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Warming up 
 

 
Beste mensen, 
 
Wout Cobussen gaat van Gijs van der Zanden de statistieken overnemen. Ik ben blij 
dat hij dat wil gaan doen en Gijs heel erg bedankt voor de goeie zorgen. 
Het WK zit er weer op, alsmede voor velen al de vakantie, dus we beginnen maar 
weer in onze club.  
 
Het bekervoetbal is gestart met een derby tegen Odiliapeel en Herpinia en Cito is de 
andere opponent die we treffen op 29/8. Twee verslagen van goede overwinningen 
tref je hier bij aan. 
 
Onze accommodatie is in de vakantietijd voorzien van een schitterend afdak over de 
hele lengte van de kantine. Een echte aanwinst bij ons natte weer. 
 
Het bestuur had overleg met de gemeente en de voorzitter schrijft erover in zijn stuk. 
Verder zijn we gestart met een stuurgroep, die het jubileum gaat voorbereiden. In 
2012 bestaan we immers 75 jaar. Op 6 september is de tweede bespreking van de 
eerste globale plannen. Dirk Verwijst fungeert als voorzitter en verder hebben hier nu 
zitting in: Hans van de Locht, Rick Verstegen, Rob van Beem/Pierre Hutjens en 
ondergetekende. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  16 oktober 2010.
  
Veel leesplezier met dit wat dunnere maar goed gevulde clubblad. Enkele rubrieken 
zijn deze keer niet gerealiseerd door de zomerstop. Daardoor staat er aan het eind 
geen tekst meer tussen een aantal pagina’s advertenties. 
 
Namens de redactie, 
 
Geert Biesterbos 
hoofdredacteur 
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Rianne van Lankvelt Mark Hudson Richard Tonies Willem vd Wetering 
Trudy van Maasakkers    
    
Aangemeld 

Juul Silverenberg Zandstraat 1 5408 PW Volkel 0413-274339 

Sam Trienekens Zeelandsedijk 2 5408 SM Volkel 06-27329709 
Max Hillebrand Rudigerstraat 23 5408 AA Volkel 0413-330364 
Luuk van Nuland Dasstraat 10 5408 XV Volkel 0413-273031 
Sebas Schouten Keizershof 801 5403 BK Uden 06-24713495 
Mika Jonkers Eiment 27 5408 BG Volkel 0413-274417 
Kylian Jonkers Eiment 27 5408 BG Volkel 0413-274417 
Teun Zwaans Hermelijnstraat 19 5408 PP Volkel 0413-274451 
Brenda van Sleeuwen Antoniusstraat 62A 5408 RD Volkel 0413-274856 
Roby Goossens Kloosterstraat 43A 5408 BB Volkel 0413-274109 
Luca Vesters Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel 0413-251397 
Tom Vogels Rechtestraat 4 5408 AZ Volkel 0413-273562 
     
Verhuisd 

Pien van Dalen Biggenstraat 38 5401 HM Uden 0413-852302 
 

 

 

 

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 van der 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 Wim van der Molen Jonkerveld 303 Volkel 0413-264840 
Coördinator D-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 Lian Bos Hogerandweg 6B Volkel 0413-274229 
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 Trainerspool 
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  
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 
Wout Cobussen  Statistieken  
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 
 
 
De voorzitter werkte in de vakantie aan de verbetering van zijn evenwichtigheid, 
balgevoel en balcontrole.  
 

 
 
 

 
Beste sportvrienden, 
 
 
De vakantie zit er voor de meesten al weer op, we hebben de oranje kleur weer 
ingeruild voor het rood wit en we kijken al weer uit naar het begin van de trainingen 
en de wedstrijden. 
Het gras in het sportpark ligt er weer uitnodigend bij om weer eens lekker sportief 
bezig te zijn. 
Voor de 1e keer werden in onze kantine de beelden van het wk uitgezonden in een 
heuse arena met kunstgras (is dat een voorteken?) en gezellige oranje aankleding. Ik 
mag wel zeggen dat het er bij elke wedstrijd gezellig was en dat ook de opkomst 
zeker niet onverdienstelijk is geweest. Jammer dat we de hoofdprijs niet haalden, 
maar die wil ik dan ook geven aan Gerald en Wilma voor hun keurige verzorging 
tijdens en na de wedstrijden.  
Tijdens de zomerstop is er weer veel gebeurd achter de schermen. Ik denk dan aan 
het onderhoud van het sportpark, het schilderen van de doelpalen, het verzorgen van 
het materiaal en niet te vergeten het realiseren van een heuse terrasoverkapping. Het 
heeft er lang over gegaan, maar nu is ie er dan en mag dan ook gezien worden. In de  



Klupproat 36ste jaargang nr. 4 Augustus 2010 

rksv Volkel   blz. 6 

 
 

 
rubriek ‘achter de schermen’ zal er meer aandacht aan gegeven worden. Maar eerst 
wil ik alle vrijwilligers ontzettend veel bedanken voor hun inzet tijdens de zomerstop. 
Jullie zorgen er weer voor dat alles er weer spik en span uit ziet en dat alles in het 
werk is gesteld om goede sportieve prestaties neer te zetten. 
De eerste trainingen zijn al weer achter de rug. Nieuwe trainers, nieuwe aanpak, maar 
ik denk dat het zeker zijn vruchten gaat afwerpen. Iedereen wil zich nu weer van de 
beste kant laten zien om toch zo hoog mogelijk te voetballen. Maar zeker niet minder 
belangrijk zijn de lagere elftallen die misschien wat minder prestatief bezig zijn maar 
samen ontzettend veel plezier in het spelletje hebben. En plezier daar draait het om 
binnen onze vereniging dan komen de prestaties van zelf. Daar vallen natuurlijk ook 
onze dames en junioren onder. Zoals altijd is het bij de junioren weer goed geregeld 
en ik wil nogmaals vermelden dat we trachten iedereen evenredig te laten voetballen, 
want daarvoor zijn we bij de club. 
Ik wil dan ook iedereen zowel de senioren, dames als de junioren maar ook de vele 
vrijwilligers veel succes toewensen het komende seizoen.  
Vele dingen zijn gedaan maar we streven constant naar verbetering. Zijn er goede 
suggesties, verbeterpunten of wilt u zich inzetten als vrijwilliger voor de club dan 
horen wij dat graag. Ook onze club kan niet zonder vrijwilligers. 
 
23 Augustus jongstleden hadden we een gesprek met fysiotherapeut Casper van de 
Broek uit Uden. Casper heeft een eigen prakrijk in Uden en we hebben besloten om te 
gaan samenwerken. Wat houdt dit in? Wanneer een speler van de selectie een 
blessure heeft kan hij de dag erop al op spreekuur bij Casper. Daardoor wordt de 
behandeling sneller ingezet en kan men sneller terugkeren van een blessure. Ik denk 
dat zowel de club maar zeker ook de speler hierbij gebaat is en we zijn dan ook blij 
dat deze samenwerking tot stand gekomen is. 
 
Op 26 augustus is de Wethouder van sport John Timmers met zijn ambtenaar op 
bezoek geweest voor een kennismakingsgesprek maar ook om de gang van zaken 
rondom de verplaatsing van het sportpark of aanleg van een kunstgrasveld onder de 
aandacht te brengen. Door de coalitie van de gemeente Uden is het verzoek gedaan 
aan B&W om m.i.v. seizoen 2011-2012 een kunstgrasveld in gebruik te hebben bij  
onze vereniging. Medio november zal hierover binnen de raad een beslissing genomen 
worden. Na jaren van onderhandelingen met de gemeente hopen we dan nu eindelijk 
een kunstgrasveld te krijgen en waar we gezien ons ledenaantal ook recht op hebben. 
Ik hou jullie zeker op de hoogte. Wat is er mooier om in ons jubileumjaar (2012) 
activiteiten te kunnen doen op het nieuwe kunstgrasveld. Een mooier cadeau kan ik 
me niet wensen. 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
voorzitter
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
Het ligt alweer ver achter ons, de kruiddampen van het WK zijn opgetrokken 
en het kon mij eerlijk gezegd niet zo boeien. Niet dat ik een doemdenker wil 
zijn, maar die ingrediënten die voetbal zo mooi en aantrekkelijk maken, 
hebben we moeten missen. 
Gelukkig denken de trainers van de grote clubs die reeds begonnen zijn er niet 
hetzelfde over en er zijn dan ook veel attractieve wedstrijden gespeeld. 
En als we dan verder gaan komen we bij onze eigen club uit, in dit geval de 
jeugdafdeling. 
We gaan van start met 17 jongens- en 2 meisjesteams. Er was voor de A1 nog 
een kleine kans om op een hoger niveau uit te komen, maar na enig 
geharrewar bleek alles toch bij het oude te blijven. 
De A1 en B1 junioren spelen 1e klasse en de andere teams komen in de 
Najaarsreeks uit. 
 
Wat betreft de organisatie verandert er wel het een en ander, omdat we geen 
vaste bezetting meer hebben voor het wedstrijdsecretariaat. 
De ontvangst van de bezoekende verenigingen en de scheidsrechters komt nu 
weer bij de leiders te liggen. 
Ook het aanstellen van scheidsrechters, voorheen werd dit verzorgd door Hans 
van de Burgt, is nu de verantwoordelijkheid van de leiders/sters. 
 
In de verdere organisatie is ook het nodige veranderd. Lian Bos is nu 
coördinatrice van de meisjes en is toegevoegd aan de Jeugd Technische 
Commissie. 
Coördinator van de C junioren en D pupillen is Wim van der Molen. 
Jan Riepe doet samen met mij de D pupillen en de E en F pupillen samen met 
Willy van Deursen. 
De pupil van de week komt ook bij Wim van der Molen te liggen. 
 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat we dringend aanvulling nodig hebben voor 
bovenstaande functies!!! 
De invulling van het wedstrijdsecretariaat kan in overleg ingevuld worden met 
mensen die dit in deeltijd willen doen. 
 
Was er het vorig seizoen de nodige onrust rond een aantal teams, wij willen 
het dit seizoen zoveel mogelijk trachten te voorkomen. 
Weer is gebleken dat er op verkeerde plaatsen en tegen de verkeerde mensen 
beklag wordt gedaan. 
Een ding wil ik zeker stellen, Jeugdzaken horen bij de Jeugdcommissie of de 
Jeugdvoorzitter!!! 
Het moet niet zo zijn dat zaken over de jeugd via een omweg toch bij de 
Jeugdcommissie terechtkomen.   
Ook de Jeugdleiders/sters en trainers/sters wil ik op het hart drukken te 
handelen in de geest die wij als jeugdafdeling in Volkel voorstaan. 
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Dit houdt in, dat de jongens en meisjes bij Volkel met plezier komen spelen, 
dat iedereen ook aan het spelen toe komt en dat er nergens gepest wordt!!! 
Wij vragen dan ook aan de begeleiding van alle teams om zeker in het begin 
goed toezicht te houden op de gang van zaken tijdens en na de training en 
vooral in de kleedkamers. 
 
Ook de discipline op en rond de velden is een groot goed bij onze vereniging 
en we hopen en vertrouwen er op dat iedereen die betrokken is bij de 
jeugdafdeling van Volkel zich enthousiast maar zeker correct zal gedragen. 
 
Rest mij om alle jongens en meisjes en natuurlijk de begeleiding heel veel 
plezier en succes toe te wensen in het nieuwe voetbalseizoen. 
Tot….. de volgende keer. 
 
Namens de Jeugdcommissie, 
Wim van der Molen. 
 
 
 
 
 

Statistieken 
Nog geen statistieken deze eerste keer natuurlijk! Eerst moet er wat 
gevoetbald zijn. 
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Beste voetbalvrienden 
 
 
33 Jaar ben ik lid van onze Volkelse voetbalclub geweest. Geplaagd door en bang voor 
ernstige blessures heb ik besloten mijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. 
33 Jaar is een hele tijd. Wat gingen die jaren snel. 
Door de voetbalclub ben ik hier in Volkel ingeburgerd. ’n Betere inburgeringscursus is 
er niet. 
Na zes jaar in het eerste gespeeld te hebben, heb ik enkele jaren in het tweede 
gespeeld. De halve sinaasappels van Adriaan Verstegen in de rust ben ik niet 
vergeten. In deze periode vormde ik met Gerry van Rijbroek (“herinnert u zich deze 
nog!!”) de redactie van ons clubblad. Typen, stencillen, vouwen en nieten hoorden er 
allemaal bij.   
Na enkele jaren als aanvoerder en een kampioenschap in het derde, daalde ik verder 
af naar het zesde. De zondagmorgen zo vroeg uit de veren te moeten, ging me na 
enkele jaren tegenstaan. Ik werd  ‘liefdevol’ opgenomen bij de veteranen. Daar heb ik 
zo ongeveer 20 jaar deel van uit gemaakt.   
Prachtige herinneringen heb ik aan al die jaren. Goede kennissen en vrienden heb ik 
er aan overgehouden.  
 
 
 

 
Ook Antoon van de Wijst nam afscheid van de veteranen. Schijnbaar met minder moeite. 
 
 
Maar, zo zeggen ze overpeels, ‘er is ne tied van komme en ne tied van goan’. Den tied 
van goan is gekomme ! Ik heb op de veteranenfiets-barbecuedag op mijn eigen wijze 
afscheid genomen van de veteranen. Ik wil met dit artikeltje als lid afscheid nemen 
van alle andere leden. Bedankt allemaal voor de fijne jaren. Ik heb aan de voetbalclub 
veel te danken… en dat doe ik dan bij deze: bedankt! 
 
Geertje (Gerard Gerrits)  
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Gerald Riepe, Mark Verhoeven, Willie Smits, Arno Spierings, Robbie 
Verhoeven, Eric Riepe, Jan Bongers en Piet van Tiel speelden het klaar om in 2 
dagen tijd deze prachtige overkapping te maken.  
 

ACHTER DE SCHERMEN 
 
Achter de schermen deze keer niet specifiek een persoon of groep, maar een 
activiteit die plaatsvond, op het moment dat het gros van de leden genoot van 
een welverdiende vakantie  in Spanje, Bulgarije of “Les Montagnes”  in 
Wanroy.  
In het zonovergoten Volkel werd met man en macht gewerkt aan de realisatie 
van een nieuwe overkapping aan de voorkant van de kantine. Het letterlijke 
fundament werd gelegd door ‘duizendpoot’ Harrie Verwegen.  
 

Gerald on top 
Op deze 
stevige 
ondergrond 
werd, onder 
aanvoering 
van Gerald 
Riepe, een 
prachtige 
overkapping 
geplaatst, die 
onze trouwe 
supporters 
beschut tegen 
regen en 
eventuele 
ballen die uit 
de lucht 

komen vallen. Dit laatste zal komend seizoen nog wel meevallen aangezien  
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Piet en natuurlijk ook weer 

Jan in actie 
 

Vorstenbosch een klasse 
lager speelt als Volkel.   
Voordeel van deze 
overkapping is ook dat de 
mensen in de 2e, 3e of 4e 
rij niet tegen de paraplus 
aankijken van de mensen 
in de voorste rij. 
 
 
 
 
 

 

          
Druk, druk, druk      

 

 
Loodgieter Willie 
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Precisiewerk door Arno                                    
 
 

           
            Op tijd even rusten. 
 
Het is weer een aanwinst waar we als vereniging trots op mogen zijn.  
 

        
 
Petje af voor deze supervrijwilligers !!! 
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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 

 
Zo maar een foto uit 2009: 
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Odiliapeel – Volkel verdiend 3-6 
21 augustus 2010, GB 
 
De bekerderby in Odiliapeel ging van start met iets fellere gastheren 

en een toch wat beter Volkel, echter met een laconieke houding van 

het komt wel goed en anders is het nog geen ramp. Het spel golfde op 
en neer en Odiliapeel deed in het begin op basis van inzet niet onder 

voor Volkel, dat na een kwartier toch op 1-0 kwam. Door nonchalant 
balverlies op het middenveld kwamen de gastheren meteen weer 

gelijk. 15 Minuten later werd het 1-2 maar weer knokte Odiliapeel zich  
- net voor rust - terug naar 2-2.  

 
Na de thee tapte 

Volkel dan toch uit 
een ander vaatje en 

liep het uit naar 2-6 
door een hattrick van 

de teruggekeerde 
Theo Peerenboom. De 

thuisploeg profiteerde 

van weer een 
slordigheidje en 

zorgde nog voor de 3-
6. 
 
 
 
 
 

Zonder Gijs Verkuijlen, Rick Verstegen en Bart van Lamoen die wel allemaal fit zijn 
startte Volkel met Lars Bongers als rechterspits.  
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De nieuwe trainer John van Geenen zag een feller Odiliapeel goed partij geven ook 
toen Volkel tot twee keer toe voor kwam te staan. (4802)  

Ze bleven knokken voor wat ze waard waren. 
Volkel liet echter wel zien individueel en ook 
als team wat meer in de mars te hebben. Dat 
mag ook als je een klasse hoger speelt. Het 
spel golfde op en neer en Volkel liet 
regelmatig een steekje vallen waardoor 
Odiliapeel gevaarlijk kon worden. In de 
voorhoede bij Volkel sprong de bal nogal eens 
van de voet en was het tempo te laag om de 
verdediging te verrassen. Na ruim een 
kwartier lukte het dan toch en schoot de goed 
op dreef zijnde Stijn van Cuijk prima binnen 

nadat hij zich vrij draaide op aangeven van de opgekomen Erwin van Dooren.  
 

Een minuut later was het echter al weer 1-1 
na balverlies op het middenveld werd niet 
gevlagd voor buitenspel en de rechterspits 
troefde op de 16-meter keeper Wout 
Cobussen af en schoof daarna beheerst 
binnen.  
 
 
 
 
 
 
 Volkel nam geleidelijk meer het initiatief en 
dat resulteerde in de 1-2 door Wiljan Wijnen. 
Nadat twee medespelers op doel schoten wist 
hij als derde in dezelfde aanval wel het net te 
vinden.   
 
 
 
 
 
 
 
Spits Theo Peerenboom zat nog niet lekker in 
de wedstrijd. Het terugleggen, combineren en 
wegdraaien kwam er niet goed uit en hij 
schoot een paar keer ruim over.  
 
Net voor rust werd de Peelse rechterspits niet 
goed gedekt en nadat hij zich vrij kapte zette 
hij zijn linkerspits vrij voor doel: 2-2. Bijna 
werd het voor de rust nog 3-2 na weer een 
slordigheid achterin, maar de bal ging nu net 
naast. 
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In de rust bleven Wiljan Wijnen en Rick Verwijst in het kleedlokaal achter en voor hen 
verschenen Peter van der Zanden en Mark van den Berg. 
Al na 5 minuten bracht Bas van der Rijt met een boogbal vanaf 20 meter de 2-3 op 
het bord op aangeven van Ruud Verstegen. De geringe lengte van de keeper was 
daarbij een voordeel dat goed werd benut. 
Aansluitend ging een vrije trap van Stijn van Cuijk net langs. Even later speelde Peter 
van der Zanden spits Theo Peerenboom met een boogbal aan en die kapte zich prima 
vrij en schoot met links goed binnen: 2-4. 
Na een uur spelen kwam Jan van der Rijt voor Erwin van Dooren om nog wat 
aanvallender te spelen en dat leverde inderdaad nog meer kansen op. Een schot van 
Stijn van Cuijk werd door de keeper van Odiliapeel niet afdoende gekeerd en Theo 
Peerenboom rondden bekeken af. Niet veel later legde Stijn de bal afgemeten op het 
hoofd van Theo die prima zijn derde binnen kopte: 2-6. 
Een minuut of acht voor het einde scoorde Odiliapeel vanaf links nog een keer tegen 
na weer een keer nonchalant verdedigen. Tenslotte kreeg Jan van der Rijt nog de 
kans om zijn doelpuntje mee te pikken maar zijn bal ging binnenkant voet net over.  
 
 

 
 
 
Volkel won verdiend maar zal minder weg moeten gaan geven. Odiliapeel liet zien er 
voor te blijven knokken en was drie keer verdienstelijk doeltreffend in de counters.  
Al met al vooral na rust een aardige wedstrijd om te zien vooral voor de Volkelse 
aanhang. 
 
Volkel: Wout Cobussen, Rob van der Zanden, Erwin van Dooren (60. Jan van der Rijt), 
Ruud Verstegen, Jan Schouten, Rik Verwijst (45. Mark van den Berg), Stijn van Cuijk, 
Bas van der Rijt, Lars Bongers, Theo Peerenboom en Wiljan Wijnen (45. Peter van der 
Zanden). 
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Fraaie overwinning van Volkel 
tegen Herpinia: 4-1 
 
Onze vaste reporter, Geert Biesterbos, was vandaag verhinderd om verslag te doen 
van deze bekerwedstrijd. Hierbij toch een korte samenvatting en foto’s (Tonny 
Kuijpers).  
 
Volkel begon voortvarend aan de wedstrijd. Met goed spel en een flinke dosis inzet 
werd het, op papier, klassenverschil onzichtbaar gemaakt. Toch was het Herpinia dat 
na een kwartier spelen de 0-1 kon aantekenen. Ons vaandelteam liet zich echter niet 
van de wijs brengen, en ging door met het spel waarmee ze begonnen waren. Er 
kwamen over en weer kansen voor beide teams. Het geduld van Volkel werd in de 40e 
minuut beloond, toen een schot van Peter van de Zanden op de paal belande. Gijs 
Verkuijlen was er als de kippen bij om de terugspringende bal binnen te tikken. 
Herpinia mocht weer aftrappen. De bal werd echter meteen weer onderschept en diep 
op Gijs Verkuijlen gespeeld. Gijs deed, waar hij vorig seizoen mee geëindigd was in de 
nacompetitie: scoren. Het scorebord gaf nog steeds 40 minuten aan. Volkel ging dus 
met een 2-1 voorsprong thee drinken. 
In de tweede helft werd het spel iets onverzorgder. Wat meer lange ballen, die niet 
altijd aankwamen. Herpinia straalde uit dat ze nog steeds dachten dat het wel goed 
zou komen. Stijn van Cuijk dacht daar echter anders over. In de 62e minuut krulde hij 
de bal op fraaie wijze langs de keeper van Herpinia. Tien minuten later maakte Erwin 
van Dooren goed gebruik van de lengte van zijn benen en liet de eindstand, 4-1, 
aantekenen. Kortom een leuke wedstrijd met een Volkel, dat liet zien er zin in te 
hebben. 
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Eddy bedankt voor de pen, 
 
De pen is altijd een leuk stukje om te lezen, maar om zoiets op papier te zetten…, 
Eddy bedankt hè.   
Als ik terug kijk naar mijn laatste jaren, dan is dat natuurlijk niet iets om over naar 
huis te schrijven, prestatiegericht gezien dan.  
 
VROEGER, ja zo kan ik het best beginnen, vroeger mochten we beginnen in de F2. Als 
kleine snotneuzen zijn we vaak herfstkampioen geworden. Zo doorliepen we eigenlijk 
bijna heel de jeugd. Wel kampioen in de herfst, opnieuw indelen en einde van het 
seizoen ergens onderaan. De laatste 2 jaren in de jeugd zijn de mooiste jaren van 
allemaal (ik denk dat iedereen daar mee eens is).  
De A1: in het laatste jaar wisten onze leiders (misschien kennen jullie ze: Pierre H. en 
Gerald R.) de juiste keuzes te maken. Capitein Ruud  nam zijn mannen dat jaar vaak 
mee op sleeptouw. En kijk  eens aan wat er van geworden is: spelend bij ons 
vaandelschip. Ik noem even snel wat namen: vd Zanden, van Cuijk, Peerenboom, 
Lamoen, Verstegen en Cobussen. Klasse Heren!  
 
Na dat jaar kwamen we bij de senioren. In de senioren begon ik in het 2e, waar ik 
maar liefst 1 hele wedstrijd met het vaandelschip mee heb mogen varen. Ik zat vaak 
tussen het 2e  en het 3e in. In 2000 begon ik met mijn studie voor 
uitvoerder/ondernemer in de schildersbranche. Daar versleet ik mijn tijd meer mee 
dan met het voetbal. Al snel werd ik een vaste (waarde) van het 3e. Met Sjaakie & 
Hendrie aan het roer. Na een jaar of 2  heb ik de studie ingeruild voor een eigen 
Schilders- & Glasbedrijf Ruud vd Locht. Voor de trainingen had ik helemaal geen oog 
meer en ik werd daarom vriendelijke naar het 4e gestift. Daar belandde ik bij 2 zeer 
dorstige leiders, die heel veel oog hadden voor detail. Genaamd Drank en Tally Daan; 
wa is daar veel afgelachen. Het afgelopen jaar kwam ik kijken bij het 5e.  In het begin 
liep ik een blessure op en daar heb ik nu nog mee te kampen.  
 
Zoals ik al in het begin zei: niet echt om over naar huis te schrijven, steeds lager te 
gaan voetballen. Soms was het dan ook behoorlijk vroeg, maar de blaadjes bier in de 
kantine maakten veel goed. Ik moet zeggen dat er altijd een goeie sfeer hing; ach je 
kent het wel: alles voor de teamspirit.  
Ik wens dit seizoen iedereen een sportief seizoen toe en wat zou het mooi zijn als WE 
kampioen zouden worden. Daarom geef ik de pen door aan de man die het gouden 
duo in de hand moet houden en ONS kampioen gaat maken.  
De Stofzuiger van het vaandelschip: Bart Lamoen.  
 
 
 

De groeten,  
Ruud van der Locht 
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Cooling down 
 
Ook onze jeugdspelers mogen in het clubblad schrijven! 
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. Doe er ook maar een foto bij. 
 
De redactie 
 
 
Hier een willekeurige foto uit 2009: 
 

 

 
Deadline kopij: 
 

Zaterdag 16 oktober 2010 in de mailbox, en wel 
naar: 

 
clubblad@rksv-volkel.nl 

 
Alvast bedankt. 


