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Warming up 
 
Het laatste nummer van 2009 verscheen een weekje later dan was gepland, maar 
toch nog wel net in het oude jaar. We proberen het blad binnen twee weken na de 
deadline voor het inleveren van de kopij bij de lezers te krijgen. Soms komt er wel 
eens iets tussen –zoals nu - maar we blijven daar voor gaan. 
Er zaten ook nog een paar foutjes in, maar hopelijk zijn die niet te storend geweest. 
Wel jammerlijk was het ontbreken van de advertentie van de hoofdsponsor door een 
misverstand rond de wisseling daarvan. Excuses daarvoor aan Hans en Ria van den 
Hoogen. Vanaf nu prijken zij op de achterkant. 
 
Dit eerste nummer van 2010 hebben we jaargang gehandhaafd op de 36e. Hierbij 
hanteren we weer kalenderjaren en omdat we ooit zijn gestart in januari 1975, dus de 
36e. Eerder is een keer een nieuwe jaargang gestart bij een overstap naar seizoenen, 
maar dat draaien we nu dus terug. 
 
Jaarwisseling, nieuwjaarsreceptie en voetbalkennerskwis liggen al weer achter ons en 
we drinken intussen Bavaria bier in onze kantine. Voor sommigen effe wennen 
misschien. De tweede helft van het seizoen staat voor de deur en we hopen maar dat 
ons eerste zich in ieder geval kan handhaven in de 3e klasse. Het eerste jaar is het 
moeilijkste, daarna zal het wel gaan. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  17 april 2010.  
 
Veel leesplezier. 
  
Namens de redactie, 
 
Geert Biesterbos 
hoofdredacteur 
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Organisatie 
 
Bestuur 
Voorzitter Pierre Hutjens Antoniusstraat 21 Volkel 0413-273952 
Secretaris  Ton van Hooff Eikenwal 101A  Uden 0413-265734 
Penningmeester Rob van Beem Leeuwstraat 6  Volkel 0413-261451 
Sponsoring & vicevoorzitter Marcel vd Bergh Muntmeester 49 Uden 0413-256961 
Wedstrijdsecretaris senioren Harrie Verwegen Tijgerstraat 11  Volkel 0413-274103 
Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Sportparkbeheer Henk van Bree Den Akker 51 Uden 0413-266283 
Jeugdafdeling Wim vd Molen Jonkerveld 303 Uden 0413-264840 
 
Jeugdcommissie  
Voorzitter Wim vd Molen Jonkerveld 303 Uden 0413-264840 
Secretaris Bernadette Tensen  Oosterensepad 1 Volkel 0413-273786 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Coördinator junioren A/B Eric van Asseldonk Rendierstraat 23 Volkel 0413-273984 
Coördinator junioren A/B Ronnie vd Laar Reestraat 16 Volkel 0413-273015 
Coördinator junioren C/D Hans vd Burgt Hermelijnstraat 36 Volkel 0413-274423 
Coördinator junioren C/D Bart Hendriks Schoof 9 Uden 0413-252764 
Coördinator E-F en 5-jarigen Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 
Coördinator E-F en 5-jarigen Wilfred van Deursen Nieuwstraat Volkel 0413-274497  
Coördinator meisjes Ria vd Hoogen Eiment 35 Volkel 0413-275841 
Activiteiten Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Coördinatie zaterdag voetbal Rian van Ravenstein Rendierstraat 21 Volkel 06-23392260 
 
Sponsorcommissie 
Lid Marcel vd Bergh Muntmeester 49 Uden 0413-256961 
Lid Rick Verstegen Dasstraat 28 Volkel 06-54303690 
Lid Bart van Lamoen Reestraat 52 Volkel 0413-272641 
Lid Frank Meijer Dasstraat 6 Volkel 0413-273160 
 
Commissie Club van Honderd 
Lid Richard van Goor Kloosterstraat 59 Volkel 0413-273528 
Lid Ad Kuijpers Rudigerstraat 11 Volkel 0413-261451 
Lid Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Lid John Verstegen Eiment 30 Volkel 0413-272399 
Lid Henri Riepe Rendierstraat 21 Volkel 06-54631222 
 
Veteranencommissie 
Voorzitter Frans Raaijmakers Kortestraat 1 Volkel 0413-273065 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Penningmeester John Verstegen Eiment 30 Volkel 0413-272399 
 
Trainers 
Hoofdtrainer Frank van Buul Broekstraat 4A Berghem 0412-401811 
2e elftal Arnold van Dijk Wisselstraat 4 Volkel 0413-272036 
B-selectie Sjaak vd Wijst Schepenhoek 315 Uden 0413-267937 
C-selectie Frans Bongers Kloosterstraat 53 Volkel 0413-274325 
C-selectie Ties vd Berg Meerkensweg 9 Volkel 0413-272307 
Keepers Mart Bos Hogerandweg 6B Volkel 0413-274229 
Dames Ton Verbiesen Heggerank 113 Cuijk 0485-322466 
 
Technisch coördinatoren  Jan Jilesen     Tijgerstraat 15 Volkel 0413-274674 
(senioren) Mart vd Berg Dasstraat 36 Volkel 0413-273663 
 
Verzorgers Hans vd Hoogen Eeuwsels 35 Volkel 0413-275841 
 Wim van Tiel Groesplak 2A Zeeland 0486-453073 
 
Clubhuis  Eeuwsels 14 Volkel 0413-273336 
Beheerder Gerald Riepe Dasstraat 43 Volkel 06-10154226 
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Consul Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 06-22541630 
 
Infolijn rksv Volkel 0413-274085 
 
Infotekst Skyline TV teletekstpagina 628 
 
Website www.rksv-volkel.nl 
WebMaster Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
Technisch Koen v Duijnhoven Witteweg 4 Volkel 0413-273673 
 
E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl 
 
Clubblad 
Hoofdredacteur Geert Biesterbos     L.v.Ravensteinstr 24 Uden 0413-265386 
Layout Harm Banken     Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254  
Auteurs Gijs vd Zanden     Biesthoekstr 16 Volkel 0413-273652 
Bezorging Pascal vam Os     Sleutelbloem 13 Boekel 0492-321100 
E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl 
 
Postadres Postbus 15 5408 ZG  Volkel 
 
Bankrelatie Rabobank 154900311 
 
Gevonden voorwerpen Gerald Riepe      Eeuwsels 14 Kantine 0413-273336 
 
Ledenadministratie 
Aan- en afmelding Wilma Verstegen Dasstraat 28 Volkel 06-33059089 
Contributie Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
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Van de voorzitter 
 

Beste sportvrienden 
 
De dagen worden al weer iets langer en de winterstop is al weer ten einde. Gedurende de 
winterstop hebben we weinig, misschien wel te weinig kunnen doen op voetbalgebied. 
Enerzijds natuurlijk door het slechte weer maar anderzijds dat we ook weinig 
uitwijkmogelijkheden hadden om de conditie en het balgevoel op peil te houden. Als je kijkt 
dat je aangewezen bent op de zaal, die overigens zeer weinig vrij is, of op de kunstgrasvelden 
in de omgeving dan is dat zeer beperkt. Dat is nou waar de schoen wringt. Zelf geen 
kunstgrasveld terwijl we er wel degelijk recht op hebben, waardoor we afhankelijk zijn van 
anderen om af en toe een wedstrijdje te spelen. Laat staan fatsoenlijk trainen. Dat neem ik in 
deze de gemeente wel kwalijk, dat er zoveel tijd over heen gaat voordat er beslist wordt of dat 
we gaan verhuizen met het sportpark of dat we kunstgrasvelden krijgen. Een vereniging als 
Volkel met meer dan 625 leden en geen uitbreidingsmogelijkheden heeft recht op een goede 
accommodatie. Hetzelfde als Udi’19 en Fc Uden die wel kunstgrasvelden krijgen. We worden al 
een hele lange tijd aan het lijntje gehouden maar nu wordt het toch eens hoog tijd dat er 
beslissingen genomen worden.  
 
Wel hebben we andere activiteiten gehad zoals de nieuwjaarsreceptie, kerst wandelloop, het 
darten voor de senioren en junioren, de voetbalkennerquiz en de sponsoravond. En ik moet 
zeggen mijn complimenten voor de goede organisatie en het enthousiasme waarmee aan alle 
activiteiten is deelgenomen. Dan mag je best trots zijn op zo’n bloeiende vereniging, die ook 
buiten het voetbal het sociale aspect hoog in het vaandel heeft staan. Ook is er door enkele 
vrijwilligers een nieuw kozijn geplaatst in de gang van de kantine. Hans, Ronny, Ruud bedankt 
voor jullie inzet. De muur in de kantine is gestukadoord door Mark van Dijck, bedankt hiervoor 
en er zal nog een muurschildering opkomen. Kortom er is niet stilgezeten. 
 
Sportief gezien zijn er ook weer inhaalwedstrijden gespeeld. Helaas heeft het eerste elftal de 
laatste twee uitwedstrijden verloren. De inzet is goed alleen het zit nu echt tegen en zitten we 
in de hoek waar de klappen vallen. Toch ben ik van mening dat wanneer de inzet en de 
motivatie goed blijft, dat we zeker nog punten gaan pakken. Wij staan allemaal achter jullie en 
blijven geloven in het behoud van de 3e klasse. Succes!!! 
 
Ook wil ik nog even de aandacht vestigen op het volgende: 
Als het eerste het rookbeleid. Zoals iedereen weet mag er in de kantine niet gerookt worden. 
Dit is een wettelijke bepaling waaraan we ons te houden hebben. Maar misschien zeker zo 
belangrijk is dat er mensen zijn die zich er aan storen wanneer dit beleid niet gehandhaafd 
wordt. Daarom nogmaals wil ik eenieder vragen om in de kantine en de andere ruimten op het 
sportpark niet te roken. Wij zijn daar met zijn allen verantwoordelijk voor. 
 
Ook zijn wij met zijn allen verantwoordelijk voor een stukje sociale controle. De laatste tijd 
worden er regelmatig vernielingen aangebracht in de kleedlokalen en op het sportpark. Dit is 
niet te tolereren. Dit kost de club, en dus ons, veel geld en daar horen onschuldigen niet voor 
op te draaien. Wij als bestuur zullen dan ook de kosten van de vernieling gaan verhalen op 
degene die dat veroorzaakt heeft. Dus constateer je iets wat niet in de haak is kom er mee of 
spreek de mensen hier op aan. 
 
Dan wil ik verder iedereen veel succes toewensen in de 2e periode van de competitie. 
 
Groeten Pierre. 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
Een aantal weken geleden spraken we er met elkaar over wanneer alles weer in het teken zou 
staan van het voetballen; dat wordt wel na de Carnaval, zei ik gekscherend. De oudste teams 
hebben dit jaar slechts één wedstrijd gespeeld. Wel allemaal gewonnen, de A1, B1 en een keer 
gelijk, C1 en D1, terwijl de D2 een heel goede wedstrijd speelde tegen Udi 19 en die heel knap 
op een gelijkspel wist te houden. De F1 werd na penalty’s uitgeschakeld door Berghem Sport, 
waar ze eigenlijk een overwinning hadden verdiend!!! 
 
Dit is allemaal al weer een aantal weken geleden, maar sinds de vorige Klupproat is er toch 
wel het een en ander gebeurd. Zo hebben we in de Kerstvakantie een geweldig gezellig 
zaalvoetbaltoernooi gehad. Weer als van ouds georganiseerd door Harrie Verwegen, waarbij 
vooral het enthousiasme voor het coachen door  de B- en de A-junioren opviel. Alle teams 
werden door deze mannen op een leuke manier begeleid. Hierdoor bleef de vaart in het 
toernooi en konden Frans en ikzelf alles soepel laten verlopen. 
 
In het nieuwe jaar werd weer het jeugd dart toernooi georganiseerd, met dit keer Henrie Riepe 
en Wilfred van Deursen aan het roer. Hans vd Burgt hield een oogje in het zeil, waardoor het 
allemaal heel soepeltjes verliep. Ook de hulp en inzet van alle jongens viel op bij het 
scheidsrechteren en schrijven, waar maar weer uit bleek dat ook bij deze mannen de 
sportiviteit en kameraadschap hoog in het vaandel staan. 
 
Vervolgens hielden we een behoorlijk bezochte Jeugdleidersvergadering. Veel bijzonderheden 
waren er niet. Wel werd duidelijk dat zowel leiders/sters als de trainers en trainsters tevreden 
waren met de gang van zaken. Jammer was echter, dat we als Jeugd Commissie de M11A 
terug hebben moeten trekken uit de competitie en dat ze nu verder gaan als M7B. Een paar 
meisjes gaan naar de dames en een aantal stoppen met voetballen. Wij als Jeugdcommissie 
betreuren de hele gang van zaken, maar we konden helaas niet anders. 
 
We zijn met de Jeugd Technische Commissie achter de schermen alweer druk bezig met het 
nieuwe seizoen. Alles is geïnventariseerd, het raamwerk staat. Heel verheugd zijn we met de 
komst van Bart Hendriks en Wilfred van Deursen in deze Commissie. Hierdoor is mogelijk om 
de taakverdeling te herzien, waardoor anderen minder belast worden. Hoe de taakverdeling er 
uit gaat zien laat ik u in de volgende editie weten. 
 
Een ding moet me echter nog van het hart en wel de omgang met onze kleedaccommodatie. 
De manier waarop de kleedkamers van zowel onze eigen teams als ook die van de 
tegenstanders wordt achter gelaten bij vooral de oudere teams… Mannen dit kan niet! De 
regeltjes zijn heel simpel: bij uitwedstrijden laten we altijd de kleedkamer netjes achter! 
En bij thuiswedstrijden zijn we verantwoordelijk voor zowel de kleedkamer van de 
tegenstanders als onze eigen kleedkamers! De mensen van het wedstrijdsecretariaat 
houden daar toezicht op en kunnen jullie verplichten deze afspraken na te komen. 
 
Ook het opruimen van de wedstrijddoeltjes op zaterdagmorgen is iets wat we met zoveel 
leiders/sters wat beter in de gaten moeten houden, want het moet niet zo zijn dat de leiders 
van andere teams die daarna moeten voetballen eerst die doeltjes op kunnen ruimen! 

 

Voor wat betreft de trainingsavonden geldt hetzelfde. De trainers/sters zijn verantwoordelijk 
voor het netjes achter laten van de kleedkamers, het compleet terug brengen van het aantal 
trainingsballen en het terug plaatsen en vastzetten van de pupillendoeltjes. 

 

 

Er op vertrouwend dat iedereen zich aan deze afspraken houdt, immers we zijn met elkaar 
verantwoordelijk voor de materialen van onze vereniging, sluit ik mijn verhaal af terwijl buiten 
voor de zoveelste maal de sneeuw neer dwarrelt. Als echte voetbalman word ik daar eigenlijk 
redelijk moe van, maar wie weet hoe gauw we toch weer met elkaar op de voetbalvelden terug 
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zijn; laten we het hopen! En is het dan zo ver, dan natuurlijk iedereen die de jeugd een warm 
hart toedraagt heel veel plezier en succes toegewenst! 
 
Tot de volgende keer, 
 
Namens de Jeugdcommissie, 
 
Wim van der Molen 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Kerstloop 2009 
 
Geslaagde Kerstloop 2009 

 
Na wat bange dagen voorafgaand aan de 2e kerstdag in verband met het slechte weer, was het 
op 2e kerstdag prima om eens een lekker een stukje te gaan wandelen en daarbij de kilo’s van 
eerste kerstdag wat te verminderen. 
 
Onder een stralende zon werd er door 84 deelnemers meegelopen op onze eerste kerstloop. 
 
Op sommige plekken was het nog wat opletten maar voor de rest waren de 4 en 8 km. prima 
te lopen. 
 
Ook de drank en soep smaakten de deelnemers, zeker na het wandelen. 
 
Het volgend jaar wordt er weer een kerstloop gehouden want iedereen, inclusief de 
organisatie, was er zeer over te spreken. En wie weet, doen er dan weer meer leden 
(voetballers) mee, wat het zeker nog mooier zal maken. 
 
Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun medewerking en hopelijk zien we ze 
bij de volgende kerstloop weer. 
 
Groetjes, 
     
Gerald en Wilma 
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De Pen 
 

Ties bedankt voor de pen, 
 
daar zat ik nou net niet op te wachten zo vlak voor de carnaval. En jij weet als geen ander, dat 
wij het ontzettend druk hebben met ons Kos Kojer idee om dit jaar weer goed voor de dag te 
komen. Nou jullie dit lezen is de carnaval alweer afgelopen en zal  't Kos Kojer weer genoeg 
teweeg hebben gebracht. Hopelijk is de rook van onze walking fridge alweer opgetrokken uit 
zaal Stevens en staat onze carnavalswagen alweer ergens geparkeerd om volgend jaar voor 
een zacht prijsje van de hand te worden gedaan. 
 
Maar goed mijn naam is dus Frans Bongers voor diegenen, die dat nog niet hadden 
begrepen. Geboren in het jaar voor de winter waar de film De Hel Van Het Noorden zich 
afspeelt. Verhuisd in '63 naar Schaijk, omdat ons vader toen in het verlengde van de startbaan 
van vliegbasis Volkel woonde en er zo'n Amerikaanse piloot in 1960 zijn Starfigter tegen de 
hoek van onze boerderij meende te moeten parkeren. 
 
Begonnen met voetbal achter het huis met al mijn broers en onze vader en verder nog de hele 
buurt erbij en dat iedere avond totdat het donker was. Er zat in de stal waar we langs 
voetbalden dan ook geen enkele ruit meer in en omdat ieder keer een nieuw ruitje erin te duur 
werd moest ik van thuis maar bij de voetbalclub DAW mijn kunsten gaan vertonen vooral ook 
om beter te leren mikken. Hier heb ik de hele jeugd doorlopen en op mijn 17 de naar de 
selectie gegaan. Op mijn 29ste gestopt bij DAW na 2 keer kampioen met het eerste te zijn 
geworden en 1 keer met het 3de, jammer genoeg ook 1 keer gedegradeerd met 1. 
 
Op mijn 29ste dus naar Volkel verhuisd, omdat mijn broer meende in Volkel een bakkerszaak 
te moeten overnemen en deze door ons Ilona en mij te laten beheren. Toen dus maar een 
bakkersopleiding gaan volgen voor de kneepjes van het vak, maar gelukkig na anderhalf jaar 
hiermee gestopt, want voor bakker moet je geboren zijn. En ook nog eens werken als een 
ander vrij is. Dus in 1994 mijn eigen bedrijfje gestart Bongers Montage Techniek in mijn oude 
vak als werktuigbouwkundige. 
 
Ondertussen samen met onze Lars aangemeld bij Wilma Verstegen (we hebben trouwens ook 
nog een dochter Silke die in dames 1 staat en nog een zoon Jesper, die tegenwoordig de 
tennisvelden onveilig maakt). Begonnen bij Volkel in de voorbereiding bij het 3de (met Henrie 
Riepe als leider, nou ja leider) maar bij het begin van de competitie in het 2de. Maar toen rond 
de kerst ook nog de trainer van de selectie op non-actief werd gesteld, mocht ik in het vervolg 
van het seizoen nog met het eerste mee draven. Het jaar hierop nog 1 seizoen onder leiding 
van Eus Marijnissen met 1 gespeeld, maar in dat seizoen zo veel geblesseerd geraakt dat ik 
besloot om aan het eind van het seizoen te stoppen. Wat de doorslag gaf om te stoppen was 
een speler van Festilent waarvan ik alleen zijn rug heb gezien en nu nog niet weet hoe hij er 
van voren uitzag. 
 
Sindsdien voetbal ik bij de Veteranen in het eerste en doe dat al die jaren met ontzettend veel 
plezier. Iedere week maak je wel iets mee maar het hoogtepunt blijft toch in dit seizoen dat 
Jantje Verwegen ONDER de wedstrijd van de veteranen tegen Boerdonk meende de lijnen te 
moeten kalken. Alle lijnen gehad behalve de middellijn.Hieruit blijkt mischien wel dat men de 
veteranen niet al te serieus neemt. Wat ik verder nog bij de voetbalclub doe valt wel mee: 
Feestcomissie veteranen, fluiten op zaterdag bij de jeugd, voetbal kijken naar zoon en dochter 
en naar 1 en verder ook nog trainer (samen met Ties) van de C-dislektie. Jammer genoeg voor 
het laatste seizoen, want volgend seizoen wacht er een nieuwe uitdaging voor me als 
leider/trainer van het twidde. 
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Al die seizoenen dat we de C-dislektie getraind hebben, hebben we dit met ontzettend veel 
plezier gedaan en hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken, die wel eens ooit is komen trainen 
bij ons. Hopelijk hebben jullie ook nog iets geleerd en dan is dat voor mij mooi mee genomen. 
(Ook die jongens bedankt waarvan ik het genoegen had om ze door de benen te spelen en 
hierbij zijn ze van het tweede alvast gewaarschuwd.) 
 
Misschien kunnen jullie dan ook eindelijk jullie belofte waarmaken om de trainers bij de laatste 
training in de kantine VRIJ TE HOUDEN. En zoals een verstandig iemand zou zeggen: Geen 
Woorden Maar Daden. 
 
Nou vind ik dat ik genoeg geluld heb en het wordt tijd om  de pen over te dragen aan iemand 
anders. 
 
De pen is lang genoeg bij de veteranen geweest en gaat naar mijn meest bedreven leerling 
tijdens de training, een jongen die het in zich heeft om een potentiële topper te worden als hij 
maar niet van het pad afraakt: Teun van Bakel. 
 
 
Frans Bongers 
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Jeugdportret 
 
 
NAAM       Birgit Lourenssen 
 
ELFTAL       Volkel M11C 
         
LEEFTIJD    13 jaar  
 
SCHOOL        Udens College 
 
 
1. Hoe lang ben je lid bij RKSV Volkel?  
7 jaar 
 
2. Nu speel je in de M11C, hoe goed gaat het met jullie team? 
Het gaat wel goed. 
 
3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 
Het is gezellig, we hebben heel veel lol. 
 
4. Heb je een vaste plaats(welke)? 
Ik speel rechtsachter. 
 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 
Een paar keer maar; het is wel een tijd geleden, want ik sta rechtsachter. 
 
6. Beste, trainer? 
Gerald Riepe, Hanny van Bergen & Wendy Riepe. 
 
7. Favoriete club? 
Ajax & Volkel. 
8. Waarom deze clubs? 
Het zijn goede clubs. 
 
9. Jeugdidool? 
Suarez 
 
10. Moeilijkste tegenstander? 
Nooit Gedacht uit Geffen. 
 
11. Mooist voetbalmoment? 
Ik heb een doelpunt gescoord tegen FC Uden. 
FC Uden kon toen kampioen worden tegen ons. 
Het werd 1-3 voor FC Uden. 
 
12. Lachen om? 
Zaai, dat stuk met Irma & Ingrit en postbode Simen. 
 
13. Boos om? 
Als iets niet goed lukt. 
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14 
Televisie? 
Popstars en Over de Kook. 
 
15. 
Leukste op de computer? 
Msn en Hyves. 
 
16. Uit eten?  
De Verwennerij in Langenboom. 
 
17. Beste voetballer op dit moment? 
Suarez. 
 
18. Ultieme voetbaldroom? 
Een keer kampioen worden met ons team. 
 
19. Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan willen doen? 
Volleybal. 
 
20. Wie wordt er kampioen? 
Ajax. 
 
21. Is je familie ook sportief ? 
Papa: wielrennen bij TWC en mountenbiken.  
Mama: sporten in de sporthal. 
Sjors: voetbal. 
Yvet: voetbal. 
 
22. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 
Ik vond het heel leuk. 
 
Joop & Dorethé bedankt voor de koffie en voor de gezelligheid. 
 
 
Tot de volgende keer. 
 
Groetjes,  
Marcel  
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Wie is het? 

 
  Naam:      Speedy (alleen in Someren-Eind) 

Geboorteplaats:    ergens in de driehoek Eindhoven,    
      Nijmegen, Den Bosch 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  niet meer verloofd 
Kinderen:     ja 
Huisdieren:     een hele dierentuin, sinds de bouwvak de  
     helft minder 
Lengte:     onder het gemiddelde 
Gewicht:     steeds minder 
Schoenmaat:     US: 8, UK: 7½, FR: 41½ , JP: 260 

 
Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Ik doe van alles. Momenteel doe ik veel met tweedehands glas. Er is al doorheen gekeken.  
 
Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 
Voor dat glas niet, maar ik heb wel een technische opleiding genoten. 
 
Wat voor hobby’s heb je? 
Carnaval vieren, sport kijken of een goede film. In de zomer de 3 b's: bier, barbecue en 
borsten. 
 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 
Glansrijke carrière gehad. Op mijn 9e begonnen in de P of de M. Alle standaard elftallen 
doorlopen en op mijn 17e naar de selectie gegaan. Gestopt op mijn 29e. Daarna 1 jaar 
zaalvoetbal gedaan en toen weer op het veld begonnen. En dat doe ik nou nog als het lichaam 
het toelaat. 
 
Wat waren de hoogtepunten?  
Tweede geworden in de A1 in de competitie met Udi A1 erin, op 1 punt na. Twee keer 
kampioen met het eerste en een keer met het derde. 
 
Heb je ook dieptepunten gekend? 
Eén keer gedegradeerd met het eerste en een keer of vier mijn enkelbanden gescheurd met 
voetballen. In de B1 ging ik in de laatste minuut alleen op de goal af en toen floot de 
scheidsrechter af. Gelijkspel en de tegenstander kampioen in plaats van wij. 
 
Heb je nog een andere taak of functie binnen de voetbalclub? 
Ik heb al diverse functies gehad. Ik moet met het een stoppen om met het volgende te kunnen 
beginnen. 
  
Welke club is je favoriete club na Volkel?  
In ieder geval niet Ajax. 
 
Wie wordt er kampioen dit jaar? 
Ik hoop Twente. 
 
Wie gaat er degraderen? 
Ik denk dat als dit clubblad uit is dat RKC al gedegradeerd is.  
 
Wat vind je van het Nederlands elftal? 
Ik vind ze prima voetballen ondanks alle kritieken. We staan er goed voor. Een hoop  spelers 
spelen niet al te veel bij hun club, dus die zijn in juni hartstikke fit. De groepsfase moet zeker 
lukken.   
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Wie wordt er wereldkampioen? 
Finale wordt Spanje – Brazilie en dan wint Spanje na verlenging. Villa maakt de winnende goal 
in de 115e minuut. 
 
Wat is je favoriete… 
 
Vakantiebestemming?   
Het is lekker om na de vakantie nog een week thuis te zijn, om bij te komen. 
Muziek?  
Er is maar één goede band en dat is U2. Golden Earring, Status Quo en rock muziek vind ik 
mooi. 
TV programma?  
Ik kijk het liefste een goede film. De Wereld Draait Door vind ik ook leuk. Ik kijk verder niet 
veel televisie en in de zomer al helemaal niet. X Factor, Idols en Popstars vind ik 
verschrikkelijk. 
Vroeger: Centennial en Tour of Duty. 
Internetpagina?  
Is niet mijn favoriete hobby.  
Film?  
Once upon a time in the West, een echte klassieker; die zet ik op als ik zeker weet dat ons 
vrouw de eerste 3 uur niet thuis komt. 
Boek?   
Ik lees zelden, op vakantie wel eens ooit De Cock en af en toe de Panorama. 
Gerecht?  
Een Jägerschnitzel van het Witte Paard met gebakken aardappels en erwtjes, boontjes of 
worteltjes. 
En als je zelf moet koken?  
Dan begin ik met tomatensoep en ondertussen bel ik Hans v.d. Burgt. Toetjes pak wel uit de 
koelkast. Na het eten altijd een French Coffee. Als dat op is, ben ik klaar met eten. 
 
Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 
Ik zou wel eens keer de Transsiberië Express willen pakken van Moskou naar Wladiwostok, 
maar ik denk niet dat ons vrouw zolang stil kan zitten. Of als het betaalbaar is een keer naar 
de Grand Canyon. 
 
Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 
Ons vrouw, als ze in the mood is.  
 
Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met Volkelse 
voetballers? 
Voor de rust Wim van de Locht, na de rust Mart Bos in de goal, allebei goede en positieve 
keepers De tegenstander wordt gek van Wim zijn gelul, dan heeft Mart het rustig. Rechtsback 
Willie Smits, voorstopper Frank Raaijmakers, linksback Piet School, laatste man Joep 
Verstegen. Rechtshalf Lars Bongers, centraal en tevens aanvoerder Ad Kuijpers in verband met 
zijn organiserend vermogen en andere kwaliteiten, linkshalf Dirk van Bree, Teun Zwaans 
rechtsbuiten, voor de rust Robert Raaijmakers, na rust Ivo Teeuwen in de spits, Jorg 
Verstegen linksbuiten. Op de bank zitten Ties van den Berg, nog goed voor 10 minuten, Cor 
Verkuijlen en Ad Wouters. Van dit team ben ik de leider. 
 
Waar heb je een hekel aan? 
Aan mensen die achter je rug om praten en mensen die met alle winden mee praten.  
 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 
Met ons vrouw, er gaat genoeg praat rond in Volkel. En als ze me 's nachts toch wakker heeft 
gemaakt, dan eten we daarna een beschuitje. Dan blijft het de hele nacht jeuken. 
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Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 
Van mijn eerste trainer bij de selectie en Wim Vissers toen hij terugkwam uit het betaalde 
voetbal.  
 
Wat is je beste eigenschap? 
Volgens mijn vrouw ben ik heel erg fanatiek en als ik ergens voor ga, ga ik er ook voor. Soms 
sla ik er wel iets in door. 
 
Wat is je slechtste eigenschap? 
Volgens mijn vrouw: te vaak met zijn maat op stap. 
 
Als jij het voor het zeggen zou hebben binnen de voetbalclub, wat zou er dan volgens 
jou dan (moeten) gaan veranderen? 
Het parkeren van de fietsen oogt voor geen meter en als je wat later komt, breek je je nek 
over de fietsen. De C selectie niet als eerste eruit gooien bij afgelasting van het trainen. Die 
jongens komen trainen om daarna een pilsje te pakken, er wordt plezier ontnomen. Had het 
veld maar geen voetbalveld moeten worden, zoals de voorzitter van SES mij heeft verteld. 
 
Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 
Ik vind het een compliment hoe het bij de club geregeld is met alle vrijwilligers. Een 
kunstgrasveld moet er ook komen. Belachelijk dat we aan het lijntje gehouden worden, 
ondanks dat we een wethouder bij de voetbalclub hebben van wie ik vind dat hij zich daar 
meer voor moet inzetten. 
 
 
De vorige keer waren wij bij papkindje Nick Hermans. Nick, en jullie pap en jullie mam, nog 
hartelijk bedankt voor de skonne praat. 
 
Groetjes, 
 
Mark en Mark 
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Achter de schermen 
 

Harrie Verwegen 
 
Achter de schermen deze keer een superclubmens: Harrie Verwegen.  
 
“Dit is de infolijn van de voetbalclub Volkel. Op………..” .  
 

 
 
Wie kent deze begintune niet als je 274085 belt. De man achter deze stem is Harrie Verwegen. Hij zorgt 
ervoor dat de infolijn up to date blijft. Het lukt hem vaak om binnen een bepaalde tijdslimiet op de lijn, tóch 
alle informatie in te spreken. Ook is Harrie, samen met Mart van den Berg, verantwoordelijk voor de keuring 
van de velden, voorafgaande aan de wedstrijden.  
 
Duizendpoot Harrie organiseert het jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi, verfrist als het nodig is, de 
teletekstpagina’s en heeft zitting in het hoofdbestuur. Ook als er af en toe op ons sportpark een schop de 
grond in moet, dan is Harrie niet te beroerd om dit op te pakken. 
 

 
 
Kortom, een van de peilers waarop onze vereniging rust. 
 
“………….einde bericht”.        
 
Harrie, jouw werk wordt zeker gewaardeerd! 
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Clubkampioenschappen darten 
 

Op 9 en 10 Januari werden alweer voor de 4de keer de clubkampioenschappen darten voor de 
jeugd en de senioren gehouden. 
 
Op de zaterdag was het aan de jeugd om te proberen als beste te werpen. De jeugd werd 
ingedeeld in 2 groepen: een groep voor onder de 12 jaar en een groep van 12 jaar en ouder. 
 
Na enkele spannende wedstrijden in de eerste groep ging de finale tussen Mike v.d. Burgt en 
Luuk v.d. Mazen. Ook hier ging het er spannend aan toe maar het was toch Mike v.d. Burgt 
die het sterkste was en zich dus een jaar lang dartskampioen 'tot 12 jaar' van rksv  VOLKEL 
mag noemen. 
 
In de groep 12 jaar en ouder ging de finale tussen Stan Hurkmans en Luuk Riepe. Ook deze 
finale was spannend en werd uiteindelijk gewonnen door Stan Hurkmans. Stan mag zich 
dartskampioen '12 jaar en ouder' van rksv VOLKEL noemen. In de afgelopen jaren is het 
niveau van het darten behoorlijk gegroeid, dat bleek wel uit enkele spannende wedstrijden 
waarin het gelijk opging. Iedereen hartelijk bedankt en alle kampioenen van harte gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat.  
 
Ook bij de senioren is het niveau snel beter geworden, misschien wel doordat er 
donderdagsavonds veel en goed wordt gegooid. Met 19 deelnemers werd er begonnen. Ook in 
dit toernooi zagen we mooie partijen waarin veel spelers aan elkaar gewaagd waren. 
 
Uiteindelijk ging de finale in de verliezaarsronde tussen Rob Verhoeven en Erik Bos. Erik won 
de wedstrijd en daardoor de troostfinale.  
 
In de winnaarsronde waren het Paul v.d. Sangen en Arno Spierings die samen uit gingen 
maken wie er kampioen zou worden. Nadat Paul in de voorrondes nog van Arno had verloren 
ging het nu toch wat anders. Paul v.d. Sangen won de wedstrijd en is daardoor de 4de 
dartskampioen van rksv Volkel. 
 
Ook dit toernooi mocht er weer zijn en was zeker geslaagd. Helaas waren er weinig tot geen 
jongens van de hogere senioren elftallen maar misschien een volgende keer. Wie weet. Ook 
hier willen wij iedereen hartelijk bedanken en de kampioenen hartelijk feliciteren. Tot het 
volgend jaar. 
 
Een paar mensen willen we in het bijzonder bedanken en dat zijn Henrie Riepe, Rian van 
Ravenstein en Wilfred van Deursen voor het helpen op de zaterdag. Marly Nijland en Mia van 
Dalen voor het helpen op de zondag. 
 
Allemaal hartelijk bedankt!  Super gedaan. 
 
Groetjes,  Gerald en Wilma 
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Voetbalkennerskwis 2010        
 
Op vrijdag 8 januari vond voor de zevende keer de Volkelse Voetbalkenners Kwis plaats. 
Ondanks de winterse omstandigheden, waren er 31 deelnemende teams en vele supporters op 
dit jaarlijkse spektakel af gekomen. De delegatie uit Venhorst was ook weer aanwezig en 
Marco had zelfs nog een paar kenners meer mee genomen. Iedereen was benieuwd, wordt 
Martijn van Driel weer de grootste voetbalkenner, of zijn er nog andere kanshebbers. Na een 
korte vertraging, Pluk was de wisselbeker vergeten, konden we van start gaan met de eerste 
ronde. 
Door diverse redenen was er maar 1 dame die actief deelnam aan de Kwis. Jolijn hield de eer 
van de dames hoog door soepel de tweede ronde in te gaan. 
De eerste ronde werd door sommigen als pittig ervaren, door anderen als makkelijk. Tijdens 
deze eerste ronde van de kwis wist het team Volkel 7 (de Marken Smulders en van Driel) maar 
liefst 236 van de 250 punten te behalen. De organisatie dacht in eerste instantie dat één van 
de Marken de computer had weten te hacken, omdat bijna alles feilloos was ingevuld.  
 
Zoals altijd is er discussie over vragen, maar die werden door de organisatie resoluut weg 
gewuifd. Gewezen werd er naar het artikel 5, waar in staat, dat de organisatie altijd gelijk 
heeft en naar artikel 6 waar in staat “wanneer de organisatie geen gelijk heeft, treedt 
automatisch artikel 5 in werking”. 
Het zijn meestal ex voetballers, die in hun actieve carrière, regelmatig een kaartje 
kregen/krijgen wegens commentaar op de leiding, die het hoogste woord hebben. 
De meeste discussie was er over de vraag: “Een directe vrije schop wordt door een verdediger 
rechtstreeks in het eigen doel getrapt, wat zal de scheidsrechter beslissen? “ 
Het juiste antwoord was natuurlijk: “ hoekschop voor de tegenstander” en niet: “ dit is een 
geldig doelpunt “. 
 
De organisatie heeft, om aan alle onzekerheid een einde te maken,  Cees van de Burgt uit 
Zeeland ingeschakeld. Cees is een autoriteit op het gebied van Spelregels en is meervoudig 
prijswinnaar bij landelijke spelregelwedstrijden. Cees verwees naar regel 13 van de regels in 
het veldvoetbal waarin staat: “indien een directe vrije schop rechtstreeks in het eigen doel 
wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.”  
 
Dit klinkt niet logisch, de organisatie onderschrijft die mening, maar het staat nu eenmaal in 
de spelregels. Het is ook  gerechtvaardigd om jezelf de volgende vragen te stellen: “ Waarom 
moet een strafschop vanaf elf meter genomen worden, waarom moet je een uitbal met je 
handen inwerpen, het is toch voetbal…” .  Allemaal regels die op het eerste gezicht niet logisch 
zijn, maar nu eenmaal in de spelregels staan. 
Het is ook zeker niet aan te raden om in een uitwedstrijd een directe vrije trap in eigen doel te 
schieten. De gemiddelde thuisfluiter zal waarschijnlijk gewoon een doelpunt toekennen en 
absoluut niet gevoelig zijn voor regel 13 uit het spelregelboek. 
 
Het is trouwens wel opvallend dat Ties en Frans ( Quick en Flupke ), die vorig jaar de 
scheidsrechterscursus succesvol af hebben gelegd, deze vraag als één van de weinige teams 
goed hadden beantwoord. 

       

Sommige vragen leidden tot hilariteit bij de leden van het nakijk team, Froukje, Cristel, Mark, 
Stef en Pluk. Er ging een vraag over de naam van de overleden mascotte van Vitesse, de 
Vechtarend Hertog. De Billies, Herman en Maarten Derks grepen deze gelegenheid aan om hier 
Billy Bird in te vullen en zo op onbeschaamde wijze reclame te maken voor hun eigen pretpark. 
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Eén van de bijnamen die geraden moest worden was “ Niet op zondag “, de bijnaam van 
Volkert Velten die in de jaren ’80 bij Heracles furore maakte. Sommige deelnemers zochten de 
oplossing veel dichter bij Volkel, bij voetballers die op zondag ( vaak ) niet thuis gaven. Enkele 
voorbeelden hiervan,  die als antwoord ingevuld werden zijn: de Veteranen in het algemeen, 
Eric Riepe, Roel van Tiel en Dirk van Bree. Deze jongens moeten op zondag echt af en toe een 
sliding gaan maken, om in de ieder geval de schijn mee te hebben dat ze hard hebben 
gewerkt. 
 
Het meest ludieke sportmoment van 2009 op de Volkelse voetbalvelden kwam ook nog aan 
bod. De vraag was : “Op zaterdag 30 oktober speelden de Veteranen van Volkel en Boerdonk 
tegen elkaar in Volkel. Welk vreemd incident speelde zich af tijdens de tweede helft?“ Dat was 
natuurlijk Jan Verwegen die tijdens de wedstrijd de lijnen ging krijten. Deelnemers die hier niet 
van op de hoogte waren vulden onder andere in: Er liep een streaker over het veld, er deed 
een vrouw mee bij Boerdonk en beide teams speelden met 12 man. Allemaal lang niet zo leuk 
als wat er werkelijk gebeurde. Toevallige toeschouwers van de wedstrijd Volkel tegen 
Boerdonk konden trouwens best begrijpen waarom Jan alvast de lijnen ging krijten, het niveau 
lag namelijk niet al te hoog. 
 
Na drie gezamenlijke rondes en één individuele ronde hielden we vier finalisten over, Martijn 
van Driel, Geert Verkuijlen, Robert Raaijmakers en Björn van Hees. Na een spannende finale 
waarin vooral Geert lang in de buurt van Martijn wist te blijven, hadden we na vijf 
specialiteitenrondes een terechte winnaar. 
 
Martijn van Driel werd voor de vierde keer “ de Volkelse Voetbalkenner “. Gehuld in het shirt 
van de Volkelse Voetbalkenner, liet Martijn zo trots als een pauw zijn bokaal zien aan het 
publiek. Martijn zal de Kwis volgend jaar mee gaan organiseren, zodat er weer wat meer hoop 
is voor de andere deelnemers.  
 
Geert en Martijn worden op 6 april afgevaardigd naar de landelijke finale van de de Bavaria 
Voetbal Kwis en gaan zo proberen een reis voor twaalf personen naar Milaan te winnen. Het is 
trouwens wel twijfelachtig dat Bavaria op zoek gaat naar de grootste voetbalkenner van 
Nederland en dit gaat doen in het Philips Stadion….. 
 
Tenslotte willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan het slagen van deze avond bedanken, 
de deelnemers, het publiek, het Nakijkteam en het barpersoneel. 
Tot ziens bij de achtste editie van de Volkelse Voetbalkenners Kwis. 
 
Arnold Pluk 
Martin van der Rijt 
Pieter Peerenboom 
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Statistieken 
 

 

Topscoorder(ster) van de maanden December/Januari: 

 

Nr. Naam: Team: Goals: 

1. Selim Ilhan Volkel 7 2 

  Roy v.d. Brandt Volkel 7 2 
3. Mark v.d. Berg Volkel 1 1 

  Geert Verkuijlen Volkel 2 1 

  Tom v. Dalen Volkel 2 1 

  Thijs v. Dun Volkel 2 1 

  Martijn v. Grinsven Volkel 3 1 

  Teun v. Helvoirt Volkel 3 1 

  Harm Banken Volkel 3 1 

  Robert Raaijmakers Volkel 5 1 

  Mo Idriss Volkel 6 1 

  Ruud v. Nuland Volkel 7 1 

  Karen Smits Dames 1 1 

  Silke Bongers Dames 1 1 
 

 

Topscoorder(ster) van het seizoen: 

 

 Nr. Naam Team Totaal 

1. René Peerenboom Volkel 5 10 

  Selim Ilhan Volkel 7 10 
3. Robert Raaijmakers Volkel 5 7 

4. Lynn v. Hooff Dames 1 6 

5. Mark v.d. Berg Volkel 1 5 

  Geert Verkuijlen Volkel 2 5 

  Kenny v. Hal Volkel 2 5 

  Ronnie Smulders Volkel 4 5 

  Nick Hermans Volkel 6 5 

  Karen Smits Dames 1 5 

  Femke Riepe Dames 1 5 

12. Martijn v. Grinsven Volkel 3 4 

  Ton v. Hooff Volkel 6 4 

  Alwin Arts Volkel 6 4 

  Klaas Verstegen Volkel 7 4 

  Frans Bongers Veteranen 4 

  Silke Bongers Dames 1 4 

  11 speler(sters) met 3 goals     

  17 speler(sters) met 2 goals     

  30 speler(sters) met 1 goal     
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Koning(in) van de assist van de maand december/Januari: 

 

 

Nr.  Naam Team assist Goals 

1. Selim Ilhan Volkel 7 2 2 
  Wout Scheepens Volkel 3 2 0 
2. Martijn v. Grunsven Volkel 3 1 1 

  Stijn v. Cuijk Volkel 1 1 0 

  Joep Verstegen Volkel 2 1 0 

  Ad Kuipers Volkel 3 1 0 

  Niels v. Berghen Volkel 5 1 0 

  John Groenen Volkel 6 1 0 

  Klaas Verstegen Volkel 7 1 0 

  Mark School Volkel 7 1 0 

  Patrick L'Ortye Volkel 7 1 0 

  Lynn v. Hooff Dames 1 1 0 

  Pien v. Dalen Dames 1 1 0 
 

 

Koning(in) van de assist van het seizoen: 

 

Nr. Naam Team Totaal Goals 

1. Selim Ilhan Volkel 7 9 10 
2. Teun v. Bakel Volkel 5 8 2 

3. Roy v.d. Brandt Volkel 7 7 2 

4. Rene Peerenboom Volkel 5 5 10 

  Teun Pennings Volkel 2 5 1 

  Marieke Wouters Dames 1 5 1 

  Harm v.d. Zanden Volkel 5 5 0 

  7 speler(sters) met 4 assist     

  8 speler(sters) met 3 assist     

  22 speler(sters) met 2 assist     

  39 speler(sters) met 1 assist     
 

 

 

Keeper(ster) van de maand december/Januari: 

 

Nr. Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. Mart Bos Veteranen 0 1 0,00 
2. Maarten Derks Volkel 3 1 2 0,50 

3. Britt v. Hooff Dames 1  1 1 1,00 

4. John Reijnen Volkel 7 4 2 2,00 

5. Wout Cobussen Volkel 1 6 2 3,00 

6. Joost Eurlings Volkel 2 7 2 3,50 

7. Wim v.d. Locht Volkel 5 5 1 5,00 

  Bas Baaten Volkel 6 5 1 5,00 
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Keeper(ster) van het seizoen: 

 

Nr Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. Mart Bos Veteranen 8 14 0,57 
2. Britt v. Hooff Dames 1  12 10 1,20 

3. Willem v.d. Brandt Volkel 3 15 11 1,36 

4. Wout Cobussen Volkel 1 14 10 1,40 

5. Wilco v. Nuland Volkel 4 14 9 1,56 

6. Joost Eurlings Volkel 2 20 11 1,82 

7. John Reijnen Volkel 7 15 8 1,88 

8. Wim v.d. Locht Volkel 5 30 10 3,00 

  Bas Baaten Volkel 6 6 2 3,00 

10. Pieter Peerenboom Volkel 6 24 7 3,43 
 

 

   ….. 
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Team van de maand December/Januari: 

 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1. Volkel 3 2 4 5 1 4 
2. Volkel 4 1 3 4 3 1 

3. Volkel 7 2 3 5 4 1 

4. Dames 1 3 2 1 1 

5. veteranen 1 0 0 2 -2 

6. Volkel 5 1 0 1 5 -4 

7. Volkel 6 1 0 1 5 -4 

8. Volkel 2 2 0 2 7 -5 

9. Volkel 1 3 0 1 7 -6 
 

 

Team van het seizoen: 

 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1. Volkel 2 12 21 25 16 9 
2. Volkel 7 11 20 27 19 8 

3. Dames 11 20 23 18 5 

4. Volkel 6 11 16 24 33 -9 

5. Volkel 3 11 11 17 18 -1 

6. Volkel 4 11 11 23 33 -10 

7. veteranen 8 8 9 13 -4 

8. Volkel 1 13 8 10 22 -12 

9. Volkel 5 10 7 25 36 -11 
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Jeugdteam van de maand december: 

 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1. Volkel B1  3 4 6 4 2 
2. Volkel D1  1 3 5 0 5 

3. Volkel C1  1 3 5 1 4 

4. Volkel E2  1 3 5 1 4 

5. Volkel E3  1 3 5 1 4 

6. Volkel A1  2 3 6 3 3 

7. Volkel C2  1 3 4 1 3 

13. Volkel E4  1 0 2 4 -2 

14. Volkel F1  1 0 1 3 -2 

15. Volkel F2  1 0 0 5 -5 

16. Volkel M11C1  1 0 0 8 -8 

17. Volkel A2  1 0 0 9 -9 

18. Volkel C3  1 0 1 14 -13 

19. Volkel MA1  1 -1 0 7 -7 
 

 

Jeugdteam van het seizoen: 

 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1. Volkel C2  10 23 40 13 27 
2. Volkel D1  11 22 28 10 18 

3. Volkel C1  11 20 44 12 32 

4. Volkel E2  10 20 54 24 30 

5. Volkel B1  12 19 20 18 2 

6. Volkel A1  12 18 29 28 1 

7. Volkel E3  7 15 58 26 32 

8. Volkel E1  8 15 28 17 11 

9. Volkel F1  10 13 36 33 3 

10. Volkel F5  10 13 25 59 -34 

11. Volkel E4  9 12 22 47 -25 

12. Volkel F2  11 11 15 30 -15 

13. Volkel F4  8 9 24 25 -1 

14. Volkel C3  10 6 28 74 -46 

15. Volkel M11C1  8 4 9 44 -35 

16. Volkel A2  10 3 17 67 -50 

17. Volkel D2  10 3 12 72 -60 

18. Volkel F3  10 3 7 88 -81 

19. Volkel MA1  5 -1 0 37 -37 
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Volkel 1 
 

Volkel schenkt Festilent in de slotminuten de zege 
24-1-2010 

 
Wat jammer. Volkel speelde vooral het laatste kwart van de wedstrijd in Zeeland goed en 
schiep zich goede kansen om op voorsprong te komen. In de 65e minuut leek een mooie 
sleepbeweging achter het standbeen door van Stijn van Cuijk de 0-1 op het bord te brengen 
maar de scheidsrechter kende deze niet toe. Hij stond ter hoogte van de achterlijn en we 
moeten aannemen dat hij het goed zag. In de laatste minuten had de nummer 3 op de 
ranglijst het geluk en werd het nog 2-0. Geflatteerd en voor de Volkelse aanhang uitaard 
teleurstellend. 
 
Vanaf de eerste minuut gaf Volkel de medekoploper – die 
aan het begin van het seizoen thuis nog werd verslagen 
– goed partij. Het grote  verschil op de ranglijst was niet 
te zien. Festilent speelde niet groots en dat was ook de 
verdienste van Volkel, dat in alle linies met een grote 
inzet streed. Het spel  golfde op en neer met af een toe 
een schot dat voorlangs ging. Tot en met de 20e minuut 
was het meest opzienbarende feit de ernstige blessure 
die Ruud Verstegen toen opliep bij een poging om spits 
Roy van Lokven af te stoppen. Het probeerde het nog 
even maar moest opgeven en hij zal in het ziekenhuis de 
schade laten opnemen aan zijn standbeen. Een domper waar het Volkelse team echter goed 
mee om ging. Met Wiljan Wijnen als vervanger werd Festilent ook daarna in toom gehouden. 

De Zeelanders kwamen slechts sporadisch gevaarlijk 
voor het doel van Wout Cobussen. In de 35e minuut 
kopte van Lokven ruim over toen hij even veel te vrij 
werd gelaten. Met de rust stond er dubbelblank op 
het scorebord en dat was een goede afspiegeling 
van het vertoonde spel. Twee gelijkwaardige en flink 
strijdende partijen die niet tot scoren konden 
komen. Een spannende partij die nog geen winnaar 
verdiende. 
 
Na de thee verliep het eerste kwart van de wedstrijd 
weer als vóór de rust. Geen van  beide partijen 
slaagde er in een overwicht te bemachtigen. De 
Volkelse defensie stond als een huis en met name 

Rob van der Zanden poetste weer alle gevaren weg op zijn eigen soms onnavolgbare manier. 
Maar Rick Verstegen en de andere verdedigers 
gaven ook geen enkele ruimte weg. Op het 
middenveld sleurden Bas van der Rijt en Rick 
Verwijst onvermoeibaar zowel defensief als 
offensief.  
 
Piet van der Sangen en Herman Hutjens hielden 
er langs de lijn terecht vertrouwen in dat hun 
helden nog zouden scoren en anders tenminste 
een punt zouden meenemen. Daar had het ook 
alle schijn van tot de desastreuze 90e minuut 
aanbrak…   
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Een hoge inzet van Festilent werd door keeper Wout Cobussen weggeslagen maar helaas recht 
voor de voeten van een van de spelers van Festilent die dit buitenkansje dankbaar aanvaardde 
en vanaf een meter of 7 binnenschoot. Wat een anti-climax.  
Want de laatste 20 minuten was het Volkel dat aanspraak leek te gaan maken op de drie 
punten. Goed combinerend verschenen zij keer op keer voor het Zeelandse doel. Vijf minuten 
voor het einde bediende Stijn van Cuijk de aanstormende Thijs van Bree die op rechts goed 
uithaalde vanaf de 16-meterlijn, maar keeper Van Griensven wist met een uiterste inspanning 
de bal nog net uit de bovenhoek te tikken.  
 

 
 
Na de 1-0 zette Festilent nog een paar keer aan. Hun onverwachte voorsprong gaf hen een 
nieuw elan. Een met links ingeschoten vrije trap vanaf de rechtervleugel zeilde met een boog 
langs een verdediger van Volkel en ook keeper Wout Cobussen werd daardoor verrast. Bij de 
tweede paal krulde het schot binnen zonder dat iemand de bal nog beroerde. Volkel verdiende 
het niet om zo te verliezen en Festilent niet om zo te winnen, maar het blijft een feit: Volkel 
scoorde niet en Festilent toch nog twee keer en dan win je. Het spel van Volkel was weer niet 
slecht maar er moeten meer doelpunten worden gemaakt om punten te halen.  
 
Opstelling Volkel: Wout Cobussen, Erwin van Dooren, Rob van der Zanden, Ruud Verstegen 

(20 min. Wiljan Wijnen), Jan Schouten (70 min Bart van Lamoen), Rick Verstegen, Rik 

Verwijst, Bas van der Rijt, Stijn van Cuijk, Mark van den Berg en Thijs van Bree. 
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MULO krijgt teveel: 1-0    

7-2-2010 

 
Het is goed om te zien hoe Volkel iedere wedstrijd weer goed mee voetbalt in de 3e klasse, 
maar het liep ook nu weer net de punten mis. MULO had geen moment de overhand en kwam 
gelukkig aan de goal toen Wout Cobussen na een uur spelen een hoge bal omhoog sloeg en 
die van de lat terug sprong. Een attent inlopende Helmondse spits hoefde vanaf een paar 
meter maar in te knikken en de 1-0 eindstand was een feit. 
 
Zonder de geblesseerden Ruud Verstegen en Gijs 
Verkuijlen en met Jan Schouten op de bank begon 
Volkel weer met een prima instelling aan deze 
wedstrijd tegen de Helmonders, die een paar plaatsen 
hoger op de ranglijst stonden. Er was geen sprake 
van een kwaliteitsverschil. Het spel speelde zich 
vooral op het middenveld af waar beide ploegen hun 
uiterste best deden om tot gevaarlijke aanvallen te 
komen, maar die waren er in het eerste halfuur maar 
sporadisch. Thijs van Bree schoot rakelings voorlangs 
en even later werd een prachtige naar de tweede 
kruising draaiende bal uit een vrije trap vanaf rechts 
van Stijn van Cuijk nog net eruit getikt. 
 
Uit de aansluitende corner kon Erwin van Dooren bij 
de tweede paal net niet binnen tikken. In de 37e 
minuut was het de steeds beter draaiende Stijn van 
Cuijk die vanaf 25 meter een poging waagde en zijn 
strakke schot ging maar net over. Volkel bleef met 
een prima inzet en goede combinaties overeind. De verdediging stond en het aanvallende spel 
was verzorgd, maar niet vaak genoeg echt dreigend. Er zouden meer kansen afgedwongen 
kunnen worden als steeds alle aanvalllers tegelijk de tegenstander op tempo onder druk 
zouden zetten. Net als tegen Festilent eindigde ook nu de eerste helft weer met een dubbel 
blanke stand na een verdienstelijke eerste drie kwartier. 

 
De tweede helft werd ongewijzigd begonnen. Zowel 
qua opstelling als qua wedstrijd instelling. Volkel 
ging door met de inzet maar liet MULO toch wat 
meer in hun spel komen, wat enkele kansen 
opleverde die teniet gedaan werden door eigen falen 
of door de Volkelse laatste lijn. Na 5 minuten was 
Mark van den Berg dicht bij de 0-1 toen hij 
verrassend weg draaide en ineens diagonaal 
uithaalde. Zijn schot ging net langs de paal. Een 
minuut of zeven later was het de opgekomen Bart 
van Lamoen die van afstand verdienstelijk 
uithaalde. In de 60e minuut had keeper Wout 
Cobussen zoveel moeite met een recht op hem af 
komende hoge bal, dat hij die zo keerde dat die 
tegen de lat terug het veld in sprong. De 
verdediging reageerde niet en dat deed een spits 
van MULO wel. Hij kon van dichtbij simpel binnen 
koppen, zonder dat Wout hem nog iets kon 
beletten. Doodzonde en geheel onverdiend kwam 
MULO aan de leiding en die voorsprong zouden ze 

niet meer afstaan.  
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Raad de plaat 
 

 

Na enige tijd van afwezigheid, hebben we deze keer weer een raad de plaat. Dit keer geen 
actie foto, maar een foto van één van onze jubilarissen de afgelopen jaren. Al een aantal jaren 
niet meer actief als voetballer, maar toch iedere week op de club te vinden. Zo niet, dan 
moedigt hij zijn favoriete club uit Helmond of het Nederlands elftal aan. Wie o wie krijgt hier 
zijn oorkonde uitgereikt van Marcel van den Bergh en is er dit keer verborgen achter het 
vraagteken? Het antwoord staat in de volgende uitgave. 
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Ondanks een aantal verdienstelijke pogingen daartoe. In de 65e minuut werd de 
doorgestuurde Thijs van Bree teruggefloten voor vermeend buitenspel. Dat leek volgens de 
vaste Volkelse  supporters onder aanvoering van TC-lid Mart van den Berg vrij stellig niet zo te 
zijn, maar dat hielp natuurlijk niks. Praten tegen de scheidsrechter hielp ook de spelers niet, 
want alleen voor dat gedrag werd geel getrokken en dat alleen voor Volkel. Natrappen op de te 
fel ingekomen Mark van den Berg door de keeper van MULO werd achteloos genegeerd en op 
geen enkele manier afgekeurd.  
 

 

 
Een kwartier voor tijd werd de leeg gespeelde Bart van Lamoen vervangen door Wiljan Wijnen, 
die het tij ook niet meer kon keren. De schotpoging van Bas van der Rijt in de 85e minuut was 
het laatste wapenfeit. Volkel moest zich weer neerleggen bij een nederlaag, die weer niet 
nodig leek te zijn en ook niet verdiend. Toch blijft het een feit dat we te weinig scoren. Dat zag 
ook de aanwezige oud-spits Theo Peerenboom, die 
desgevraagd stelde, dat hij nog niet toe is aan een 
beslissing over volgend seizoen. Hij wacht af hoe 
zaken zich voor hem ontwikkelen bij Udi'19 en 
vooralsnog is hij nog geblesseerd. Voor Volkel zou 
zijn terugkeer een goed bericht zijn. 
 
Toch hoeft Volkel ook zonder hem niet te 
wanhopen, want het spel is niet slecht en de 
tegenstanders niet veel beter. Een beetje geluk kan 
ook al heel veel doen. Vertrouwen   behouden is 
daarbij nodig en gerechtvaardigd. 
 
 
Opstelling Volkel: Wout Cobussen, Erwin van Dooren, Rick Verstegen, Rob Van der Zanden, 

Peter van der Zanden, Rik Verwijst, Bart van Lamoen (75 min. Wiljan Wijnen), Bas van der 

Rijt, Stijn van Cuijk, Mark van den Berg en Thijs van Bree. 



Klupproat 36ste jaargang nr. 1 Februari 2010 

rksv Volkel   blz. 29 

Cooling down 
 
Geboren: 
 
Niki, dochter van Marty en Rianne Vollenberg - van Lankvelt (14 september 2009) 
Joep, zoon van Edwin en Sarina Hermkens (14 februari 2010) 
 

 
Maak ook maar eens een stukje voor het volgende blad! Er is vast wel iets waarover  je wat 
wilt schrijven. Iets wat je beleefd hebt. Of iets wat je zou willen zien gebeuren. 
Je hoeft geen grote schrijver te zijn. We helpen zo nodig wel een beetje. 
 
De redactie 

 

 

Deadline kopij: 
 

 
Zaterdag 17 april 2010 in de mailbox, en wel naar: 

 
clubblad@rksv-volkel.nl 

 
 

 

 

 

 


