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Bestuursmededelingen
Voorwoord	van	de	voorzitter
Bij het uitbrengen van deze RoodWitten is het
 voetbalseizoen ten einde gekomen. 
Ik wil op deze plek nog even terugblikken op 
een aantal noemenswaardige zaken in het 
afgelopen seizoen.

In het najaar leek het erop dat corona opnieuw 
roet in het eten zou kunnen gooien voor wat betreft
het uitspelen  van dit seizoen. 
Gelukkig is het zover niet gekomen. Het betekende voor veel teams 
wel een bomvol competitieprogramma na de winterstop.

Voor de selectieteams (1e en 2e elftal) kwam dat niet slecht uit. Tot 
de winterstop worstelden ze met hun vorm. 
Na de winterstop leidde de inhaalrace ertoe dat ze met een behoor-
lijke marge zich konden handhaven. 
Verder waren er zoveel in het najaar (JO17-1, MO13-1) als aan het 
eind van het seizoen (JO14-1, JO15-1, Vrouwen 1 en Zondag 4) kam-
pioenschappen te vieren. 
Speciale vermelding nog voor JO15-1 dat op 18 juni nog een wed-
strijd speelde voor promotie naar de 3e Divisie, wat voor onze club 
een unicum zou zijn. 
Helaas ging deze wedstrijd verloren, maar wel de complimenten.
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In de algemene ledenvergadering in oktober hebben we het visie-
document vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is het voet-
balbeleidsplan op grond waarvan we in de toekomst het voetbal 
in al zijn facetten vorm willen geven. 

In de loop van het jaar werd op veel onderdelen in de organisatie 
al duidelijk dat dit beleidsplan in uitvoering is.
Een onderwerp dat het afgelopen seizoen meerdere malen de 
revue is gepasseerd, betreft onze vrijwilligers, of liever het tekort 
daaraan. 
Het is niet acceptabel dat het vele werk door een beperk-te groep 
mensen moet worden gedaan. En vaak ook nog dezelfde mensen 
voor verschillende taken. Wij hebben inmiddels nagedacht over 
een oplossing en zullen deze binnenkort naar buiten brengen.

Begin van dit jaar is iedereen in de gelegenheid gesteld te reage-
ren over de plannen voor de aan-passingen aan en in de kantine. 
Deze input wordt verwerkt in de verdere uitwerking. Het lukt 
niet, zoals we wel hoopten, om de aangepaste plannen nog voor 
de vakantie aan de leden voor te leg-gen. Direct na de zomer zul-
len we hieraan een vervolg geven. 

In de ledenvergadering is besloten om in de loop van het seizoen 
zowel voor sponsors als voor on-ze leden een activiteit te organi-
seren als dank voor het feit dat ze de club in de afgelopen (coro-
na)jaren trouw zijn gebleven. 
Op 6 juni hebben we de laatste competitiewedstrijd van het 1e 
elftal gebruikt om samen met onze sponsors het seizoen af te 
sluiten. 
Een zeer geslaagde en gezellige middag en (vroege) avond. Op 25 
juni was een afsluitende dag voor alle leden. 
Op het moment dat ik dit schrijf, moet deze nog plaatsvinden, 
maar ik ga ervan uit dat we op een mooie manier dit seizoen heb-
ben afgesloten.
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Uit	de	bestuursvergadering
•	 We hebben de datum voor de volgende algemene ledenverga-

dering voorlopig vastgesteld op maandag 26 september 2022. 
We willen hierin in ieder geval de upgrade van de kantine 
behandelen.  
Omdat de voorbereiding daarvan nog de nodige tijd kost, ma-
ken we nog een klein voorbehoud voor deze datum. 

•	 We	hebben	het	voorlopige	financiële	beeld	van	dit	seizoen	
besproken. Over de uitkomst is op dit moment nog niet met 
zekerheid iets te zeggen.  
Door de coronamaatregelen voor de kantine in het najaar, val-
len de opbrengsten daaruit tegen.  
Daar staat tegenover dat ook diverse kostenposten lager uit-
vallen. In de algemene ledenvergadering zullen de jaarstukken 
worden behandeld.

Tenslotte, ik wens iedereen een hele mooie vakantieperiode toe. 
Ik zie jullie graag weer in het nieuwe seizoen op ons sportcom-
plex.

Onze vereniging ben jij, samen met mij.
Namens het bestuur,
Hemmie Weijman,voorzitter
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http://www.jansentotaalwonen.nl
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Wedstrijdverslagen	Driel	2

Driel 2 wint ook uit bij Gendringen 2 (2–4)
Zondag 22-5-2022 10.30 uur

We begonnen heel goed aan de wedstrijd en al snel wist Kars na 
een snelle counter de 0 – 1 binnen te schieten. 
Gendringen 2 had veel de bal maar wij waren steeds gevaarlijk in 
de omschakeling,  we wisten voor rust nog 0 – 2 te maken door 
Joël die na een mooi uit gespeelde aanval simpel kon scoren. 
Na de rust kopte Stijn een hoekschop binnen en bracht de stand 
op 0 – 3. 
We hadden de wedstrijd eigenlijk een uur volledig onder controle 
maar na een wissel en wat omzettingen gaven we de wedstrijd 
bijna nog uit handen. 
Na een domme overtreding in strafschopgebied kreeg Gendrin-
gen een strafschop die binnen ging  1  - 3 zij kregen weer hoop 
en toen het na een hoekschop ineens 2 – 3 werd sloeg de twijfel 
toe. Bijna werd het zelfs 3 – 3 maar de bal ging net naast. 
De trainer ging weer met 3 man voorin spelen zoals het 1e uur 
en gelijk ging het weer beter lopen. 
Na een geweldige lange bal van Daan uit een vrije trap kwam 
Nick alleen voor de keeper en met een lob over de doelman be-
sliste hij de wedstrijd 2 – 4. 
Een mooie overwinning ondanks verschillende spelers die ont-
braken,  Koen en Mark stonden in de Basis bij 1e, Rick, Bob, 
Wouter en Jaspers geblesseerd en Marnix ziek.
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Driel 2 kansloos tegen nummer laatst Concordia Wehl 3 
(0–3)
Zondag 29-5-2022 10.30 uur

Spelers dachten wel effe simpel te gaan winnen van Concordia 
van te voren de meeste hadden ook maar weinig nachtrust ge-
had en waren dus gewoon niet fit.
Tegenstander had een ervaren team die eigenlijk van het begin 
Driel kansloos liet, zij schoten voor rust op paal en lat maar net 
voor rust viel de 0 – 1 waarbij onze laatste man zich wel heel 
simpel liet uitspelen. 
Na rust kregen we ook wel kansen maar de echte wil ontbrak, de 
scheids liet een 100% strafschop onbestraft tegen Kars. 
Maar eerlijk gezegd was Concordia veel slimmer zij straften 2 
fouten van ons af en behaalden een dik verdiende overwinning

VVG’25  2 en Driel 2 sluiten het seizoen af met 1-1
Maandag 6-6-2022 10.30

1e helft was voor Driel maar we wisten weer een paar mooie 
kansen niet te benutten. Zodat de ruststand ook  0 – 0 was. 
Na rust kwamen we op voorsprong door Wouter 0 – 1 maar 
tegenstander wist gelijk te maken, gezien spelbeeld ook de juiste 
uitslag. 
Bij een overwinning hadden we tegenstander nog voorbij kunnen 
gaan op ranglijst maar gezien waar we hebben gestaan  2 pun-
ten met de winterstop toch een mooie 6e  plaats gehaald met 31 
punten
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RKSV Driel  1  en  2 in de winterstop beide onderaan maar na 
de winterstop geweldig gedaan zie de eindstand
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Laatste	thuiswedstrijd	met	Businessclub	en	
DJ	Marco	Verriet

Maandag 6 juni heeft het eerste elftal de laatste thuiswedstrijd van 
het seizoen gespeeld. HAVO uit Haalderen was de tegenstander.
De eindstand werd 1-0 in het voordeel van RKSV Driel. 
De zondag ervoor hadden de mannen van trainer Eddy Hagen zich 
al verzekerd van een plaats in 3e klasse. 
Een knappe prestatie, zeker na de moeizame eerste helft van het 
seizoen.

Ook onze leden van de businessclub waren deze dag bij elkaar  
gekomen op het sportveld om het seizoen gezamenlijk af te sluiten. 
Vanaf 16 uur zorgde Marco Verriet voor een lekker muziekje. 
Al met al een gezellige dag!
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Spreuk	van	de	maand.	

Hoewel iedereen uniek is, 
durft slechts een

 enkeling anders te zijn

http://www.rooijakkersschilderwerken.nl
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Berry	van	de	Biezen	nieuwe	keeperstrainer	
RKSV	Driel

RKSV Driel heeft Berry van de Biezen als keeperstrainer voor onze 
vereniging aangetrokken. Berry is een bekende trainer in de regio 
en tevens eigenaar Keepersschool On Tour gevestigd in Huissen.

Hij is de afgelopen twee seizoenen keeperscoördinator geweest 
van Sparta Nijkerk en RKHVV uit Huissen. Berry gaat werken in 
kleine groepen, om zoveel mogelijk handelingen op een training te 
kunnen realiseren. 

Keepersvisie 
De visie van de keepersopleiding is dat een keeper moet uitstralen 
dat hij of zij de baas is.  Als je lef uitstraalt, sta je sneller op je voor-
voeten om de bal aan te vallen. Durf je nadrukkelijker te coachen 
en initiatief te nemen. Dat maakt meevoetballen meteen makkelij-
ker. 

Met het stapsgewijs ontwikkelen van keeperstechniek en bravoure 
streven we ernaar dat jeugdkeepers naar hun eigen topniveau 
toegroeien. Als je komende seizoen komt trainen, kijkt Berry eerst 
wat je kan. Deze skills gaan we als eerste verbeteren. Om aanslui-
tend, met gegroeid zelfvertrouwen, stappen voorwaarts te maken.
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Nieuwe	indelingen	(Jeugd)	seizoen	2022	-	
2023

Het seizoen 2021-2022 is alweer bezig aan de laatste weken/ da-
gen. Een seizoen waarin we gelukkig veel wedstrijden en trainin-
gen hebben kunnen afwerken.

Zoals gebruikelijk volgen in het eerste weekend van juni de con-
cept teamindelingen voor het seizoen 2022-2023.  
De nieuwe indelingen staan op website van de vereniging!

Concept indelingen wil zeggen dat er nog wijzigingen aanstaan-
de zijn. Opzeggingen kunnen namelijk tot eind juni worden ge-
daan. Ook zien we ieder jaar weer dat er in de laatste weken nog 
aanmeldingen komen die voor ene verschuiving in de teams zou 
kunnen zorgen. Verschuivingen die overigens ook gedurende het 
nieuwe seizoen kunnen plaatsvinden. 

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering is het nieuwe Jeugd 
Beleidsplan door de leden goedgekeurd. 
De indelingen zijn tot stand gekomen volgens de richtlijnen in dit 
beleidsplan. 
Dat beleid is erop gericht om spelers met een gelijk niveau en 
beleving zoveel mogelijk bij elkaar te laten spelen met voldoende 
uitdagingen. 
Zowel op het sportieve als persoonlijke vlak. 

Om dit goed in kaart te brengen is afgelopen jaar onder andere 
het spelersvolgsysteem geïntroduceerd. 
Onafhankelijke “scouts” binnen onze verenigingen beoordelen 
spelers tijdens trainingen en wedstrijden op diverse punten, zo-
wel voetbaltechnisch als meer persoonlijk. 
Dit geldt uiteindelijk ook als feedback naar de speler en trainer. 
Iets wat we de komende seizoenen verder gaan ontwikkelen. De 
“scouts” hebben een adviserende rol. 

https://www.rksvdriel.nl/1/765/nieuwe-indelingen-jeugd-seizoen-2022---2023/
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Oproep	
zonder	vrijwilligers	kunnen	wij	niet(s)
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We hebben met de huidige trainers, Technische Commissie, in-
terne scouts en Technisch Hart getracht de nieuwe indelingen zo 
zorgvuldig mogelijk te doen met minimale verschuivingen binnen 
de teams van afgelopen seizoen. Dat is voor ruim 80% gelukt. 
Waarom dat voor de overige 20% niet gelukt is heeft te maken 
met het samenvoegen van teams die bijvoorbeeld van een kwart 
naar een half veld gaan (o10 naar o11) of van een half naar een 
heel veld (o12 naar o13). 
Tevens heeft de KNVB-richtlijnen voor een maximaal aantal dis-
pensatiespelers per team. 
In sommige gevallen overschreden we deze waardoor spelers en 
speelsters niet aan voetballen toe kwamen wanneer er bezwaar 
gemaakt werd door de tegenstander. 
Natuurlijk zijn er ook spelers gestopt, overgestapt naar een 
andere vereniging (zelfs naar een BVO) maar zijn er ook nieuwe 
spelers gekomen die op en juist niveau ingedeeld moeten wor-
den.

Bij de o8 en o9 teams is er niet gekeken naar niveau. Hierbij is 
het spelen met vriendjes belangrijk. 
Daar is zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 
De o10 teams zijn samengesteld op basis van gelijkgestemdheid 
en werken toe naar spelen op een half veld. 
Vanaf de o11 is er gekeken naar niveau waarbij als aandachts-
punt geldt dat deze teams over twee jaar samengevoegd worden 
tot grotere teams omdat ze op een heel veld gaan 
voetballen. 
Dat geldt overigens ook voor de o12 teams waarbij opgemerkt 
moet worden dat deze toewerken naar hetzelfde niveau wanneer 
deze samengevoegd worden volgend jaar.

De o13, o14 en o15 teams zullen zich volledig richten op een 
heel speelveld en proberen we de teams zoveel mogelijk intact te 
houden tenzij er spelers een dusdanige sportieve uitdaging nodig 
hebben dat ze een leeftijdscategorie hoger kunnen. 
Aan de andere kant is ook dispensatie een mogelijkheid. 
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De o17 en o19 teams werken toe naar de senioren waarbij de 
opleidingsteams, dus o17-1 en o19-1 zich richten op het 1e en 2e 
zondag elftal van onze vereniging. 
Voor deze teams geldt, net als de o15 van komend seizoen, dat 
daar GEEN dispensatiespelers mogen spelen vanuit de KNVB-
regelement. 
Dit vanwege het niveau waarop zij acteren.

We wensen iedereen een mooie afsluiting van het huidige seizoen. 
Sommige teams hebben nog toernooien, 
andere nog wedstrijden. 
25 juni vindt er nog een gezamenlijke afsluiting plaats op ons sport-
park waarvoor alle spelers zijn uitgenodigd.

Met sportieve groet,

Technische Commissie RKSV Driel
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Voor	het	voet(bal)licht

 

Naam: Fabian Bovenlander
Leeftijd: 45 jaar
Lid van Driel sinds: 2 jaar vrijwilliger
 

Stel je zelf even kort voor
Ik ben de vader van Lars Bovenlander. Lars is speler van het JO9-2 
team van RKSV Driel. 
Samen met Karen en Lars’ zijn jongere broertje Wout wonen we al 
vele jaren met plezier in Schuytgraaf.

Wat doe jij precies bij RKSV Driel?
Nadat Lars vanuit de Mini’s door schoof naar J08-2 ben ik dit team 
samen met Johan Jansen gaan trainen. 
Samen brengen met ons topteam veel uren door op het trainings-
veld en spelen we mooie wedstrijdjes in de omgeving.

Wat vind jij het leukste aan onze vereniging?
Het leukste aan de club is dat het allemaal ‘gewoon, doe maar lek-
ker normaal is’. Het dorpse karakter is goed behouden gebleven 
(wat soms best lastig is met zoveel toestroom uit Schuytgraaf).

Wat doe je verder in je vrije tijd?
Mijn andere zoon Wout voetbalt bij de Arnhemse Boys (omdat al 
zijn vriendjes daar naar toe gingen). 
Daar ben ik dus ook met enige regelmaat te vinden. 



28

http://www.ah.nl/winkel/albert-heijn/driel/polenplein/8521


29

Verder probeer ik zelf nog een beetje te sporten (hardlopen en pa-
del) en ben ik zanger in een nederpop bandje (Okesweer).

Favoriet(e): 
Voetbalclub (naast RKSV Driel uiteraard):  
Vitesse en FC Barcelona
Film:  
Pulp Fiction
Serie:  
Af en toe een Netflix serie is altijd goed. Het laatste seizoen van 
Drive to Survive heb ik in twee avonden uitgekeken
Boek:  
Ik ben niet zo’n lezer…vroeger veel Donald Ducks en Suske en 
Wiskes…nu af en toe een biografie van een bekende sporter. Die 
van Thomas Dekker las wel lekker weg
Eten: 
Ja lekker! Ik hou van eten. Het staat voor mij voor gezelligheid. Een 
goed stukje vlees kun je me blij mee maken (liefst van de BBQ)
Muziek: 
naast mijn eigen muziek (okesweer op spotify voor de liefhebbers) 
hou ik van wat stevige rock muziek. De laatste tijd luister ik veel 
naar de FooFighters
 

Wat mogen we nog van je weten wat verder weinig mensen 
weten?
Dat ik niet van katten hou...

Welk lid van RKSV Driel mogen we de volgende keer voor het 
voetlicht brengen van jou?
Ivo Nillezen
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http://www.janethoogsteder.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
Kwalitaria 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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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.timmerwerkenvermeij.nl
http://www.volpe.nl
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Wist U dat:

• de vrijwilligers van de CAB druk zijn geweest met het oprui-
men van het gravelveld;

• maar ze nog lang niet klaar zijn;
• vrijwilliger Jan Klein Mentink een nieuwe heup heeft gekregen 

en dus niet kon helpen;
• teams na de training nog steeds ballen laten slingeren;
• ze waarschijnlijk nog niet goed kunnen tellen;
• de mini’s hun seizoen weer succesvol hebben afgesloten;
• zij opnieuw hebben gewonnen van hun ouders;
• de mini’s op Pinksterzondag toch echt de laatste wedstrijdjes 

van het seizoen hebben gespeeld;
• er nog steeds mensen welkom zijn op de dinsdagochtend 

voor een uurtje ontspannen senioren-voetbal;
• de leeftijd van de spelers op de dinsdagochtend varieert tus-

sen 55 en 75 jaar;
• de speler met de meeste actieve voetbaldienstjaren nu even 

niet actief is;
• anderen zijn literaire activiteiten (deze) tijdelijk waarnemen;
• het best moeilijk is om het sportpark met de fiets te verlaten 

als de poort gesloten is;
• dit nu echt de laatste Rood Witten van dit seizoen is;
• iedereen hoopt dat er volgend seizoen meer aardige, leuke, 

sportieve, interessante bijdragen worden aangeleverd voor 
ons mooie clubblad;

• het 4e zaterdagteam een gezellige seizoensafsluiting heeft 
gehad

• zij daarvoor speciaal naar Breda zijn gereisd en al vroeg in  
de boot waren (zaten)

• daar ook maar even besloten is om nog een aantal woens-
dagavonden te blijven trainen.
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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	juli
01 Harry Janssen
02 Xippe Bax
02 Edinho Weibolt
04 Jacco van Haeften
04 Teun Poessenauw
04 Maud Bakker
04 Twan Koopmans
05 Richard Willems
05 Pepijn Derksen
05 Maikel Mulder
06 Daan Oostijen
07 Keyon Anthony
07 Daan Goemaat
08 Louis van de Welk
08 Rik van den Heuvel
08 Daan Hoogveld
09 Jonas Knol Bruins
11 Tom Idsinga
11 Jayden Molenaar
11 Siem Dooper
11 Wout Blom
11 Naomi Dooper
12 Simar Özcelik
12 Tim Vermeij
14 Rein Vermeulen
14 Finn Oomens
14 Julie-ann Jansen
14 Gwen van Eck
15 Joep de Jonge
16 Ruben van der Geest

17 Casper Sciarone
18 Koen Meeuwsen
19 Rens Berends
21 André Poessenauw
22 Harald Scheers
22 Yannick Dirksen
22 Ezra Saija
23 Gijs Boerboom
23 Jurre Arnoldussen
24 Miro Lentjes
25 Ferry Schuiling
25 Bram Smit
25 Gijs Hollander
25 Wessel Raadschelders
25 Daan Ravesloot
26 Ron Teunissen
26 Kevin Schuiling
26 Kris Broekhuizen
27 Fred Derksen
27 Max Eimers
28 Stijn Muller
29 Koos van Elk
30 Gijs Hendriks
30 Koos van Elk
30 Job Linssen
30 Lara Visch
31 Janae Jansen
31 Justin Deux
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http://www.welroosmedia.nl
http://www.optiekvanijzendoorn.nl
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Jarigen	van	augustus
01 Nick de Wild
02 Johan Geurts
03 Sil Meinicke
04 Aimane Boulahyane
04 Inaya Arkhouch
04 Sara Brouwer
05 Bart Herlaar
05 Joris Willems
06 Harry Peters
06 Thijmen Kernkamp
07 Ruben Speijers
07 Wesley Vree
07 Senna Vos
08 Piet de Wild
08 Jeroen Bosvelt
09 Finn Kas
10 Jeroen Beijer
10 Jelle Kooderings
10 Lars van Leeuwen
11 Jim van Eldik
11 Martijn Bakker
11 Leron Wiltink
11 Till EmreUeberall
12 Jorrun Frederiks
12 Tim van der Ruit
13 Noud Punt
14 Lucas Jordaan
14 Bjorn Pellen
15 Dunya Sinc
16 Jelle van der Kreeft
16 Florien Evers
17 Indy Weijman
18 Jesse Ravesloot
19 Tim GrooteHaar
19 Chimene Houten
20 Rick Beijer
20 Hemmie Weijman
20 Dean Visscher
20 Sam de Ruiter

20 Noach Jansen
21 Sil Wynia
22 Martin Hoksbergen
22 Dyon Herlaar
22 Guus Hokke
22 Lisanne Lazeroms
22 Danny Bui
23 Robin de Wild
23 Stefan Esman
24 Mert Yildi
24 Sepp van Burken
24 Marcus Hijkema
25 Lemar Qaderdan
28 Joris Pater
29 Jelmer van Gogh
29 Job de Boer
30 Bas Jansen
31 Ronald Linsen
31 Robbin Kosman

Jarigen	van	september
02 Sjors Dulos
02 Michael Vleeming
02 Nûjin Akin
03 Joey Clappers
04 Jan Hoogveld
04 Marcel Jacobi
04 Brent Blom
05 Janneke Wormgoor
05 Ryan Vermeer
05 Teun Corstjens
06 Fares Zarifa
08 Senne Vogelpoel
09 Julia Geurtsen
09 Fay Bongers
10 Merijn Bakker
10 Cas Schellevis
11 Sander IJkhout
11 Arnold Peters
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http://www.autobedrijfgaasbeek.nl
http://www.buitenom.nl
http://www.hermeling-driel.nl
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11 Danny Schrijvershof
11 Jort Smit
12 Ron Gerdsen
12 Nila Rebergen
12 Thije Verkuijl
12 Dejay Evers
13 Liam Morais
14 Jazz van der Kint
15 Henny Peters
15 Isa Bos
15 Mark Udink
16 Theo Essers
18 Fadi Hamdaoui
18 Vinn Udink
18 Gosse ter Reegen
19 Ben Rombouts
19 Bert Kosman
19 Freek Jolink
20 Nick Verplak
20 Patrick Verdonk
20 Rahan Arkhouch
20 Maik Bos
21 Luuk Jacobs
22 Geurt Schouten
22 Marnix van Rijsewijk
22 Nick Peters
23 Fien Rooijakkers
23 Elin Smit
23 Maxim van Kesteren
24 Edwin van Binsbergen
24 Jo Martens
24 Jerome Starreveld
24 Yassin Arkhouch
24 Julian Vlietstra
25 Vigo Bongers
25 Jayda Ouali
26 Joop Janssen
27 Leo van der Vooren
28 Sven Hop
28 Vincent Zwartscholten

30 Matts Wijnen
30 Hugo van Wenum
30 Sten Vos

Jarigen	van	oktober
01 Mick Weijman
01 Rita Boerboom-Vos
01 Niels Aalbers
01 Fabienne Renes
03 Klaartje Geenacker
03 Guillaume Deux
03 Vajen Beek
03 Sebastiaan Siero
04 Mads Huisman
04 Ben Abeln
04 Zeynep Tugrul
04 Senne van Welie
05 Lars Jacobi
05 Jasmijn van Kleef
06 Boy Peters
06 Kevin Janssen
08 Dick Dingelhoff
07 Matthew Molenaar
07 Florian van der Meiden
07 Bas Breij
08 Dennis Krol
08 Angelo Evers
09 Mila Simon
10 Paul Scheerder
10 Richard van Brakel
11 Paul de Wit
12 Marijn van Cleef
12 Mick Koen
13 Dustin Wiegman
13 Sjoerd Roeleveld
13 Karin Mombarg
14 Sietse Kars
15 Simon Hage
16 Krijn Teunissen
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http://www.brugman-heteren.nl
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16 Michael Simon
17 Stan van Hoorn
17 Roy Louter
17 Laura Boeijen
17 Shahin Roshanaie
17 Stijn Jacobs
17 Sven van Meeteren
17 Melek Yildiz
18 Lennon Beek
19 Anton Meeuwsen
20 Tijn Baumann
20 A. van Baal
20 Job Wolber
21 Jordi Verplak
21 Emiel van Muiswinkel
24 Jan Boelen
24 Jan de Bijl
25 Fynn Oost
28 Albert Pol
28 Tom van de Weijer
29 Julian Frederiks
30 Arjan Veenboer
30 Toine Bosvelt
31 Willy Ederveen
31 Jimmy Holewijn

Nieuwe	leden
Bjorn Pellen
Krzysztof Zborowics
Justin Deux
Tami Battal 
Ferre Pauw
Milan van Elst
Sil Meinicke
Marc Hendriks
Marco Dooper
Marcus Hijlkema
Jesse van der Meulen
Nina Vernooij
Sten Vos
Sebastiaan Siero
Luuk Jacobs
Dex Jacobs
Dejay Evers
Jayda Ouali
Tijs van Leijden
Colin Vo
Quinty Spieksma
Ali Hayder Alrubay
Rob Vonk
Anemiek Nobel
Ilian Kraak
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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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Seizoensafsluiting	van	de	mini’s

Vrolijke en sportieve seizoensafsluiting van de mini’s en nog 
meer.

Op 1 juni zat het seizoen 2021-2022 er voor de mini’s er al weer 
op.
De laatste training van het seizoen en op 5 juni nog onderlinge 
wedstrijdjes en toen was het echt helemaal gebeurd.
Maar eerst de laatste training. Nou ja, training. Gewoon vol aan 
de bak moest onze jeugd.

Ze hadden de ouders uitgedaagd voor een onderlinge confronta-
tie en die gingen ze met verve aan.
Met zeker net zoveel ouders als er kinderen waren, of waren er 
toch meer papa’s en mama’s dan mini’s? zou maar zo kunnen 
want wat waren er veel! Echt wel mooi. 
Zo ontspon zich een wedstrijd tussen twee ploegen van ieder mi-
nimaal 25 spelers en dat dwars over het veld. Het werd een hele 
onderneming. 
Gelukkig was de VAR ook aanwezig en die constateerde een 
duidelijke overtreding binnen de gevarenzone van de ouders. 



52

http://www.gatorade.com
http://www.bcdriel.nl
http://www.garagetotalcare.nl
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Strafschop, constateerde de ‘onpartijdige’ arbitrage. 
Dit buitenkansje werd feilloos benut door het slachtoffer zelf en 
bracht zo de stand inmiddels op drie tegen nul voor de mini’s. En 
dat was zeker niet onverdiend. 
Niet dat de ouders zoveel minder waren, om den drommel niet. 
De ouders kwamen ook regelmatig zeer gevaarlijk voor de goal 
van de mini’s. 

Maar daar hadden de ouders zich een beetje verkeken op de in-
zet van hun kinderen. Want, waar de spitsen van de ouders niet 
meeverdedigden, deden de mini’s dat wel. 
En met bravoure. 
Zo stonden de ouders dus regelmatig voor een muur van spelers 
en een doolhof van benen waar ze de bal maar moeilijk tussen-
door kregen. 
En gebeurde dat wel, dan was het driemanschap dat het doel 
verdedigde meestal wel de baas over de bal. 
Tot het moment dat een snelle lepe uitval van de ouders over de 
linkerflank de twee spitsen-moeders in vrije positie bracht.
 
Snel reageren van de inmiddels tot een viertal gebrachte doel-
lijn verdediging verhinderde nog succes maar de onnavolgbaar 
mooie actie er na liet een fluwelen linkervoet het net toch bollen. 
En toen stond het dus 3 tegen 1.
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http://www.snelderssport.nl
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Deze tegengoal zette alleen maar aan tot nog meer inzet van de 
mini’s. De papa’s en de mama’s moesten alle zeilen bijzetten om 
meer doelpunten te voorkomen. 
Dat ging een tijdje goed en het spel golfde heen en weer van de 
goal van de ouders naar de goal van de mini’s en weer terug. 
De inzet van beide zijden was groot. En enthousiast. Door het 
massale en gedurfde aanvalsspel van de mini’s kregen de ou-
ders steeds meer speelruimte en vrijheid en werden daardoor 
ook steeds gevaarlijker.

 
Natuurlijk kregen en creëerden ze dan ook best wel de nodige 
kansen. 
Die kansen werden dan wel weer vakkundig geblokkeerd door de 
snel weer teug geholde vele benen ( en soms armen, maar dat 
zag de VAR niet) en de viermans doellijn-verdediging. Toen de 
mini’s nog even hun mouwen opstroopten en hun voetbalkwalitei-
ten vol in de strijd wierpen, liepen ze uit naar 5 tegen 1. 
Hijgend en puffend dat weer wel maar de score was vanwege die 
inzet en voetbalkwaliteiten volkomen verdiend. En dat werd ook 
gevierd. Maar ze waren er nog niet. 
Er moest nog zeker tien minuten gespeeld worden voordat ze 
naar de limonade konden.
En net deze laatste tien minuten gebruikten de mama’s en de 
papa’s om hun kinderen nog even te laten zien dat ze ook best 
konden voetballen. Want ondanks alle benen en voeten die de 
bal de weg naar het doel versperden en de viermans doelijn-
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http://www.drielbootcamp.nl
http://www.pl-installatie.nl
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verdediging, lukte het de ouders toch om de stand een iets 
draaglijker aanzien te geven. Uiteindelijk scoorden ze nog twee 
doelpunten wat de eindstand van deze heroïsche wedstrijd op 5 
tegen 3 bracht.

Nog even strafschoppen nemen waarbij de ouder van de mini die 
de strafschop nam het doel moest verdedigen. Het was duidelijk 
te zien dat de ouders een vermoeiender wedstrijd achter de rug 
hadden dan de mini’s. ‘Het ontbrak ons aan wedstrijdritme’, was 
de verdediging van enkele ouders. Ja,ja. 
En na de strafschoppen was het tijd voor de limonade. Ouders 
en kinderen gingen  samen met de trainers naar de kantine om 
het seizoen af te sluiten. Iedereen aan de tafel en met limonade 
en chips als laatste versnapering werd het seizoen op ontspan-
nen wijze uitgezwaaid. 
Na een dankjewel aan de ouders voor het steeds weer brengen 
en ophalen van de kinderen en een succeswens aan de spelers 
die volgend seizoen hogerop gaan spelen was het trainen nu 
echt afgelopen.

Maar de onderlinge wedstrijdjes nog niet. Op eerste Pinksterdag 
5 juni werden de laatste wedstrijden gespeeld.
En net als bij de voorgaande wedstrijdjes ging het er weer ste-



http://www.linsentours.nl
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vig aan toe. Volle, en af en toe te volle, inzet waarbij de trainers 
Alfons, Maarten, Piet en Wim soms even wat rust in de wedstrijd 
moesten brengen. 
Altijd lukte dat weer en ging het spel om de bal en de doelpunten 
gewoon weer door. De vele ouders en grootouders en ander pu-
bliek genoten van alles wat er tussen de lijnen werd gepresteerd.
En dat was niet gering. 
Alle trainingsactiviteiten en de grote trukendoos werden allemaal 
in deze laatste wedstrijd gestopt. 
Fantastisch om te zien hoe ze op deze manier afscheid namen 
van de onderlinge wedstrijdjes en hoe productief ze konden zijn. 
Totaal 12 doelpunten waren er deze dag te bewonderen waar-
door de keepers deze middag overuren moesten draaien. 
Dat er dan af een toe van keeper werd gewisseld kon iedereen 
wel begrijpen. Dat de doelpuntenmakers niet werden gewisseld 
ook. 
Traditiegetrouw werd ook deze activiteit afgesloten met het 
nemen van strafschoppen. Iedere speler mocht zijn kwaliteiten 
tonen met een eigen speler in de goal. 
Met een rood hoofd van de inzet, een knuffel van pa en ma voor 
hun ijver en een ijsje van Bram voor de dorst, werd deze wed-
strijddag afgesloten en gaan de blikken alweer naar het volgende 
seizoen. 
Op de vraag wanneer dat nieuwe seizoen een aanvang neemt 
moest het antwoord nog even schuldig worden gebleven.

Ook bij deze wedstrijd was er weer een drankje en fruit van Al-
bert Heijn Ger Koopman, via de filiaalmanager Bram, ter beschik-
king gesteld. 
Daarvoor zeggen wij dan ook welgemeend: DANKJEWEL.

Leiding en trainers van de mini’s wensen iedereen een fijne va-
kantie en een gezonde terugkeer op sportpark bij de start van het 
volgende seizoen.



http://www.profile.nl/vestigingen/huissen/nijverheidsstraat-10a
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