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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Ons clubblad is voortaan ook te lezen op onze website! Kijk maar bij ALGEMEEN in de 
bovenbalk. Zonder advertenties, omdat dit anders erg lastig is bij het lezen. 
 
Het is weer gelukt om op tijd te verschijnen. Dank daarvoor aan alle medewerkers. 
Het seizoen zit er weer op en het eerste elftal moest via een nacompetitie klasse 
behoud zien te realiseren. In twee wedstrijden tegen een periodewinnaar in de 4e 
klasse werd dat op 24 en 27 mei een hele kluif. Juliana Mill met trainer Tiny 
Verhoeven capituleerde pas in de tweede wedstrijd. Maar de klus is geklaard. 
 
Marcel van den Bergh is nu gestopt als bestuurslid maar hij blijft incidenteel 
beschikbaar als adviseur. 
 
Wegens het starten van een opleiding stopt Gijs van der Zanden met de statistieken. 
Wie gaat de statistieken voor zijn/haar rekening nemen? 
 
Het WK zorgt dat het deze keer geen voetballoze zomer wordt. Hopelijk wordt het ook 
echt leuk voetbal en succesvol voor ons land. Daarna hopen we iedereen weer terug 
te zien voor weer een mooi seizoen met nieuwe kansen. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn: 21 augustus 2010.
  
Veel leesplezier met dit goed gevulde clubblad. 
 
Namens de redactie, 
 
Geert Biesterbos 
hoofdredacteur 
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Ledenmutaties 
 
Afgemeld 
Gerard Gerrits Wendy van Dijk Annie de Vocht Jelle van Asseldonk 
Bas Ketelaars Emiel Riepe Thijs van Bree Marnick Peerenboom 
Marieke Wouters Frank van Buul Ton Verbiesen Thibo Wassenberg 
Rick den Dekker    
    
Aangemeld 
Lonnie Lourenssen Dasstraat 40 5408 XW  Volkel 0413-273937 
Bart van Kempen Hermelijnstraat 54 5408 PR Volkel 0413-260304 
Tom Kok Wezelstraat 20 5408 XZ Volkel 0413-275518 
Willem vd Locht Nieuwstraat 26 5408 RK Volkel 0413-274115 
Jaques Löbel Rudigerstraat 3 5408 AA Volkel 0413-300888 
Christian Versluis Voornstraat 4 5408 AV Volkel 0413-272059 
Michel Versluis Voornstraat 4 5408 AV Volkel 0413-272059 
Pelle Niessen Forelstraat 6 5408 AT Volkel 0413-266618 
Annemarie Verhoeven Biesthoekstraat 5A 5408 PT Volkel 0413-274604 
Jan Minten Leeuwstraat 58 5408 PL Volkel 0413-272677 
Hariëtte Giesbers Betzstraat 8 5344 JT Oss 0412-652115 
Dillie Manders Rechtestraat 3 5409 AG Odiliapeel 0413-273349 
Femke vd Wijngaard Heidehof 6 5409 RB Odiliapeel 0413-850904 
Jacco Schouten Eiment 57 5408 BG Volkel 0413-272126 
Eelco Schagen Keizershof 204 5403 BB Uden 06-15018615 
John van Geenen Rotscheweg 3 5364 NT Escharen 0486-474186 
     
Verhuisd 
     

 
 
 
Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan  

Ton van Hooff, Eikenwal 101A, 5403 KE Uden, 0413-265734 / 06-19906363 

of mailen naar info@rksv-volkel.nl 
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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 VACANT 
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 VACANT 
Coördinator E-F en 5-jarigen Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 
Coördinator pupillen E/F     Wilfred v Deursen   Nieuwstraat 10      Volkel 0413-274497 
Coördinator meisjes VACANT 
Activiteiten Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Coördinatie zaterdag voetbal VACANT 
 
 
Sponsorcommissie 
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 John van Geenen Rotscheweg 3 Escharen 0486-474186 
2e elftal Frans Bongers Kloosterstraat 53 Volkel 0413-274325 
3e elftal Sjaak vd Wijst Schepenhoek 315 Uden 0413-267937 
4e t/m 7e elftal VACANT 
Dames Leo Lourenssen Dasstraat 40 Volkel 0413-273937 
Keepers Mart Bos Hogerandweg 6B Volkel 0413-274229 
 
 
Technisch coördinatoren  Jan Jilesen Tijgerstraat 15 Volkel 0413-274674 
(senioren) Mart vd Berg Dasstraat 36 Volkel 0413-273663 
 
 
Verzorger Wim van Tiel Groesplak 2A Zeeland 0486-453073 
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Clubhuis  Eeuwsels 14 Volkel 0413-273336 
Beheerder Gerald Riepe Dasstraat 43 Volkel 06-10154226 
 
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 
 
Vaste medewerkers clubblad 
Geert Biesterbos  Eindredactie, wedstrijdverslagen Volkel 1 
Harm Banken   Raad de Plaat/ layout 
Gijs v.d. Zanden  Statistieken/ auteurs/ layout  
Pierre Hutjens   Van de voorzitter 
Ton van Hooff   Ledenmutaties / bestuursmededelingen 
Mark van Driel   Wie is het? 
Mark Smulders  Wie is het? 
Marcel Robben  Jeugdportret  
Wim vd Molen   Jeugdwetenswaardigheden  
Tonny Kuijpers  Achter de schermen 
Gerald Riepe   Kantinezaken 
Pascal van Os   Distributie 
Martien van Rijbroek  Bundeling 
Nancy van Rijbroek  Bundeling 
En alle bezorgers: Theo Verwegen; Jan van Bergen; Wim Bens; Theo van Dijk; Leo van 

Maasakkers; Dirk vd Berg; Frank vd Acker; Gerald Riepe; Marcel 
Robben; Manuel Silverenberg; Henry Spierings; Rob Verhoeven; 
Ruben van Grinsven; Pascal van Os; Piet Donkers; Hans vd Locht; 
Willem vd Brandt; Ton van Hooff; André Koenen. 
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Van de voorzitter 
 

Beste sportvrienden 
 
Al weer het laatste clubblad van dit seizoen. Een seizoen met wisselende resultaten maar een 
gelukkig eind. 
Geen degradanten terwijl vorig jaar toch een aantal elftallen zijn gepromoveerd. 
We waren wat verwend maar handhaving is een goede prestatie. 
Vooral het 1e elftal had een moeilijk jaar in de 3e klasse. Wat tegenslag en pech, maar zeker 
het hogere niveau speelde ons parten. 
Toch hebben ze degradatie kunnen voorkomen door de beslissingswedstrijden uiteindelijk 
winnend af te sluiten. Als ik dan de 2e helft tegen Juliana zie, met al die trouwe supporters 
langs de zijlaan, dan gaat mijn Volkels hart sneller kloppen en geeft me dat een fantastisch 
gevoel. Passie, strijd en alles over hebben voor elkaar brengt dan juist dat verschil dat je nodig 
hebt om te winnen. Zie je wel dacht ik, we horen in de 3e klasse! 
Frank, begeleiding en spelers proficiat met dit mooie resultaat. 
Het volgend seizoen hoop  ik dat er nog meer jeugd gaat doorbreken na een jaartje gewenning 
bij de senioren. Ik ben er van overtuigd dat we nog vruchten gaan plukken van onze goede 
jeugdafdeling. Daar hoort ook soms een teleurstelling bij, maar dat is het groeiproces naar een 
hoger niveau. 
Maar voor het zover is, en dat is al weer gauw, gaan we eerst genieten van een welverdiende 
vakantie.  De toernooien zijn achter de rug en de velden krijgen rust en weer de tijd om aan te 
groeien. Mijn verzoek is dan ook vooral aan de jeugdspelers om tijdens de zomerstop van de 
voetbalvelden af te blijven en het gras de kans te geven om te groeien. 
Als afsluiting wil ik alle medewerkers hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet dit seizoen 
en verder iedereen een heel fijne vakantie toe wensen. Ik hoop jullie allemaal in augustus / 
september weer te zien.  
 
Groeten, Pierre. 
 

Jeugdwetenswaardigheden 
 
Met gemengde gevoelens begin ik aan het laatste overzicht van de jeugdafdeling over het 
afgelopen seizoen. Had ik het in het vorige nummer over een aantal kandidaten die nog iets 
konden halen, over de A1 en de D1; volkomen ten onrechte vergat ik toen de pupillen van de 
E2 en de E3 te noemen. Ik heb ze gevolgd bij de laatste wedstrijden en wat heb ik genoten 
van de inzet van de spelertjes en de leiders; wat werd er prachtig gevoetbald en wat was het 
soms adem benemend spannend!!! Vooral de E2 hebben er keihard voor moeten knokken 
maar ze hebben het gehaald, KAMPIOEN!!! En voor alles hadden we gezorgd, muziek, taart, 
bloemen en een geweldige ontvangst in het clubhuis met als klap op de kampioensvuurpijl een 
heuse rondrit in een open huifkar door Volkel. Zoiets herinner je altijd en is misschien voor de 
eerste, misschien voor de laatste keer, al hebben ze natuurlijk nog alle kansen om het een 
keer te herhalen. Dit mede met het uitermate goede presteren van de A1 en de B1 junioren 
waren wel de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. 
 
Echter we mogen zeker onze jeugdtoernooien niet vergeten onder de uitstekende leiding van 
Jos, Ad, Ivo en Tiny. Wat deze 4 mannen gepresteerd hebben met een aantal jonge helpers, 
daar neem ik diep mijn pet voor af. Drie dagen zonder wanklank, met verrassende vindingen, 
denk hierbij aan de foto’s als prijs, de terug gekeerde hamburgers en de fijne sfeer zorgen er 
voor dat ze tevreden terug kunnen kijken op zeer geslaagde toernooidagen. 
Mannen mijn grote complimenten…… GEWELDIG. 
 
Na deze hoogtepunten mijn teleurstelling over een aantal voorvallen het afgelopen seizoen, 
wat mede de oorzaak is geweest dat een aantal mensen, die ik zeer hoog achtte, zijn 
afgehaakt. 
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Dat is in de afgelopen 12 jaar nog niet eerder voorgekomen en ik beschouw dit persoonlijk als 
een nederlaag. Natuurlijk worden er fouten gemaakt, natuurlijk zijn er privé redenen, maar 
zoals het nu is gegaan dat heeft mij in het bijzonder diep teleurgesteld. Hadden we een 
jeugdcommissie die uit 10 mensen bestond, er zijn er nu nog 7 over inclusief een kandidaat 
jeugdcommissie lid. Grotendeels is dit te wijten aan het niet aangaan van een open en eerlijke 
discussie, een stuk vertrouwen dat je moet hebben in elkaar.  Achter de schermen mogen er 
dan misschien harde woorden vallen, echter vaak kom je er dan met elkaar sterker uit. 
Wij missen momenteel een coördinator C-junioren, een coördinatrice voor de meisjes, een 
scheidsrechter coördinator en mensen die het wedstrijdsecretariaat regelen. 
Dit houdt in dat de leiders/sters op zaterdag zelf zorg moeten gaan dragen voor de ontvangst 
van de tegenstanders en scheidsrechters. Het met elkaar verzorgen van de netheid in 
kleedkamers en de gang. Het zelf regelen van scheidsrechters of zelf fluiten; al deze privileges, 
waardoor we misschien verwend waren, verdwijnen. Of er moeten zich mensen aan gaan 
melden die dit willen gaan doen. Mensen die vertrouwen hebben in de werkwijze van de 
resterende mensen van de jeugdcommissie. 
 
Een jeugdcommissie die als motto /ambitie heeft voor het komende seizoen:  
HET ZO HOOG MOGELIJK WILLEN SPELEN, ECHTER ZO DAT IEDERE SPELER OF SPEELSTER 
DAAR OPTIMAAL PLEZIER AAN BELEEFT!! 
Spreekt dit je aan en wil je ons daar in meehelpen? Tijdens de zomervakantie kunnen en 
mogen zich kandidaten melden bij de jeugdcommissie. 
 
In het kort wilde ik nog even alle teams langs lopen, te beginnen bij de A1: jammer van al die 
blessures, maar zeer goed gespeeld mannen. 
De A2 is een verhaal apart; we nemen diep onze pet af voor het behoud van de goede sfeer, 
ondanks de vele verlieswedstrijden. 
De B1 buiten verwachting goed, geweldige hulp voor de A1. 
De C1 heeft ons teleurgesteld, met zulke goede voetballers hoor je het beter te doen. Neem 
revanche het komende seizoen. 
De C2 en C3 hebben naar hun vermogen goed gepresteerd. 
De D1 kwam fysieke kracht tekort om het te maken; zij spelen bij vlagen zeer goed voetbal. 
De D2 deden het net als de C2 en C3 soms echt goed echter ook het fysieke speelde hen 
parten. 
De E pupillen hebben het zeker goed en de E2 en E3 zelfs zeer goed gedaan. De E4 stond te 
hoog ingedeeld en zij konden geen potten breken. 
De F pupillen hebben het goed gedaan, echter niet meer op het hoogste niveau; wel werd er 
met veel plezier gevoetbald en getraind. 
De meisjes M11C is een leuk team; hebben het goed gedaan, maar kwamen af en toe net wat 
te kort. 
De M7B ontstaan uit de M11A deden het op een half veld als zevental beter, alleen het echte 
enthousiasme ontbreekt in dit team. 
De 5-jarigen spelgroep: waren Nancy en Wilma bang dat ze met weinig kinderen aan de slag 
moesten? Ineens was de groei daar, mede door de goede naam die deze groep heeft, ze 
eindigden met bijna 20 kinderen!!! 
 
Dan nu het komende seizoen. Natuurlijk hopen we dat de perikelen allemaal worden opgelost, 
en gaan we positief aan de slag. De teams zijn samengesteld en opgegeven bij de KNVB. 
Rest mij om iedereen een geweldig fijne en zonnige vakantie toe te wensen, veel plezier met 
het Nederlands elftal. 
 
Tot het volgende seizoen 
 
Wim van der Molen 
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Volkel E3 kampioen! 
 
Maandag april hebben de voetballers van Volkel E3 de kampioenstitel behaald. Onder 
het toeziend oog van veel toeschouwers met spandoeken werden de voetballers uit 
Volkel met  een 12-0 overwinning op DAW uit Schaijk de trotse winnaars. Van de 11 
gevoetbalde wedstrijden heeft het team uit Volkel een maal gelijk gespeeld en maar 
liefst 10 wedstrijden gewonnen. Dus een niet verslagen kampioen! 
Na afloop van de wedstrijd werden de spelers gehuldigd door het bestuur van Rksv 
Volkel en werden ze met een huifkar (veilig) door Volkel gereden. 
 

 
 
De Spelers van Volkel E 3 
waren: Jeroen Boersma, 
Wessel v.d. Locht, Bjorn v.d. 
Heijden, Joep v. Lankveld, Jelle 
Dortmans, Pepijn Peerenboom, 
Juul Daandels en Tim v.d. 
Bosch. 
De leiders waren: Freddy 
Boersma, Rene Peerenboom en 
trainer Ruud v.d. Bogerd. 
 
 

 
 
Volkel E2 kampioen! 
 

 

 

 

Volkel E2 werd ook 
kampioen en met de 
volgende spelers: Niels van 
Sleeuwen,Tijn Sauve, 
Raymon Raaijmakers, 
Dennis van Deursen, Rick 
Hermkens, Daan 
Peerenboom, Teun 
Verhoeven, Giel Verhoogh 
en Sven van Heertum. 
De leiders waren Pieter 
Peerenboom Arno Verhoogh 
en Tiny van Sleeuwen. 
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Teun bedankt voor de pen, 
 
 
Toen Harry Verwegen mij in het Witte Paard vertelde dat ik de Pen had gekregen, 
dacht ik, 
ojee moet ik gaan schrijven, wat toch al niet mijn sterkste punt is. 
Maar toen hij mij vertelde dat dit per mail moest worden verzonden brak mij het 
angstzweet uit. 
Dus Teun bedankt! 
Maar goed ik ben dus Eddy Jansen, ik woon samen met Marianne Vogels op de 
Heikant. Ik weet niet hoe lang, maar wel lang. 
In het dagelijks leven ben ik onderhoudsmonteur bij de Bakelse Plassen in Milheeze, 
een zand en grindgroeve waar Martien van den Boogaard regelmatig gefietst komt 
voor een praatje. 
Binnen de club ben ik nog actief als voetballer bij de veteranen, al heb ik de laatste 
tijd nogal te kampen met blessures. 
Maar het is een gezellig clubje, vooral de derde helft, waarbij ik wonderbaarlijk 
genoeg weinig last heb van eerder genoemde blessures. 
Daarnaast ben ik samen met Rob van Beem en Andre Heijmans leider van het vijfde 
elftal; ook  heel gezellig. 
Dit was het wel zo'n beetje, meer hoeven jullie niet te weten. Nu ons Marianne nog zo 
gek zien te krijgen dat ze dit even op de computer zet en doormailt. 
 
Rest mij nog de Pen door te geven aan Ruudje vd Locht. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ruudje succes.                                   
 
 

De groeten, 
Eddy Jansen 
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IN DE KANTINE 
 

 

 
 

 
 

 

 

14 Juni Nederland – Denemarken   aanvang: 13.30 u. 

19 Juni Nederland – Japan    aanvang 16.00 u.   

24 Juni Kameroen – Nederland   aanvang 20.30 u. 

 

 

 

 

De kantine is open 1 uur voor aanvang van elke wedstrijd. 

 

 

 

 
 

Hopelijk tot dan !!! 
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Jeugdportret 
 

                                      
 
NAAM: Thijme van Os   
ELFTAL: 5 jarigen      
LEEFTIJD: 5 jaar 
SCHOOL:   Octopus 
 
1.Hoe lang ben je lid bij Rksv Volkel?  
   1 jaar 
 
2. Hoe vaak trainen jullie? 
    Op zaterdag hebben we onze trainingsdag.  
     
3. Wat is het aller leukste aan jullie trainingsdag? 
    Om een wedstrijdje te doen. 
     
5. Heb je al doelpunten gescoord? 
    Ja, en dan doe ik heel hard juichen. 
 
6. Beste, trainer? 
    Nancy van Hooff 
 
7. Favoriete club? 
   Ajax 
 
8. Waarom deze club? 
    Omdat ze zo goed zijn. 
 
9. Jeugdidool? 
    Stekelenburg. 
 
10. Mooist voetbalmoment? 
      Balafpakken.
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11. Lachen om? 
     Als ik win. 
 
12. Boos om? 
     Als het trainen afgelast wordt. 
 
13.Televisie? 
     Phineus & Ferb 
 
14. Leukste op de computer of playstation? 
     Racen. 
 
15. Uit eten?  
     Naar het pannenkoekenhuis. 
 
16. Beste voetballer op dit moment? 
      Onze papa Pascal. 
 
17. Ultieme voetbaldroom? 
     Een keer in het jeugdportret komen. 
 
18. Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan willen doen. 
      Motorcrossen.                    
 
19. Is je familie ook sportief ? 
     Papa, spinnen. 
     Mama, wandelen. 
     Marit, turnen en dansmarieke. 
     Gitte, turnen en dansmarieke. 
     
20. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 
     Ik vond het heel leuk. 
 
Pascal & Hariëtte, bedankt voor de ontvangst. 
 
Tot de volgende keer. Groetjes, Marcel. 
 
 
Afscheid 
Ik ben Thijme van Os uit Boekel  en ik heb het afgelopen jaar getraind bij de 5-

jarigen.  Volgend seizoen ga ik naar Boekel Sport, 
omdat daar mijn vriendjes zitten.  
 
Ik wil Nancy en Wilma bedanken voor alles wat ik 
geleerd heb en ik vond het kei leuk om te trainen bij 
Rksv Volkel. Misschien kom ik wel een keer voetballen 
met mijn team uit Boekel tegen een team uit Volkel.  
 
Dank je wel en de groeten van Thijme van Os. 
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Wie is het? 
Naam:     cool head keessie 
Geboorteplaats:    Volkel 
Verliefd/verloofd/getrouwd:  allebei alle drie 
Kinderen:     ja, samen 2 
Huisdieren:     vissen 
Lengte:     3.45 m 
Gewicht:     nu meer als na de vakantie 
Schoenmaat:    41.5 
 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Wij werken samen in hetzelfde bedrijf. 

 
Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 

Voor de helft wel. Na verpleegkunde heb ik procestechniek gedaan. De andere helft 
is huishoudschool. 

 
Wat voor hobby’s heb je? 

Voetbalclub, tuinieren, wandelen en natuurlijk voetbal kijken. 
 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 

Vanaf mijn 10e tot mijn 45e en toen altijd gepromoveerd naar lagere elftallen tot het 
zevende. Ik heb pas leren schieten toen ik assistenttrainer was van de A1.  
Ik ben op mijn 13e begonnen en  toen ben ik een paar jaar naar VCO gegaan en 
toen weer terug. 
 

Wat waren de hoogtepunten?  
Kampioen met het tweede en kampioen met het eerste. 

 
Heb je ook dieptepunten gekend? 

Dat ik naar VCO moest. Een gebroken enkel met het trainen. 
 
Heb je nog een andere taak of functie binnen de voetbalclub? 

Van allerhande hand- en spandiensten. 
  
Welke club is je favoriete club na Volkel?  

Dat is er maar één: Ajax. 
 

En ga je er ook ooit naar kijken in het stadion? 
Voor de helft wel. 

 
Wie wordt er wereldkampioen? 

Spanje of Nederland 
 

Wie wordt de grootste verrassing op het WK? 
Uruguay 

 
Wat is je favoriete… 

Vakantiebestemming?   
Griekenland 
Muziek?  
Laura Pausini, op een na alle concerten in Nederland gezien en alle cd’s zijn in bezit. 
En niet te vergeten Status Quo met 3 bladen bier over hem heen. Lekker koel bier. 
TV programma?  
Sportprogramma’s, maar verder staat dat apparaat niet veel aan. 
Internetpagina?  
http://www.rksv-volkel.nl en http://www.telegraaf.nl voor de beurskoersen. 
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Film?  
The green mile en One flew over the cuckoo’s nest 
Boek?   
Serengati mag niet sterven 
Gerecht?  
Griekse gerechten en de Hollandse keuken 
En als je zelf moet koken?  
Mijn specialiteit is rodekoolsalade en verder barbecuen, grillen en andere manieren 
om vlees lekker te krijgen. 

 
Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 

Een jungletocht voor de helft, de andere helft absoluut niet. 
 
Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

Alleen als het echt nodig is. 
 
Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met Volkelse 

voetballers? 
In de goal Joost Eurlings, laatste man eentje van Verstegen, voorstopper Wendy 
Riepe, rechtsback Hans van den Hoogen, linksback Marita Bos. Middenveld Rick en 
Rick en Bart van Lamoen, in de spits Hannes, linksbuiten Linda Smulders, 
rechtsbuiten Gijs Verkuijlen. Coach Gerald Riepe, want die heeft de dames en de 
heren gedaan. En Wilma verzorgster. 

 
Waar heb je een hekel aan? 

Nepsupporters. Dat is iemand die er alleen bij is als het goed gaat. En aan spelers 
die zich zomaar afmelden voor het voetballen zonder echte reden. 
Mensen die een hoop praten en niks doen. 

 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 

Met Hannie van Bergen op tijgervelletje. 
 
Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 

Hans Beekmans, Wim van de Brandt en vroeger op het veldje op Lankes met de 
jongens. 

 
Wat is je beste eigenschap? 

Makkelijk in de omgang 
 
Wat is je slechtste eigenschap? 

Eigenwijs en nooit “nee” zeggen. 
 
Als jij het voor het zeggen zou hebben binnen de voetbalclub, wat zou er dan 

volgens jou dan (moeten) gaan veranderen? 
Sowieso een veld erbij. Verder niet veel want we hebben een mooie club. We 
moeten we ervoor zorgen dat we niet teruguit boeren. 

 
Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 

Dat we vooral op alle fronten genieten. 
 
 
De vorige keer waren wij bij Hans van Nunen. Hans, nog hartelijk bedankt voor de skonne 
praat. 
 
Groetjes, 
Mark en Mark 
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Sponsor Bingo Loterij 
 

 

Ongetwijfeld hebt u de afgelopen periode regelmatig presentator Humberto Tan 
voorbij zien komen op uw scherm om de Sponsorloterij onder uw aandacht te 
brengen. Ook wij hebben dit opgepakt als voetbalclub en hopen daarbij op uw steun. 
 
Sponsor Loterij voor sport en gezondheid  
De Sponsor Loterij steunt goede doelen op het gebied van sport, gezondheid en 
welzijn en vele clubs en verenigingen. De Sponsor Loterij is op initiatief van 
Humanitas in 1989 opgericht. Samen met de Nationale Postcode Loterij en de 
BankGiro Loterij valt de Sponsor Loterij onder de Holding Nationale Goede Doelen 
Loterijen N.V.  
In totaal werd er in 2005, dankzij de deelnemers die maandelijks met de loterij 
meespelen, 72 miljoen euro omgezet. Hiervan werd ruim 36 miljoen euro verdeeld 
over 33 goede doelen; 6,6 miljoen euro hiervan ging naar ruim 1.500 clubs en 
verenigingen in Nederland. 
 
Hoe werkt de sponsorloterij? 
Uniek aan de Sponsor Loterij is dat deelnemers zelf kunnen kiezen voor welk goed 
doel zij meespelen. 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: U koopt een lot en de helft van dit bedrag gaat naar 
de kas van een goed doel. U kunt dit doel zelf kiezen, en vanaf heden kunt u ook rksv 
Volkel aanwijzen als uw keuze. 
 
Elke maand kans op een miljoen!  
Een Sponsorlot kost maar € 8,20 per maand wanneer er vier zondagen in de maand 
zitten, bij 5 Bingozondagen is dit bedrag € 10,25 en er zijn 2 extra trekkingen per 
jaar. Als u dat wilt, gaat de helft van uw inleg rechtstreeks naar rksv Volkel, iedere 
maand opnieuw.  
Als u meespeelt, maakt u elke week kans op fantastische prijzen! Iedere week zijn er 
honderdduizenden euro’s te winnen. En de laatste week van de maand is er zelfs een 
hoofdprijs van 1 miljoen!  
Bij winnende getallen ontvangt u automatisch de prijs op de door u opgegeven 
bankrekening. 
 
Wat gaat de club doen met het geld van de Sponsorloterij? 
Onze vereniging heeft de afgelopen jaren door incidentele inkomsten zoals het 
parkeergeld bij de Open Dag van de Luchtmacht en het inventariseren van 
glasvezelaansluitingen, extra dingen kunnen doen, maar nu kunnen ook wij een extra 
steuntje in de rug goed gebruiken. 
Rksv Volkel wil de extra inkomsten die verkregen worden via de Sponsorloterij 
besteden aan onder andere het volgende: 
- inzetten voor extra activiteiten voor de jeugdteams;  
- extra zaalhuur voor de jeugd tijdens de winterstop; 
- toevoegen aan reservering voor 75-jarig jubileum in 2012; 
- materiaal, zoals ballen, shirts etc. 
 
Op http://www.sponsorloterij.nl vindt u meer informatie over de Sponsorloterij en 
daar kunt u zich ook aanmelden om voortaan mee te gaan spelen. 
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We weten dat er veel leden zijn die al geruime tijd meedoen met deze loterij en aan 
die mensen willen we vragen om onze club voortaan als hun goede doel te benoemen. 
Dit omzetten kan ook via dezelfde site. 
In de aanmeldbon op de website kunt u Volkel selecteren als club waarvoor u wilt 
meespelen. Dus, vul de bon in en steun onze club!! 
Ook op onze website www.rksv-volkel.nl komt een link naar de site van de 
Sponsorloterij.  
 
De komende periode zal er ook op nog andere wijzen binnen onze club aandacht aan 
deze actie worden besteed. 
 
Wanneer u nog vragen heeft over bovenstaande of graag mee wilt doen aan de Loterij 
en u komt er via internet niet uit, schroomt u dan niet om mij aan te spreken of om 
een mailtje te sturen naar: penningmeester@rksv-volkel.nl . 
 
 
Rob van Beem 
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BEDANKJE VOOR GEWELDIG AFSCHEID 
EN MOOIE VOETBALJAREN 
  
Zondag 9 mei was het dan zover. We gingen onze laatste wedstrijd voetballen van het seizoen 
en dat betekende ook meteen voor altijd; de laatste wedstrijd in het rood-wit shirt. 
Na samen bijna honderd jaar gevoetbald te hebben. 
 
SABINE is haar voetbalcarriere bij Udi begonnen. Toen naar Volkel gekomen om het 
vervolgens 18 jaar vol te houden. Bekend om haar rode Mazda oftewel "barbiemobiel" maar 
rijdt nu in een "sportieve" Golf die schuin over de drempels moet. Je hebt nog getwijfeld, 
helaas heb je dit jaar de knoop doorgehakt. Maar we zien ze zeker nog terug in de voetbal 
kantine om daar te helpen of af en toe nog wat te trainen. 
  
MARIEKE oftwel Mozes is begonnen in Volkel bij de meisjes. Ze heeft ook nog een tijdje in 
Nistelrode gevoetbald, maar is 5 jaar geleden weer terug gekeerd bij haar "oude" maatjes. 
Daardoor kregen we allemaal nog gratis theaterlessen. Nu vindt ze het tijd geworden om te 
stoppen en te gaan trainen voor een halve (??half werk zijn we niet gewend) marathon. 
Ze heeft in totaal 15 jaar bij ons gevoetbald. 
  
WENDY is ook bij de meisjes begonnen en na 20 jaar vindt ze het mooi geweest. 3 Keer 
voetballen in de week is sinds de komst van kleine Tijs iets teveel van het goede. Wat zullen 
wij haar geweldige verhalen in de kleedkamer gaan missen. 
  
TRUDY is net als Marieke en Wendy bij de meisjes begonnen met voetballen. En is al 20 jaar 
actief. Door haar wisselende werktijden hebben we haar regelmatig op zondag moeten missen. 
Samen met alle andere "oudjes" bracht ze vooral rust, orde en netheid in ons team. 
  
RIANNE heeft veel damesfeestjes georganiseerd. Ze is voornamelijk bekend om haar snelheid 
en dan alleen die van op het veld. Heeft na de geboorte van Niki nog wat wedstrijden op het 
einde mee kunnen doen. Helaas heeft ze zich niet bedacht en ook voor onze snelle Jelle is dit 
na 18 jaar haar laatste wedstrijd. 
  
We willen iedereen bedanken die ons afscheid zeer bijzonder heeft gemaakt, ook oud 
voetballers die aanwezig waren.  
De afgelopen 20 jaar waren geweldig. Iedereen bedanken is dan ook niet te doen maar bij 
deze. 
 

Verder wensen we de dames natuurlijk 
veel succes in de toekomst en hopelijk 
een keertje weer een mooi 
kampioenschap (want 1997 is toch 
alweer effe veel te lang geleden). En met 
al deze jonge meiden moet een 3e klas 
toch wel lukken!!! 
  
Wij zullen ook de gezelligheid, schwalbes, 
slappe klets en het gezwets zeker gaan 
missen. 
  
Bedankt SABINE, MARIEKE, WENDY, 
TRUDY en RIANNE. 
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Seizoen 2009-2010 voorbij 
 

 
Een lastig seizoen is voorbij, niet alleen voor Volkel 1, maar ook voor het 
kantinegebeuren. 
Veel afgelastingen door het slechte weer zullen ongetwijfeld een stempel drukken op 
de inkomsten van de kantine. Misschien dat de dartscompetitie door de week, het 
dartstoernooi voor de jeugd en senioren, de jeugdtoernooien en de beslissingswedstrijd 
van Volkel 1 nog wat goed maken. Hopelijk valt het mee, we zullen zien. 
Toch was het voor ons, ondanks die afgelastingen,  al weer een leuk seizoen. Het is 
voorbij gevlogen. 
Alle mensen die ons hebben geholpen zijn daar mede verantwoordelijk voor. Want 
alleen kunnen wij het zeker niet. 
Daarom willen wij, zonder namen te noemen, iedereen die daarin zijn steentje heeft 
bijgedragen bijzonder hartelijk bedanken. Rksv Volkel kan/moet trots zijn op haar 
vrijwilligers. Wij zijn het zeker. 
 
BEDANKT ALLEMAAL. 
 
We gaan nu lekker genieten van de vakantie en de accu weer opladen. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, zorg dat je er van geniet en dan zien we 
jullie graag het volgend seizoen weer terug. 
 
 
FIJNE VAKANTIE,         
 
 
Gerald en Wilma 
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Statistieken 
 

Topscoorder(ster) van de maand April/Mei 

Nr. Naam Team Totaal 

1. Lynn v. Hooff Dames 1 12 
2. Gijs Verkuijlen Volkel 1 7 
3. Bas Verkuijlen Volkel 4 5 
  Robert Raaijmakers Volkel 5 5 
  Selim Ilhan Volkel 7 5 
  Femke Riepe Dames 1 5 
7. Stan v. Bakel Volkel 2 4 
  Wout Scheepers Volkel 3 4 

  Nick Hermans Volkel 6 4 
  Jan Riepe Veteranen 4 
11. Jos Hurkmans Volkel 4 3 
  Martijn Verkuijlen Volkel 4 3 
  Jan Jilisen Veteranen 3 
  15 met 2  en 22 met 1 doelpunt 

 

Topscoorder(ster) van het seizoen 

Nr. Naam Team Totaal 

1. Lynn v. Hooff Dames 1 22 
2. Selim Ilhan Volkel 7 18 
3. Femke Riepe Dames 1 15 
4. Robert Raaijmakers Volkel 5 13 
5. René Peerenboom Volkel 5 12 
6. Nick Hermans Volkel 6 11 
7. Gijs Verkuijlen Volkel 1 9 
8. Wout Scheepers Volkel 3 8 

  Martijn Verkuijlen Volkel 4 8 
10. Geert Verkuijlen Volkel 2 7 
  Bas Verkuijlen Volkel 4 7 
12. Martijn v. Grinsven Volkel 3 6 
  Jos Hurkmans Volkel 4 6 
  Ronnie Smulders Volkel 4 6 
  Alwin Arts Volkel 6 6 
  Klaas Verstegen Volkel 7 6 

  Roy v.d. Brandt Volkel 7 6 
  Frans Bongers Veteranen 6 
  Ivo Teeuwen Veteranen 6 
  Silke Bongers Dames 1 6 
  6 speler(sters) met 5 doelpunten   
  10 speler(sters) met 4 doelpunten   
  20 speler(sters) met 3 doelpnt   
  20 speler(sters) met 2 doelpnt   
  22 speler(sters) met 1 doelpnt   
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Koning(in) van de assist van de maand April/Mei: 

Nr. Naam. Team. Assist. Doelpunten. 

1. Femke Riepe Dames 1 17 15 
2. Selim Ilhan Volkel 7 15 18 
3. Jan Leliveld Volkel 4 14 5 
4. Teun v. Bakel Volkel 5 9 2 
  Mari Verkuijlen Volkel 6 9 2 
6. Rene Peerenboom Volkel 5 8 12 
7. Roy v.d. Brandt Volkel 7 8 6 
  Frans Bongers Veteranen 8 6 
9. Marieke Wouters Dames 1 8 4 
10. Lynn v. Hooff Dames 1 7 22 
11. Ivo Teeuwen Veteranen 7 6 
12. Jos Hurkmans Volkel 4 6 6 
  Silke Bongers Dames 1 6 6 
14. Sander Dortmans Volkel 7 6 2 
15. Teun Pennings Volkel 2 6 1 
16. Thijs v. Bree Volkel 1 6 0 
  4 speler(sters) met 5 assist     
  12 speler(sters) met 4 assist     
  13 speler(sters) met 3 assist     
  30 speler(sters) met 2 assist     
  41 speler(sters) met 1 assist     

 

 

 

 

Koning(in) van de assist van het seizoen: 

Nr. Naam. Team. Assist. Doelpunten. 

1. Femke Riepe Dames 1 14 5 
2. Jan Leliveld Volkel 4 6 2 
3. Mari Verkuijlen Volkel 6 4 1 

4. 
Sander 
Dortmans Volkel 7 4 0 

5. Jos Hurkmans Volkel 4 3 3 

  
Martijn 
Verkuijlen Volkel 4 3 3 

6. Marieke Wouters Dames 1 3 2 
7. Silke Bongers Dames 1 3 2 
8. Jos v.d. Rijt Veteranen 3 0 
  15 speler(sters) met 2 assist     
  33 speler(sters) met 1 assist     
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Keeper(sters) van de maand April/Mei: 

Nr Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. Maarten Derks Volkel 4 5 6 0,83 
2. Linda v.d. Wijst Dames 1  6 6 1,00 
3. Wout Cobussen Volkel 1 7 5 1,40 
4. Wim v.d. Locht Volkel 5 11 6 1,83 
5. Willem v.d. Brandt Volkel 3 13 7 1,86 
6. Mart Bos Veteranen 12 6 2,00 
7. Pieter Peerenboom Volkel 6 11 4 2,75 
8. Jonny Verstegen Veteranen 9 3 3,00 
9. Joost Eurlings Volkel 2 16 5 3,20 
10. John Reijnen Volkel 7 13 4 3,25 

 
 
 
 

Keeper(sters) van het seizoen: 

Nr Naam Team Tegengoals Wedstrijden Gemiddeld 

1. Mart Bos Veteranen 25 24 1,04 
3. Britt v. Hooff Dames 1  14 11 1,27 
2. Willem v.d. Brandt Volkel 3 26 17 1,53 
4. Wout Cobussen Volkel 1 26 18 1,44 
6. Wilco v. Nuland Volkel 4 21 12 1,75 
5. John Reijnen Volkel 7 21 12 1,75 
7. Joost Eurlings Volkel 2 46 19 2,42 
8. Wim v.d. Locht Volkel 5 46 18 2,56 
9. Pieter Peerenboom Volkel 6 47 14 3,36 
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Jeugdteam van het seizoen (najaarscompititie): 
 

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 

 
 

Jeugdteam van het seizoen (voorjaarscompititie): 
 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1. Volkel E3  11 31 81 8 73 
2. Volkel E2  11 28 37 22 15 
3. Volkel D1  11 22 29 19 10 
4. Volkel A1  10 21 16 10 6 
5. Volkel B1  10 16 16 15 1 
6. Volkel C3  11 15 29 49 -20 
7. Volkel F4  9 14 22 31 -9 
8. Volkel D2  11 14 26 41 -15 
9. Volkel F3  11 13 34 40 -6 
10. Volkel M7B1 9 10 16 33 -17 
11. Volkel E1  9 7 19 23 -4 
12. Volkel F2  10 7 9 22 -13 
13. Volkel C1  11 7 14 29 -15 
14. Volkel C2  10 6 13 32 -19 
15. Volkel F1  11 4 14 45 -31 
16. Volkel F5  8 3 5 39 -34 
17. Volkel A2  10 3 18 69 -51 
18. Volkel M11C1  6 1 7 22 -15 
19. Volkel E4  8 0 5 84 -79 
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Seniorenteam van het seizoen: 

 

Nr Team Gespeeld Punten Voor Tegen Doelsaldo 

1 Volkel Dames 1 22 39 61 31 30 
2 Volkel 4 22 38 54 47 7 
3 Volkel 7 22 36 53 45 8 
4 Volkel Veteranen 22 31 40 36 4 
5 Volkel 2 22 29 42 45 -3 
6 Volkel 3 22 28 37 35 2 
7 Volkel 6 22 27 45 66 -21 
8 Volkel 1 22 21 20 34 -14 
9 Volkel 5 20 17 46 65 -19 
       

 

 

 

Alle nummers 1 van harte gefeliciteerd met de overwinning in dit seizoen en 
weer veel succes in de komende competitie! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo jongens van de A1 van 2004-2005, 
 
Even een berichtje voor jullie. 
Dit is voor jullie, omdat jullie als team elk jaar een bloemstukje bij onze Frank 
neerzetten. Dit is voor ons, ouders van Frank, zeer waardevol.  
Het ontroert ons om te zien en te weten dat onze Frank nog altijd in jullie gedachten 
is. 
Frank was trots op zijn A1,die hij mocht trainen. 
Voetballen was zijn lust en zijn leven en wij zijn blij dat jullie hem iets terug geven, 
alleen al door zijn naam te noemen. 
 
Groeten van Frans en Jo Raaijmakers. 
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Volkel krijgt Juliana Mill op de knieën en blijft in de 
derde klasse! 
27 mei 2010, GB 

 
Deze tweede wedstrijd om klasse behoud werd spannend. Rick Verstegen en Bas van 
der Rijt moesten geblesseerd aan de kant blijven. Zij en de vele toeschouwers zagen 
een fel startend Volkel, dat wel meer tegenspel kreeg van Mill dan op 
Pinkstermaandag in Volkel. Het waren met name Stijn van Cuijk en Ruud Verstegen, 
die met goeie passes strooiden en ook zelf een paar keer konden vuren in het eerste 
kwartier. Echter nog zonder succes. Het was Juliana dat net voor de rust op 
voorsprong kwam omdat zij uit een corner vrij konden inkoppen. Na de thee gooide 
Volkel er nog een schepje bovenop om het tij te keren en dat lukte invaller Gijs 
Verkuijlen al in de 2e minuut in een scrimmage na een vrije trap van Ruud Verstegen 
vanaf links. Een minuut of 10 later werd het zelfs 1-2 door Ruud Verstegen op 
aangeven van Gijs Verkuijlen. Rond de 20e minuut was het echter al weer 2-2 omdat 
keeper een hoge boogbal niet onder controle kreeg. Mill scoorde simpel tegen. Volkel 
ging echter niet bij de pakken neerzitten en wist een kwartier voor tijd de 2-3 binnen 
te tikken. Het was weer Gijs Verkuijlen en zo had hij een doorslaggevend aandeel in 
deze belangrijke en verdiende overwinning. 

 
Het veld in Mill werd grotendeels omzoomd 
met toeschouwers waarvan ongeveer de 
helft uit Volkel kwam. Met Ruud en Stijn in 
de voorste lijn probeerden de gasten uit 
Volkel meteen de wedstrijd open te breken 
en dat leek aardig te lukken. Vooral Stijn 
van Cuijk etaleerde zijn goeie techniek en 
was zelf al snel in scoringspositie, maar hij 
schoot net langs. Juliana had echter vandaag 
beduidend meer aandeel in het spel. 
Waarschijnlijk gesterkt door de ervaring dat 
Volkel drie dagen eerder zelfs bij een grote 
overmacht niet kon  
 

 
scoren. Maar Volkel toonde karakter en 
zelfvertrouwen en  combineerde beter. Vooral 
het één keer raken was bij de gasten meer te 
zien, alsook het zuiver rondspelen van de bal. 
Het bleek echter weer lastig om de aanvallen af 
te ronden met een doelpunt. 
In de 9e minuut bereikte Peter van der Zanden 
met een strakke diagonaal Wiljan Wijnen die 
meteen Mark van den Berg bediende, maar die 
wist er geen raad mee. In de tegenaanval kon 
Rob van der Zanden nog maar net 
onderscheppen. Volkel bleef gretig en Stijn van 
Cuijk kapte zich weer handig vrij en schoot 
goed in, maar de goeie Millse keeper kon in de 
benedenhoek nog net keren. Juliana bleef ook kansjes scheppen maar kon niet echt gevaarlijk 
worden omdat steeds goed werd ingegrepen. 
Niet in het minst door de revelatie van dit seizoen, de stevige jongeling Erwin van Dooren. 



Klupproat 36ste jaargang nr. 3 Juni 2010 

rksv Volkel   blz. 24 

  
Bij een van de vele indraaiende corners 
van Stijn van Cuijk met links vanaf rechts 
na 25 minuten spelen, kopte de 
onvermoeibaar sleurende Bart van Lamoen 
jammerlijk half mis bij de eerste paal. We 
hadden die al bijna geteld, maar moesten 
nog meer geduld hebben. Enkele minuten 
later versierde Mark van den Berg handig 
een vrije trap op de rand van de 16-meter 
maar Stijn schoot die in de muur. Zoals zo 
vaak viel het eerste doelpunt dan toch aan 
de andere kant toen kort voor de rust bij 
een corner vanaf rechts Mill vrij kon 
inkoppen. Een duidelijke dekkingsfout 
maar wel 1-0. 

Heel de Volkelse aanhang vroeg zich met enige 
angst af of Volkel nog zou kunnen scoren. Uit 
weer een corner van Stijn kopte Jan Schouten 
goed in maar zijn inzet werd van de lijn gehaald. 
Ook de twee aansluitende corners brachten geen 
gelijkmaker. Wiljan Wijnen schoot nog in het 
zijnet. 
Maar net na de thee lukte het wel door de in 
gebrachte 'man of the match' Gijs Verkuijlen, die 
uiteindelijk het verschil maakte door twee 
doelpunten en een assist. In de 2e minuut na rust 
lag de eerste al in het net. In een scrimmage na 
een vrije trap van Ruud Verstegen reageerde hij 
het snelste en tikte hij beheerst binnen. Een golf 
van opluchting ging door de Volkelse rijen. Volkel 
kon weer scoren en fijn dat het juist Gijs was die de laatste tijd naar zijn vorm zocht. Vandaag 
werd hij weer zoals we hem kennen. Net op tijd dus. Bart van Lamoen kreeg nog een gele 
prent door irritatie over het niet bestraffen van diverse kleine overtredingen van Juliana. In de 
10e minuut schoot Peter van der Zanden onverwacht hard voorlangs en aansluitend miste 
Ruud Verstegen na een prima pass van Gijs Verkuijlen. Even later miste hij echter niet en 
bracht hij de verdiende 1-2 op het niet-werkende scorebord na een goeie aanval over rechts. 
Dit werd meteen gevolgd door een sterke kopbal van Bart van Lamoen die diagonaal de keeper 
bijna verraste. Peter van der Zanden had inmiddels van plaats gewisseld met Rik Verwijst om 
nog wat extra druk naar voren te krijgen. Dat pakte goed uit. Toch kwam Mill in de 20e minuut 
op gelijke hoogte door niet gelukkig ingrijpen van keeper Wout Cobussen op een hoog op 
stuitende lange bal die vervolgens simpel werd binnengewerkt: 2-2. Het zal toch niet nog fout 
gaan dachten we allemaal. Twintig minuten voor het einde slalomde Stijn nog een keer door 
de laatste linie, maar hij liep de bal helaas over de achterlijn. Een kwartier voor tijd viel dan 
toch de alsnog verlossende 2-3 door Gijs Verkuijlen en dat gaven de gasten niet meer af. 
Juliana probeerde het nog wel maar vergeefs.  

Volkel kan zich gaan voorbereiden op het tweede seizoen 
in deze mooie derde klasse en ik ben er van overtuigd 
dat het beter zal gaan. Een beetje meer scoren zal 
wonderen doen. Let maar op. Het voetballen is al heel 
behoorlijk. 
 
Volkel: Wout Cobussen, Peter van der Zanden, Erwin van 
Dooren, Jan Schouten, Rob van der Zanden, Rik Verwijst, 
Bart van Lamoen, Wiljan Wijnen, Mark van den Berg (46 
min Gijs Verkuijlen), Ruud Verstegen en Stijn van Cuijk 
(88 min Jan van der Rijt). 
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Venray Dames 3 - Volkel Dames 1 
2 mei 2010  
 
 
Op deze regenachtige zondagochtend moesten we het opnemen tegen de 
dames van Venray. 
Na een lange rit kwamen we op een overvolle parkeerplaats! Na de auto 
geparkeerd te hebben,moesten we eerst een kwartier lopen naar ons 
kleedlokaal. Na aankomt in onze bungalow en onze remix versie van de 
warming up, begonnen we aan de wedstrijd.  
Na de aftrap ging het best hard met de doelpuntenregen. De eerste was van 
Fem en de rest volgt hieronder (zie score formulier Dames 1). 
 
Wist u dat? 

• De dug-outs veel te wensen overlieten? 
• Wij niet met onze mooie billetjes op de bank konden plaatsnemen, 
omdat deze anders afbrak? 

• De wissels niet meer het veld in wilden,omdat het zo'n ... weer was? 
• Een paar speelsters mooie buikschuivers gemaakt hebben? 
• De moeder van Hannie zeer blij is dat ze onze broeken en sokken mag 
wassen? 

• vd Rijt een nieuwe tas heeft? 
• Ze voortaan ook door het leven gaat als T-Ted (Tasje-Tegel-Ed)? 
• De scheidsrechter toch heeft bewezen dat hij kon rennen? 
• Hij er niet van gediend was dat Silke commentaar gaf op zijn conditie? 
• Venray na 14x aftrappen nog steeds niet wist hoe ze dit moesten doen? 
• Ze bij Venray voortaan pendelbusjes moeten gaan inzetten om dat eind 
naar het veld te overbruggen? 

• Golfkarretjes, treintjes en huifkarren ook mogen? 
• We anders meer kilometers lopend naar het veld moeten maken dan in 
de wedstrijd? 

• Keepen levensgevaarlijk is bij Venray? 
• Linda wel 4 hockeypucks om d’r oren gekregen heeft? 
• Het gras 2 kontjes hoog was? 
• Kater deze week 3x gescoord heeft (2x in het veld)? 
• Linda v/d Wijst A-symmetrisch is? 
• Kater vanmorgen gekotst heeft op de fiets? 
• J to the Olijn een botsing gehad heeft? 
• Ze weer niet hard genoeg gereden hebben zodat Jolijn geld zou krijgen? 
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Verslag jeugdtoernooi 2010 
 
De voorbereiding 
Op 14, 15 en 16 mei stond wederom het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi van onze vereniging 
gepland. Vorig jaar zijn we met een nieuwe toernooicommissie begonnen en we hebben veel 
positieve reacties gehad op dit toernooi. Voor ons was het dan ook een uitdaging om minimaal 
hetzelfde resultaat neer te zetten of dat misschien wel te overtreffen. Er was aan ambitie geen 
gebrek en we hebben voor ons zelf en naar de vereniging toe een aantal doelstellingen 
geformuleerd. Boven de doelstellingen staat voorop dat we: 
 

“Een toernooi neerzetten dat qua sportiviteit, duidelijkheid, gezelligheid en vooral de 
(dorpse) gemoedelijkheid een warme, plezierige en rustige uitstraling heeft”. 

 
Daarnaast willen we kijken of we voor de 
voetbalclub Volkel een visitekaartje 
kunnen zijn en andere verenigingen 
graag aan het jeugdtoernooi in Volkel 
deel willen nemen. 
 
Na de zomervakantie werden de plannen 
gesmeed; we wilden o.a. buitenlandse 
clubs benaderen en hebben diverse 
uitnodigingen naar Duitse clubs in de 
grensstreek verstuurd. Wel reactie en 
contact, maar helaas geen verenigingen 
die zich definitief aan wilden melden. 
 

Hierbij willen we dan ook aan al onze leden vragen of zij misschien connecties hebben met 

buitenlandse verenigingen die wellicht bereid zouden zijn om aan ons toernooi deel te nemen. 

Maar ook Nederlandse verenigingen die niet direct uit deze omgeving komen zouden we graag 

benaderen over mogelijke interesse. Dus mocht je iets weten laat het een van de 

commissieleden weten. 

 

Ook was er het idee om dit jaar een poule voor de vijfjarigen op te zetten, maar helaas kon dit 
door te weinig inschrijvingen niet door gaan. Uiteindelijk hebben zich 80 teams ingeschreven 
van 25 verschillende verenigingen. In vergelijking met vorig jaar waren hier 6 nieuwe 
verenigingen bij. 
 
In de plaats van bekers en medailles wilden we iets anders en kwam er het ambitieuze idee 
om iedere deelnemer een foto te geven met zijn/haar eigen team erop, met natuurlijk het logo 
van “Rksv Volkel” erbij. Leuk plan, maar……..is dat haalbaar ?? In ieder geval een uitdaging. 
We gingen er voor en dat hebben we geweten. In de overlegmomenten is er veel over 
gesproken en Ivo heeft een draaiboek gemaakt om aan alle voorwaardenscheppende zaken te 
kunnen voldoen. Vrij snel werd onze clubfotograaf Tonny Kuijpers en onze huisdrukker De 
huisdrukker Oss ( Meijer Total Graphics) Frank Meijer benaderd met de vraag of zij hun 
bijdrage wilden leveren. Tonny en Frank waren minstens zo enthousiast als wij en zijn vanaf 
de eerste minuut fanatiek aan de slag gegaan. 

 
Evenals vorig jaar waren de eerste voorbereidingen in de loop van de week al gedaan door de 
trouwe vrijwilligers, zoals het aanbrengen van de geluidsinstallatie en het trekken van de 
lijnen. Op vrijdagmiddag werd er druk gewerkt aan de laatste handelingen, de goals werden 
verdeeld over de velden. We kwamen twee goals tekort maar gelukkig konden we deze van 
onze buren uit Odiliapeel lenen. Ook aanduidingborden en schema’s werden geplaatst.  
De “easy up’’ tenten (voor extra omkleedcapaciteit) werden ons wederom in bruikleen 
aangeboden door de firma Schuurman BV te Oss.  
En na het overweldigend succes van de hamburgeractie van vorig jaar konden we er niet om 
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heen om ook dit jaar dit culinair hoogtepunt opnieuw te realiseren. 
 
De firma Flash Automatisering had samen met Fleskens Kopieerservice Uden een nieuwe 
licentie gekocht bij toernooi.nl en zij stelden opnieuw een fantastisch sofwareprogramma 
beschikbaar, zodat de tussenstanden ‘’up to date’’ weergegeven konden worden via een 
flatscreen in de commissieruimte en d.m.v. een beamer en T.V. in de sportkantine. 
Onder de tribune werd de perskamer ingericht en allerlei geavanceerde apparatuur 
geïnstalleerd om de foto’s te drukken, te knippen en te lamineren. 
Nog 35 stoelen geleend bij Recreatie park het Hemelrijk en een loungebank die door de Fa. 
Coppens beschikbaar werd gesteld voor de scheidsrechters, etc.  
 

Kortom allerlei hulp zowel materieel als immaterieel. Fantastisch om te ervaren dat zoveel 
vrijwilligers hun steentje bijgedragen hebben. Waar een (klein) dorp groot in kan zijn.  
 
Vrijdagavond E-jeugd en MC Elftallen 
Prima weer, prima sfeer. Kortom het toernooi voor de E-jeugd en MC Elftallen was prima 
verlopen. Alle 25 teams hadden zich keurig gemeld bij de toernooicommissie. Ook het verloop 
van wedstrijden en de geplande fotoshoots verliepen volgens schema. 
Jos Wijdeven fungeerde als “speaker” van het toernooi en werd continu gesouffleerd door ons 
jong organisatietalent Tijn van Boxtel, die strak de regie in handen hield, zodat er weinig fout 
kon gaan. Ook de digitale verwerking van de standen werden door Tijn en Jos verzorgd.  
 

 
  
Adri van Oort en Stefan Aben hadden zich wederom verantwoordelijk gesteld voor het regelen 
van de scheidsrechters en d.m.v. het ingenieus kaartsysteem (uitgedacht door onze eigen 
Willy Wortel “Stefan Aben”) verliep dit prima. 
Tiny Hoefnagel bleek onmisbaar door zijn ervaring en vooruitziende blik; ieder opduikend 
probleem bleek Tiny al voor het kon ontstaan te hebben opgelost. Ivo Teeuwen had o.a. de 
taak om alles met betrekking tot de foto’s te coördineren; hij had het draaiboek tot in de 
kleinste details uitgewerkt. 
 
Helaas kwam Willem van der Molen, de jeugdvoorzitter, zich afmelden vanwege 
familieomstandigheden waar hij absoluut bij aanwezig moest zijn. Hij moest nog dezelfde 
avond naar het noorden afreizen. Erg jammer, want we weten dat Willem ontzettend trots kan 
zijn en geweldig kan genieten van zijn kleine mannekes plus alles wat daarbij hoort. 
 
Alle teams stonden om 18.30 uur paraat voor de eerste poulewedstrijden. Alles verliep perfect 
op tijd en volgens schema. De twee minuten rust tussen de wedstrijden en vaste velden per 
poule bleken wederom voor veel rust te zorgen bij de leiders, spelertjes en ouders. 
 
De hamburgers gingen als warme broodjes over de toonbank en het barpersoneel moest alle 
zeilen bijzetten om iedereen van koffie en thee te kunnen voorzien. 
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In de commissieruimte werd gretig gebruik gemaakt van de scheidsrechter “relaxloungebank”. 
Niet alleen de scheidsrechters maar vele medewerkers en of andere nieuwsgierigen wilden op 
“ut Bènkske” onder het warme dekentje van het rustgevende spirituele muziekje genieten dat 
via een koptelefoontje ten gehore werd gebracht. Sommige mensen hebben we met veel 
praten, dreigen en zelfs enige fysieke assistentie van de “loungebank” af moeten halen.  
“ECHT LEKKER” was een veelgehoorde term die van “UT BÈNKSKE” af kwam. 
 

                          
 
Ging dan alles goed ………….???? 
Dat was de vraag omdat er rook onder de tribune uit kwam. Daar was het perscentrum en de 
printer draaide op volle toeren. Er moest keihard gewerkt worden door de jongens van de 
foto’s om alles op tijd gereed te krijgen. 25 Teams (200 E- spelers en 70 MC speelsters) 
moesten bij de prijsuitreiking ieder een gelamineerde teamfoto krijgen……!! 
“We halen het niet”, “We halen het niet”, “We halen het misschien toch nog,  “We halen het 
waarschijnlijk”, “Yes we gaan het halen!!” “We hebben het gelukkig gehaald” is de korte 
samenvatting van de wedstrijd die daar gespeeld werd.  
Frank bleef rustig en had zelfs tijd om iedereen inclusief zichzelf op het verkeerde been te 
zetten door een stekker van de printer niet aan te sluiten. Hij was hier zelf nog het meest 
verbaasd over.  
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Het podium( dit jaar inclusief antislipmat) was inmiddels geplaatst, evenals een lint dat in een 
ronding voor het podium werd uitgestald. Toen alle wedstrijden waren gespeeld werd de 
prijsuitreiking in gang gezet. Als “stand in” voor onze  jeugdvoorzitter werd René Peerenboom 
bereid gevonden om de prijsuitreiking te verrichten. Alle deelnemers kregen een foto en de 
poulewinnaars kregen zelfs een gouden lijstje om hun foto heen. Na de prijsuitreiking ging een 
ieder moe maar voldaan naar huis. 
 
Zaterdagochtend F-jeugd 
Nieuwe kleedkamerschema’s werden opgehangen, de volle prullenbakken werden geleegd.  
De software aangepast, goaltjes geplaatst zodat we er weer klaar voor waren. Om 8.30 uur in 
de ochtend kwamen de eerste F-teams al opdraven. Ook bij de F-jeugd werden 25 teams 
verwacht en ook deze kleine mannetjes moesten allemaal op tijd op de foto. 
Veel ouders, opa’s, oma’s en supporters waren aanwezig, het was een gezellige drukte. 
 

                
 
Verder verliep alles vrijwel net zo vlotjes als op de vrijdagavond totdat er …….……… 
�������� zwarte rook onder de tribune uit kwam. De printer had het helemaal begeven, 
kon de druk niet aan en was op tilt geslagen. Snel werd er geïmproviseerd en is Frank met een 
delegatie naar zijn bedrijf in Oss gegaan om de foto’s daar te drukken, knippen en te  
lamineren. Tonny ging stoïcijns door met foto’s maken en aan hem was niets te merken van 
het drama dat zich naast hem had afgespeeld. Via USB sticks en een snelle verbinding tussen 
commissieruimte en het bedrijfspand van Frank konden de foto’s toch nog worden gedrukt en  
later die week alsnog naar alle deelnemende teams verzonden worden. Intussen was Tiny 
Hoefnagel als een speer naar drogisterij Hurkmans gegaan, waar een foto per team door Johan 
werd afgedrukt. Zodoende kon er gelukkig tijdens de prijsuitreiking toch nog iets tastbaars 
overhandigd worden. Ook nu was René Peerenboom bereid om de prijsuitreiking op zich te 
nemen. Een prachtig gezicht om al die kleine mannekes trots het podium te zien bestijgen. 
Uiteindelijk was iedereen tevreden. 
 

   
 
 
Zaterdagmiddag D en C- jeugd 
De mannekes waren amper de poort uit of een nieuwe groep enthousiastelingen stond al weer 
te popelen om het middagtoernooi van de D en C elftallen te mogen spelen.  
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In de korte tijd tussen deze toernooidagdelen in was het even aanpoten, maar dankzij veel 
hulp werd alles in “No Time” omgezet. Iets meer rust omdat er nu 15 teams actief waren. Wel 
meer werk voor onze E.H.B.O.-ers Wim van Tiel en Rianne van Ravenstein aangezien deze 
mannekes al flink tegen de bal  aan kunnen poffen. De fotocrew was al ruim op tijd terug met 
de foto’s van het ochtendtoernooi en hadden zelfs de foto’s van het middagtoernooi al bij zich. 
Ontzettend knap werk en ze werden onder luid applaus door de overige aanwezige 
medewerkers binnengehaald. Geluk bij een ongeluk is dat het op deze wijze prima, zelfs beter 
verliep dan op de eerdere plek onder de tribune. Dit keer nam onze vicevoorzitter van het 
jeugdbestuur Ronnie van de Laar de prijsuitreiking op zich en kon iedere deelnemer huiswaarts 
keren met een schitterende foto en de winnaars uiteraard weer met een gouden lijstje om hun 
teamfoto. 
 

    
 
Zondag C en B teams 
In totaal meldden zich 14 teams. Helaas was het C1 team van F.C. Uden onaangekondigd niet 
op komen dagen. We hadden 3 poules verdeeld over 3 velden. Er werd sportief maar ook pittig 
gevoetbald en sommige scheidsrechters moesten streng ingrijpen. Zij hadden het prima 
gedaan en wij als organisatie waren erg trots dat wij met zo een geweldige 
scheidsrechtersdelegatie op de proppen konden komen. Mannen bedankt! 
Verder verliep het toernooi prima en “De bende van Oss” was al naar hun werkplek en zij 
keerden ruim voor het einde van het toernooi weer terug. Ze meldden zich weer met de foto’s 
en gaven enigszins arrogant aan dat het inmiddels een routineklusje voor hen was. 
 

     
 
De prijsuitreiking verliep enigszins rommelig daar de grote regieman Tijn van Boxtel er niet 
was en dit meteen gevolgen had met chaos en enige onduidelijkheid. Maar uiteindelijk is het 
prima gegaan en konden we ook na de zondag terug kijken op een geslaagd toernooi. 
 
Uiteindelijk kon de toernooicommissie terug kijken op een geslaagd 3 daags toernooi, het was 
mooi om te vernemen dat naast de wat oudere ook veel jonge leden zich vrijwillig hadden 
ingezet om mee te doen aan dit toernooi, Chapeau! 
Wij hopen dat alle deelnemers, ouders en vrijwilligers een goed gevoel hebben overgehouden 
aan het toernooi. Hopelijk kunnen we volgend jaar wederom op jullie (steun) rekenen. 
We beseffen als toernooicommissie dat we dit nooit hadden kunnen realiseren zonder de hulp 
van alle vrijwilligers. Het zou te veel ruimte kosten om al deze vrijwilligers bij naam te noemen 
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o.a. kantinepersoneel, scheidsrechters, jeugdbestuur, E.H.B.O. etc. etc.  
 
Toch willen we nog specifiek onze jeugd vernoemen, die ons geweldig geholpen heeft met 
allerlei activiteiten. Jongens bedankt en we zijn er van overtuigd dat er ook in de toekomst 
talent genoeg is om de activiteiten binnen de voetbalclub te blijven realiseren. En natuurlijk 
ook een bijzonder bedankje naar de uitdaging van 2010: de Fotoshoots gerealiseerd door 
Tonny Kuijpers en Frank Meijer. 
Verder willen we nogmaals iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd: jongens, 
meiden, heren en dames KEI bedankt!!! 
 
De toernooicommissie 
 

                       
 
      Adri van Oort           Ivo Teeuwen 
 
 

           
       

        Tiny Hoefnagel                                   Jos Wijdeven                                         
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Cooling down 
 
 
Maak toch 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. 
We helpen zo nodig wel een beetje. 
 
De redactie 

 
 
 

 
Frank van Buul nam afscheid met klassebehoud en was daar uiteraard blij mee. Wij 
wensen hem veel succes bij TOP in Oss. Jammer dat Thijs van Bree met hem mee 
gaat om het ook eens te proberen, net nu Theo Peerenboom weer terug komt.  
 

Zijn opvolger John van Geenen uiteraard minstens zoveel succes gewenst!  

 
Deadline kopij: 
 

 
Zaterdag 21 augustus 2010 in de mailbox, en wel 
naar: 

 
clubblad@rksv-volkel.nl 

 


