitterende jaren!

Jeroen Peters
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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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Met Businessclub SV Driel en alle sponsers

14.00 uur : aanvang wedstrijd
16.00 uur : live muziek
                       met zanger/DJ Marco Verriet                       (ex-lid van orkest Sowieso) 

Laatstecompetitiewedstrijd
RKSV Driel - HAVO

Sportpark Driel * Dorpsstraat 13 * 6665 CB Driel
www.rksvdriel.nl * e-mail: info@rksvdriel.nl * Tel: (026) 474 21 85

Laatste competitiewedstrijd
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Spreuk	van	de	maand.	

Als iedereen hetzelfde 
denkt, 

denkt er niemand.

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Wedstrijdverslagen	Driel	2

Driel 2 mag blij zijn met een punt uit bij GVA 2
Zondag 10-4-2022, 10.30 uur
Na een aantal wedstrijden met goede uitslagen hoopten we ook in 
Doornenburg dit door te zetten, maar mede door het slechte veld 
kwamen we totaal niet aan het voetballen. 
Tegenstander ging daar beter mee om en eerlijk gezegd mochten 
we blij zijn dat Stijn Abbenhuis JO17-1  weer goed stond te keepen 
dat we een punt mee mochten nemen naar Driel

Driel 2 laat het volledig afweten thuis tegen DVV 2  
Maandag18 mei 2022, 10.30 uur
We begonnen nog redelijk aan de wedstrijd en hadden binnen 10 
min al moeten scoren. Kars, JO19-1, legt de bal breed op Nick 
maar vrij voor doel schiet hij over. Dit was kenmerkend voor de hele 
wedstrijd allemaal net niet. 
Het mooie weer werkte  verlammend voor Driel 2 en tot overmaat 
van ramp werd het vlak voor rust 0 – 1  in de 2e helft konden we 
geen vuist maken en tegenstander scoorde uit counter de 0 – 2 
door een mooie actie van Jasper werd het nog wel 1 – 2 maar en-
kele minuten later na een hoekschop kon tegenstander vrij de 1 – 3 
binnen koppen tevens eindstand.

Driel 2 was heer en meester in Groesbeek, maar wint toch heel 
moeizaam van Groesbeekse Boys 2
Zondag 24-4-2022, 11:00 uur
De start was goed voor Driel kregen kansen maar sprongen daar 
slecht mee om. Bob zorgde met een geweldig schot in de kruising 
wel voor de 0 – 1 maar uit een counter was het weer snel 1 – 1. 
Na een voorzet van Jasper kon Mark simpel de 1 – 2 binnen schie-
ten en gezien de vele kansen hadden we eigenlijk al ruim voor 
moeten staan met de rust maar de mooiste bleven helaas onbenut. 
Na rust was de wedstrijd meer open dit kwam mede omdat we ach-
terin slordig waren en veel bal verlies leden, tegenstander werd zo 
in het zadel geholpen maar gelukkig was onze keeper 
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Stijn goed op dreef en voorkwam enkele malen de gelijkmaker. 
Toen Mark uit de vele kansen eindelijk de 1 – 3 binnen tikte dach-
ten we de buit binnen te hebben maar tegenstander ging alles of 
niks spelen en vlak voor tijd werd het zelfs nog 2 – 3 zodat het 
nog billen knijpen was maar gelukkig bleef het daarbij en gingen 
de punten mee naar huis.

Driel 2 wint dik verdiend  van Beuningse Boys 2
Zondag 1-5-2022, 11.30 uur
Jasper scoort de 1 – 0 na een hele mooie aanval. Via een mooi 
schot kwam Beuningen al weer snel op 1 – 1 , Daan schoot  
daarna  een vrije trap tegen de paal. 
Vlak voor rust kreeg Beuningen een strafschop terwijl zuiver de 
bal werd gespeeld, iedereen van Driel binnen en buiten het veld 
was daar kwaad over maar scheidsrechter bleef bij zijn beslissing 
en deelde zelfs nog een gele kaart uit aan Daan. 
Beuningen wist wel raad met dit cadeau en bracht de ruststand 
op 1 – 2 
Na rust was Driel op dreef en scoorde Nick na een geweldige 
aanval de 2 – 2. Nick scoorde 3 – 2 na wederom een mooi uitge-
speelde aanval. 
Ook wij kregen daarna goedkoop een strafschop dit sloeg ook 
nergens op maar de scheidsrechter wilde waarschijnlijk zijn fout 
goed maken. 
Nick schoot rustig de 4 – 2 binnen. 
De doelman van Beuningen was zo kwaad dat hij kort na elkaar 
2 x geel kreeg en eraf  moest met rood en een speler zijn plaats 
moest innemen. 
Deze speler schoot 10 minuten later een uittrap zo in de voeten 
van de ingevallen Kars, die legde de bal breed op de vrij staande 
Jasper die de bal simpel in het lege doel kon schieten en de 
eindstand op 5 – 2 bracht.
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Oproep	
zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	niet(s)
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Orion 3 mag heel blij zijn met de 2 – 0 overwinning was niet 
in verhouding met spelbeeld, Driel 2 liet weer de mooiste 
kansen onbenut 
zondag 8-5-2022, 12.00 uur
Driel 2 begon heel goed aan de wedstrijd. Daan zorgde met zijn 
ballen van achter uit voor veel dreiging maar voorin sprongen we 
er heel slordig mee om. 
Mark en Nick kregen alle ruimte voor in maar speelden dat keer 
op keer heel slecht uit. 
Verdedigend stond het redelijk maar van uit het niets scoorde 
Orion vlak voor rust uit een counter de 1 – 0 .
Ook in de 2e helft ging het spel op en neer en het was tekenend 
dat Orion in slotfase door een misverstand  achterin heel geluk-
kig de 2 – 0 kon maken

Driel 2 verlies thuis tegen koploper SDOUC 2   1 – 4
Donderdagavond 12 mei 2022  aanvang 20.00 uur.
Driel 1 en 2 moesten allebei bijna gelijktijdig thuis voor de com-
petitie dus lenen van elkaar was niet mogelijk.
Driel 2 begon nog redelijk goed aan de wedstrijd en wist na 15 
min na een hoekschop zelfs nog op 1 – 0 te komen door Koen, 
maar die voorsprong was van korte duur want even later was het 
weer gelijk na een hoekschop van SDOUC stond iedereen naar 
elkaar te kijken en kon speler vrij inkopen. 
Het werd vlak daarna ook al snel 1 – 2 na een voorzet kopte spe-
ler knap binnen. Dit was ook de ruststand.
20 min na rust werd het 1 – 3 waarbij verdediging er niet goed 
uit zag. 15 min voor tijd schoot Daan een vrije trap hard tegen de 
kruising dat was ook de laatste kans voor Driel. 
De wedstrijd was gespeeld en vlak voor tijd werd het zelfs nog 
1 – 4  
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Driel 2 pakt sportieve revanche op DVOL 2 en wint met 2 - 0
Zondag 15-5-2022, 10.30 uur
Deze wedstrijd had een voor geschiedenis uit speelden we 1 – 1 
maar die wedstrijd moest overgespeeld worden omdat bleek dat 
Joël niet had mogen  spelen van de KNVB. 
Wij moesten die wedstrijd spelen onder zeer slechte omstandighe-
den, de enigste wedstrijd in de regio die door ging wat een nood-
weer was het toen. 
We hadden ook geen echte keeper in doel staan, Tegenstander 
had zich daarnaast behoorlijk versterkt met spelers van het 1e . 
We verloren die wedstrijd dan ook met 3 – 1 en kregen zelfs ook 
nog 3 punten in mindering van de KNVB, dus verloren we eigenlijk 
4 punten. 
Daarom hadden we nog een appeltje te schillen met de gasten uit 
Lent. 
Maar we hadden het heel lastig in het begin vooral Stijn had het 
moeilijk met de rechtsbuiten van DVOL die schoot zelfs nog een bal 
tegen de paal maar Stijn herpakte zich goed en wist daarna redelijk 
controle te krijgen over hem. 
Kars bracht ons na een snelle counter op een 1 – 0 voorsprong dat 
was tevens de ruststand. 

Na rust golfde het spel op en neer en wederom schoot DVOL tegen 
de paal dus het zat ook wel een beetje mee. 
Wij  kwamen  ook regelmatig dreigend voor hun doel en toen Joep 
de 2 – 0 binnen schoot was de wedstrijd beslist mede omdat Rick 
een goede wedstrijd keepte en de 0 wist te houden.
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JO14-1	ongeslagen	kampioen

Zaterdag 21 mei is Rksv Driel JO14-1 (tot nu toe) ongeslagen kam-
pioen van de hoofdklasse geworden. 
Door de uitwedstrijd bij Spero JO14-1 met 
1-3 te winnen waren de mannen van Driel niet meer in te halen 
door de nr 2 Spero. 
De wedstrijd begon slecht en Driel kwam, mede door de “kampi-
oens stress” op een 1-0 achterstand. 
Maar door hard werken en mooi voetbal in de 2e helft werd deze 
achterstand binnen 10 minuten weg gewerkt en stond Driel met 1-3 
voor door doelpunten van Givayo, Kasper en Menkem. 
Na het fluitsignaal werd er een feestje gevierd want kampioen wor-
den in de hoofdklasse gebeurt niet ieder jaar!! 

Gefeliciteerd Sven, Krijn, Rafael, Rik, Niek, Rens, Stijn, Givayo, 
Ivar, Mick, Menkem, Lars, Kasper, Twan, Lars v L en staf! 
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Dry	Needling	bij	Hamstringblessures

De hamstring is een van de meest voorkomende spierblessures 
binnen de voetbalsport. De hamstring spier (3 spieren; Semitendi-
nosis, Semimembranosis, Biceps Femoris) heb je nodig voor sprin-
ten, wenden en keren, afremmen na sprinten maar voornamelijk 
ook voor het schieten. 
Oorzaken van een hamstringblessure is gespannen spieren, eer-
dere blessure, vermoeidheid, oudere leeftijd, disabalans in kracht, 
verminderde lenigheid en het schietbeen. 

Er is een studie gedaan bij een Bundesliga club onder 30 profes-
sionele voetballers in de leeftijd van 18-23 jaar. Er is gekeken naar 
de verschillen in kracht en flexibiliteit van de heup en knie dmv Dry 
Needling gericht op de bovenbeenspieren en (water)drukpunt mas-
sage. 



30

http://www.janethoogsteder.nl
http://www.landmeetadvies.nl
http://www.stoerkindercoaching.nl


31

De groep die behandeld is met Dry Needling scoorde 4 weken na 
de startmeting beter op flexibiliteit en kracht van de knie en heup. 
Dry Needling is een behandelmethode van de fysiotherapeut 
waarbij er door middel van een speciale techniek gespannen 
spieren worden aangeprikt en raken op die manier snel en lang-
durig ontspannen. 
Dry Needling is niet hetzelfde als acupunctuur. 
Er wordt bij Dry Needling gebruik gemaakt van een ‘droge’ (dry) 
acupunctuurnaald, waarmee kortdurend de spier wordt geprik-
keld. Er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.
Kortom; Dry Needling kan op korte termijn (4<weken) effectief 
zijn in het verhelpen van hamstringblessures en dus sneller re-
turn to play. 
Bij Fysiotherapie Driel kunt u terecht voor Dry Needling. 
Kijk op onze website voor meer informatie of bel/mail voor een 
afspraak. 
Aanmelden kan tegenwoordig ook via onze Whatsappfunctie op 
onze website. 

026-4743112  
www.fysiotherapiedriel.nl
info@fysiotherapiedriel.nl 

Uit wetenschappelijke studie:
Haser, C. H. R. I. S. T. I. A. N., Stöggl, T. H. O. M. A. S., Kriner, M. O. N. I. K. A., Mi-
koleit, J., Wolfahrt, B., Scherr, J., ... & Pfab, F. (2017). Effect of dry needling on thigh 
muscle strength and hip flexion in elite soccer players. Med Sci Sports Exerc, 49(2), 
378-383.
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Konstanty	Staszkiewicz	Prijs	2022

RKSV Driel onderscheidt in september 
wederom een jeugdlid dat zich het 
afgelopen jaar op een positieve manier
wist te onderscheiden. Hij of zij zal in 
het weekend rondom de herdenkingen 
de Konstanty Staszkiewicz Prijs 
ontvangen.

Trainers en/of (bege)leiders van alle 
jeugdteams wordt gevraagd een 
spelertje te nomineren waarvan zij 
denken dat hij/zij in aanmerking komt voor de prijs. 
Zij kunnen dit doen door de naam en een motivatie te mailen 
naar communicatie@rksvdriel.nl. Uit alle inzendingen zal het 
bestuur vervolgens een keuze maken.

De Konstanty Staszkiewicz-prijs wordt sinds 2021 jaarlijks uitge-
reikt aan een jeugdlid dat zich op een positieve manier onder-
scheiden heeft voor RKSV Driel. Dat hoeft dus geen sportieve 
onderscheiding te zijn, maar meer een goed voorbeeld van posi-
tief gedrag. In 2021 was dat Finn Oomens.

Het initiatief voor de Konstanty Staszkiewicz-prijs is tot stand 
gekomen nadat de – eind 2020 overleden- Poolse veteraan Kon-
stanty Staszkiewicz een geldbedrag 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 Staszkiewicz-prijs zal jaarlijks, rond de herdenkingen 
in september uitgereikt worden.
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http://www.fotostudio-wim.nl


De	nieuwe	JO8	teams	hebben	jullie	hulp	nodig!

Zoals het er nu naar uit ziet starten er na de zomer vanuit de 
mini’s maar liefst drie JO8 teams. Deze jongens en meisjes van 
(bijna) 7 jaar oud zouden graag voor het eerst in een team en 
wedstrijden willen voetballen, maar helaas komen we nog trai-
ners en teamleiders tekort. 
En zonder deze vrijwilligers kunnen zij niet van start gaan...
Bij deze de oproep aan iedereen die het leuk lijkt om jonge kinde-
ren met hun eerste voetbalteam-ervaringen te begeleiden!

Wat vragen we van een JO8-trainer?
• We vragen van jou enthousiasme en inzet. Heb je geen 

voetbal achtergrond maar je wilt het wel proberen? Dan biedt 
de club jou ondersteuning bij het geven van de trainingen. 
Tevens biedt de club de mogelijkheid voor een opleiding tot 
pupillen van de KNVB.

• Dat je op een vast moment per week ergens tussen 16.00-
19.00 een uur training kan geven, en op zaterdagochtend de 
kinderen kan coachen tijdens hun wedstrijden. De exacte dag 
en het tijdstip van training bepalen we in overleg. 

• Dat je 18 jaar of ouder bent en sociaal en pedagogisch ‘han-
dig’ bent.

• Als trainer moet je een VOG kunnen overleggen. Deze wordt 
dan aangevraagd en vergoed door de club.

Wat vragen we van een JO8 team-begeleider?
• Jij bent ‘chef communicatie’, dus jij beheert de groeps-app, 

informeert de ouders over de wedstrijdjes, beantwoordt de 
vragen, coördineert een was schema en het rijschema voor 
de uitwedstrijden.

Zie jij het zitten om een van deze twee functies in te vullen? Wacht dan niet 
langer en meldt je aan bij onderbouw@rksvdriel.nl. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 
Namens de jongens en meisjes van de nieuwe JO8-teams: 
een dikke dank je wel!!!
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http://www.smepro.com
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Jarigen	van	juni
01 Olivier van Kappen
01 Maarten van Rooijen
01 Niels Scheers
02 Roger van den Dam
02 Marijn Eringfeld
03 Noa van Baarle
04 Naomi van Lelij
04 Lynn Weenink
04 Antal Weijman
05 Jennae Hammen
05 Jan Toebes
05 Marijn Tubbing
05 Eric van der Veen
06 Milan den Boer
06 Tonny Smeenk
07 Maarten van Baal
07 Jaco Huiskamp
07 Lennart Jordaan
07 Theo Lamers
08 Julien Hijlkema
09 Dinand van Mullem
09 Jean Mushimiyimana
09 Henry Scheerder
10 Jochem Evers
10 Bart Hoogsteder
10 Merel Pruijssers
10 Jesse Veenboer
11 Chris van Beek
11 Tim Knijf
11 Mark Meeuwsen
11 Wim van Rysewyk
11 Maarten Timmerman
12 Milan van Elst
12 Annemiek Fischer-Van Meel
12 Jawed Qaderdan
13 Danieke van Gogh
13 Jeroen Peters
14 Roos Raadgever
14 Hennie Scheerder
14 Thomas Vleeming
15 Femke van Baal
15 Teun Roest

17 Fenne van Dulmen
17 Benjamin Horsman
19 Bastiaan de Jong
20 Daniël Berentsen
20 Jordy van den Dam
20 Joaquin van Rhoon
20 Niek van der Spek
22 Niek Wester
23 Emre Er
23 Bryan de Haard
23 Eddy Hagen
23 Marijn Jansen
23 Djem Surguvec
24 Thomas Dapiran
24 Marlyn Laumen
24 Liam Prinsen
24 Richarlson Wieskamp
25 Ferre Pauw
26 Jonas Petit
28 Bas Noordhoek
28 Melle Prenen
29 Isaac de Boer
29 Lieke Evers
29 Jan Hoksbergen
29 Mats Schuiling
30 Dac Le
30 Danny Weijman
30 Stef Zwaan

Nieuwe	leden
Piet Niels
Timo Veenendaal
Thomas Dapiran
Seraphine van Meegen
Matthijs Hokke
Koen van Mierlo
Stef Zwaan
Florien Evers
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Aannemingsbedrijf Jan Boerboom
AB Cleaning
Albert Heijn Ger Koopman
Arnhems Autohuis
Aster Uitvaartzorg
Beijer Mengvoeders BV
Bloemenhandel Janssen-IJkhout
Carrosseria Volpe
Constructiebedrijf C. Hermeling
De Geldersche Poort Catering en Partyservice
De Oldenburg, Party- en zalencentrum
Energie Positief BV
Exploitatiemaatschappij Welderen BV
Fotostudio Wim
Fresh Food Technology Project BV
Fysiotherapie Driel
Garage Schuiling
Garage TotalCare
Hanenbergh Advies
HB Bouwservice
Herlaar Landmeten BV
Jansen Makelaars/Hypotheekhuys
Jeroen Buijs, Hoveniers
Kwalitarie Delifrance
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
The Travel Club
Van der Geest Melkveehouder
Van Dijken Accountants
Van Suilichem Communicatie
Van Veen Advocaten
Welroos Media
Wifimedia
Willemsen Wonen
Winter Financiële Diensten

Informatie bij de contactpersoon: Rita Boerboom,
telefoon 06 – 16019377 |  info@bcdriel.nl  |  www.bcdriel.nl  |  mei 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 
6 Muzikale middag Driel 4
19 Laatste competitiewedstrijd Driel 1

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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