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Warming up 
 

 

Beste mensen, 

 

Gelukkig weer een goed gevuld nummer deze keer met extra inzet van de dames en 

van de E1.  Zij geven het goede voorbeeld. 

Daarnaast een eerste bijdrage van de Jubileumcommissie die de viering van het 

75=jarig bestaan van onze vereniging al aan het voorbereiden is. 

Het eerste heeft de eerste punten binnen en de weg naar de middenmoot is ingezet. 

Er is sprake van dat het hoofdveld een kunstgrasveld wordt in 2011. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:   

11 december 2010.  

 

Veel leesplezier met dit goed gevulde clubblad.  

 

Namens de redactie, 

 

Geert Biesterbos 

hoofdredacteur 
 

 

 

 

Colofon Klupproat    
 

Klupproat is het clubblad   REDACTIEADRES 

van rksv Volkel    Bij voorkeur: clubblad@rksv-volkel.nl 

      Of: geertbiesterbos@home.nl 

36e JAARGANG OKTOBER 2010   (Adreswijzigingen naar info@rksv-volkel.nl) 

        

REDACTIE     ADVERTENTIES  
Geert Biesterbos (hoofdredacteur)  Afspraken: Rick Verstegen; stuggebv@hotmail.com 

Harm Banken (lay-out) 

Pascal van Os (bezorging)   Advertentie naar: clubblad@rksv-volkel.nl 

 

DRUKWERK 
Meijer Total Graphics, Oss / Volkel 

    

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te bewerken of in te 

korten. Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 



Klupproat 36
ste

 jaargang nr. 5 Oktober 2010 

rksv Volkel   blz. 2 

Inhoudsopgave  
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Paul Tensen Wietse Verstegen Melanie Martens Marcel Raijmakers 

Lieke de Waal Merle Verhoeven Maarten vd Berg Jan Lelivelt 

    

Aangemeld 

Paul v Duijnhoven Eeuwsels 9A 5408 AJ Volkel 0413-273067 

Dennis v Duijnhoven Birgittinessenstraat 7 5401 CA Uden 06-39218977 

Bram van Rijn Forelstraat 7 5408 AT Volkel 06-16459446 

Sharon Peters Boekweitstraat 2 5409 BB Odiliapeel 0413-273998 

Wilbert Nooijen Rudigerstraat 1 5408 AA Volkel 0413-274373 

Peter Lukassen Melkpad 107 5411 GD Zeeland 0486-453301 

Marin Verhoeven Leeuwstraat 60 5408 PC Volkel 0413-273024 

Elke Verhoeven Hermelijnstraat 39 5408 PP Volkel 0413-272146 

     

Verhuisd 

Marco Verheijen Tijgerstraat 32 5408 PN Volkel 06-10788452 

Guus Verheijen Tijgerstraat 32 5408 PN Volkel 06-10788452 

Noud Hutjens Rendierstraat 15 5408 XS Volkel 06-54756787 

Tijn Hutjens Rendierstraat 33 5408 XJ Volkel 06-24820441 

 
 
 
 

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 



Klupproat 36
ste

 jaargang nr. 5 Oktober 2010 

rksv Volkel   blz. 3 

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 Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 

Coördinator junioren C/D Wim van der Molen Jonkerveld 303 Volkel 0413-264840 

Coördinator E-F en 5-jarigen Edwin Hermkens Lavendelstraat Uden 0413-268278 

Coördinator E-F en 5-jarigen       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 

2
e
 elftal Frans Bongers Kloosterstraat 53 Volkel 0413-274325 

3
e
 elftal Sjaak vd Wijst Schepenhoek 315 Uden 0413-267937 

4
e
 t/m 7

e
 elftal Jan Jilesen Kroatenstraat 22 Volkel 0413-274674 

 Bob vd Wijst Eiment 45 Volkel 0413-274572 

 Tonnie vd Wijst Lagenheuvelstr 23 Volkel 0413-273978 

 Pieter Peerenboom Kroatenstraat 20 Volkel 0413-272252 

 Ties vd Berg Meerkensweg 9 Volkel 0413-272307 

 Jos vd Rijt Wislaan 205 Uden 0413-247215  

Dames Leo Lourenssen Dasstraat 40 Volkel 0413-273937 

Keepers Mart Bos Hogerandweg 6B Volkel 0413-274229 

 

Technisch coördinatoren  Jan Jilesen Kroatenstraatt 22 Volkel 0413-274674 

(senioren) Mart vd Berg Dasstraat 36 Volkel 0413-273663 



Klupproat 36
ste

 jaargang nr. 5 Oktober 2010 

rksv Volkel   blz. 4 

Verzorger Wim van Tiel Groesplak 2A Zeeland 0486-453073 

 

 
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 
 

 

Beste sportvrienden, 

 

Zou het dan echt waar zijn?  We lazen: ”Rksv Volkel krijgt kunstgrasveld”. 
Ik moet zeggen ik begin er steeds meer in te geloven, maar ben ondertussen bang 

om toch weer aan het kortste eind te trekken. Maar volgens onze Volkelse politici 

staan we er goed voor en zal 11 november a.s. het verlossende woord gesproken 

worden. Een moment waar we na al die jaren naar uitgekeken hebben. We zijn er 

aan toe !! 

 

Ondertussen is de competitie weer van start en zijn de eerste punten weer binnen. 

Voor sommige teams valt het nog wat tegen, maar ik ben er van overtuigd dat het er 

meer worden. Als je kijkt naar onze selectie, 1,2 en 3 dan zie je daar een mooie 

jonge groep die nog veel moeten en kunnen leren, maar die er ook alles aan doen 

om er in te slagen. Inzet is er volop, alleen zit het nog wat tegen met het maken van 

doelpunten. Gelukkig laten de supporters onze jongens niet in de steek en we zijn er 

dan met zijn allen van overtuigd, dat wanneer we zo blijven presteren de punten 

vanzelf komen. Ook de lagere elftallen en onze dames winnen regelmatig hun 

wedstrijden. Maar het belangrijkste is toch het plezier dat we met elkaar hebben. 

 

Bij onze jeugd zijn er helaas wat vacatures vrij gekomen. Van leden van de 

jeugdcommissie tot aan de zaterdagdienst en leiding. Ik begrijp dat we het allemaal 

‘druk’ hebben, maar toch wil ik vragen om onze jeugd te steunen en jezelf op te 

geven voor een functie bij  onze jeugd.  

 

In 2012 vieren we ons 75 jarig jubileum. Voor de jubileumcommissie hebben we een 

aantal mensen benaderd. En ik moet zeggen, dat ik er een zeer goed gevoel bij heb. 

Onder leiding van Dirk Verwijst zijn er al vele mooie ideeën om, straks in 2012, er 

een geweldig feest van te maken. Wat ik alvast kan verklappen is dat we het 

jubileum gaan vieren van 01 januari 2012 tot 01 januari 2013. En dat doen we met 

voor ieder wat wils, van de jeugd tot de senioren, van de dames tot de veteranen en 

van de medewerkers tot aan alle leden van onze vereniging. Maar misschien ook wel 

met de Volkelse gemeenschap. Dit wordt een feest voor ons allen!!! 

Daarom vragen we ook ieders medewerking en enthousiasme om dit feest te doen 

slagen. De jubileumcommissie zal u verder inlichten maar vooral uw ideeën zijn 

welkom. 
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Op 5 november a.s. hebben we weer ons medewerkerfeest. Een feest dat altijd goed 

bezocht wordt en dan ook super gezellig is. Het bestuur wil op deze manier haar  

waardering uitspreken voor al die uren die men als vrijwilligers in de weer is, 

waardoor onze voetbalclub is zoals ze is. En daar zijn we trots op. Ook zullen er op 

die avond wat mensen in het zonnetje worden gezet voor hun jaren lange inzet. 

Natuurlijk wat eten, drinken en entertainment; ik heb er al zin in. Dus medewerkers 

zet de datum groot in je agenda, want die avond staat helemaal in het teken van 

jullie!! Tot dan ! 

 

Dan wens ik iedereen nog veel voetbalplezier.  

 

 

Groeten, 

 

Pierre Hutjens 

voorzitter 

 

 

Zomaar een foto: 

 

 
 

Opa en kleinzoon Van der Rijt. 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 

Vlak voor dat de Herfstvakantie van start gaat een terugblik op al het gebeurde bij de 

jongens en meisjes van de Jeugdafdeling. 

Het staat allemaal goed op de rit, er wordt geweldig enthousiast getraind onder 

leiding van allemaal mensen met het jeugdvoetbalhart op de  goede plaats. 

Het is een genot om te zien hoeveel jongens en meisjes veel plezier aan hun sport 

beleven en hoe druk het iedere avond en zaterdags is op het sportpark. 

 

Ook een compliment naar de ouders, opa’s en oma’s die zo enthousiast onze 

jongens en meisjes aanmoedigen. 

Zelfs mensen van bezoekende verenigingen complimenteren ons met de gezellige 

en leuke sfeer die er heerst langs de diverse velden. 

Dit laatste geldt zeker ook bij de 5 jarigen spelgroep onder leiding van Nancy en 

Wilma. Mede daardoor zien ze hun groep steeds groter worden. 

 

Betreffende de resultaten valt mij op dat het juist de 2
e
 elftallen zijn die het 

verrassend goed doen, met als absolute toppers voorlopig de D2 die het heel goed 

doen. 

Bij de A junioren zijn mede door een aantal ongelukkige blessures de resultaten wat 

wisselend, wordt er duidelijk gewonnen, dan volgen er zomaar weer een paar kleine 

nederlagen en dan plots weer een grote overwinning. 

We hopen dan ook dat ze gauw uit deze situatie komen en dat alles wat stabieler 

wordt. 

De A2 is van het altijd maar verliezen imago af, ze hebben al een paar wedstrijden 

gewonnen en we hopen dan ook dat zij hier zelfvertrouwen uit opdoen. 

 

Dat de B1 het zwaar zou krijgen dit seizoen was wel te voorzien, toch hebben ze al 

wat punten verzameld, jammer dat een paar wedstrijden onnodig verloren gingen, 

echter ook hier hebben we het grootste vertrouwen in de leiding dat alles goed 

komt. 

Goed komt het ook wel bij de B2 die toch ook verschillende wedstrijden hebben 

gewonnen en zeker niet voor spek en bonen meedoen. 

 

De C1 is heel goed begonnen; liepen bij Prinses Irene tegen hun eerste nederlaag 

aan. De manier waarop zij dit verwerkten past echter niet bij dit zo leuk 

voetballende team, dus jongens ook bij tegenslag positief blijven t.o.v. elkaar. 

De C2 heeft zich duidelijk laten zien in hun klasse; een aantal wedstrijden werd knap 

gewonnen en met nog wat meer vertrouwen in elkaar gaat dit helemaal goed 

komen. 
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De D1, een team dat staat voor technisch fraai voetbal, moesten na een aantal 

overwinningen hun meerdere erkennen in Vitesse 08. 

Altijd in die leeftijdscategorie een moeilijke tegenstander mede door het fysieke dat 

vaak in hun voordeel is. 

De D2 doet het boven verwachting heel goed, het zijn de jongens uit teams die het 

bij de E pupillen ook al goed deden samen met Pieter als coach gunnen we hen 

zeker dit succes. 

 

De E pupillen doen het goed, ze zijn nog niet als andere jaren dominant in hun 

poules aanwezig, maar onder de zeer enthousiaste trainers en leiders hebben we er 

vertrouwen in dat ook zij een woordje gaan meespreken. 

De E4 hebben we een aantal poules lager ingedeeld gekregen door de snelle hulp 

van de KNVB, hopelijk komt snel het speelplezier weer terug. 

 

De F pupillen met de F1 als paradepaardje spelen hun partijtjes leuk mee. 

Natuurlijk moet er bij de jongste spelertjes nog veel worden geleerd, maar zij 

hebben tijd genoeg en komen er zeker wel. 

Ook hier is het een lust voor het oog om te zien met welk enthousiasme er wordt 

getraind waarbij, en dat is goed om te zien, steeds meer oudere jongens uit de 

hoogste junioren teams zich aanbieden om mee te helpen en wie eenmaal door dit 

virus is besmet………!!! 

 

Bij de meisjes staat ook alles goed op de rails, er wordt goed en met veel plezier 

getraind, leuk gevoetbald onder de  prima leiding van een groot aantal dames. 

Dit is erg belangrijk om de binding te houden met het damesvoetbal. Ook Henriette 

heeft haar plekje gevonden en doet het goed met haar meisjes. 

 

We hopen dat na de Herfstvakantie dit alles zich positief doorzet, want het is als 

jeugdvoorzitter bijzonder leuk om weer een aantal taarten uit te mogen delen, al is 

het natuurlijk nog lang niet zo ver. 

De volgende keer kom ik terug op onze December activiteiten, want dat gaat traditie 

getrouw natuurlijk allemaal weer door. 

Mocht u met vakantie gaan: heel veel plezier en we hopen u en jullie allemaal weer 

even enthousiast terug te zien voor de rest van dit jaar. 
 

Namens de Jeugdcommissie, 

Wim van der Molen 
 

Een verzoek aan alle trainers /sters en leiders/sters: bent u klaar met trainen breng 

dan de sleutels terug naar Frans en besteedt zorg aan het materiaal, dank je wel !!! 
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Jubilarissen 
 

Op 1 oktober waren drie van de zes jubilarissen aanwezig in onze kantine en zij 

werden gehuldigd in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden. 
 

Martien Jansen 25 jaar     Franco van Lankvelt 25 jaar 

 

 

 

 

Piet van den Brandt  50 jaar 
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    JEUGDPORTRET    

                                          

  
 

NAAM:       Dario Vesters  

 

ELFTAL:  D 2       

         

LEEFTIJD:    11 jaar   

 

SCHOOL:      De Vlieger     

 

 

 

1. Hoe lang ben je lid bij rksv VOLKEL?  

    5 jaar 

 

2. Nu speel je in de D 2, hoe goed gaat het met jullie team? 

    Ja, goed. 

 

3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

    We hebben veel lol met elkaar. 

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Rechts of links buiten. 

 

5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Ja dat heb ik al eens ooit gedaan, vorig jaar in de D2. 

 

6. Beste, trainer? 

    Hans van der Burgt 

 

7. Favoriete club?  

   Nederlands Elftal 

 

8. Waarom deze club? 

    Dat zijn gewoon de beste voetballers. 

 

9. Jeugdidool? 

    Wesley Sneijder 

 
10. Moeilijkste tegenstander? 

     Nooit Gedacht. 
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11. Mooist voetbalmoment? 

      Mascotte van Volkel 1 

 

12. Lachen om? 

     Bijna om alles. 

 

13. Boos om? 

      Als het niet gaat zoals ik wil. 

 

14 Televisie? 

     Alles waar ik om kan lachen. 

 

15. Leukste op de computer? 

      Hyves. 

 

16. Wat is het aller lekkers eten?  

     Friet 

 

17. Om wie moet je het meeste lachen op de voetbalclub, en    

      waarom? 

      Erik van Asseldonk, hij is gewoon grappig. 

 

18. Als jij op de Voetbalclub de baas was, wat zou je dan verbeteren? 

 

Dat in de winter de douches warmer zijn. En in de rust meer suikerklontjes bij de thee. 

 

19. Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan willen doen.      

     Fitness. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

     Wij, de D2 

 

21. Is je familie ook sportief ? 

      Papa, fitness. 

      Mama veel fietsen. 

      Carmen, tennis. 

      Luca, ook voetballen. 

 

22. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 

     Dat vond ik erg leuk. 

 

Bedankt Petra en John voor de gastvrijheid. 

 

Tot de volgende keer. 

Groetjes,  Marcel Robben 
 



Klupproat 36
ste

 jaargang nr. 5 Oktober 2010 

rksv Volkel   blz. 13 

Winnaars seizoen 2009 - 2010 
 

   

   

Minst gepasseerde keeper Mart Bos (Veteranen) 
 

 

 

 

Topscoorder van het seizoen Lynn van Hooff en 

Koningin van de Assist Femke Riepe 

 

 

Beste team de Dames met de andere winnaars 
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Nr. Naam Team Doelpunten Assists

1. René Peerenboom Volkel 5 6 3

2. Geert Verkuilen Volkel 4 4 1

Martijn v. Grinsven Volkel 3 4 1

4. Lynn v Hoof Dames 1 3 1

Wout Schepers Volkel 2 3 1

Selim Ilhan Volkel 7 3 1

7. Nick Hermans Volkel 6 3 0

8. Jos Hurkmans Volkel 4 2 3

9. Robert Raaijmakers Volkel 5 2 2

Roy vd Brand Volkel 7 2 2
Stan v Bakel Volkel 2 2 2

12. Gijs Verkuijlen Volkel 1 2 1

Eric Riepe Volkel 4 2 1

14. Ties vd Berg Veteranen 2 0

15. Martijn Verkuilen Volkel 4 2 0

16. 23 spelers/sters met 1 doelpunt

 

Statistieken 
 

Hallo voetballers. Zoals Geert Biesterbos in de vorige Klupproat al aangaf heb ik, 

Wout Cobussen, het bijhouden van de statistieken overgenomen van Gijs van der 

Zanden. Ik zal mijn best doen om deze ten minste net zo betrouwbaar bij te houden, 

maar mochten jullie een fout ontdekken of op- of aanmerkingen hebben, dan kun je 

me hier altijd op aanspreken. Zondags ben ik meestal wel op het voetbalveld (en in 

de kantine) te vinden. 

Voor de topscoorders/sters, koning(in) van de assist en doelmannen zijn de 

statistieken bijgewerkt tot en met de wedstrijd van 3 oktober. De periodekampioen 

is zowel voor de senioren als de jeugd bijgewerkt tot en met de wedstrijd van 10 

oktober.  En omdat dit de eerste editie van het lopende seizoen is zijn de 

maand/periode standen tevens de jaarklassementen. 

 

Topscoorder/ster van de maand/het jaar 

Omdat dit de eerste editie is van dit seizoen is René Peerenboom niet alleen de 

topscoorder van de maand, maar tevens de koploper in het jaarklassement. Hij laat 

meteen aan het begin van dit seizoen alweer zien er zin in te hebben en neemt de 

leiding  met 6 doelpunten. Hij wordt op de hielen gezeten door Geert Verkuilen en 

Martijn van Grinsven die beide 4 doelpunten hebben gescoord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning(in) van de Assist 

Ook hier neemt René Peerenboom de leiding. Je kunt wel spreken van een flitsende 

seizoenstart voor hem. Misschien heeft de 10-4 overwinning die Volkel 5 dit seizoen 

al boekte hier wel iets mee van doen en is dit ook de reden waarom er zoveel 

spelers van Volkel 5 zich in de top van het klassement bevinden. 
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Nr. Naam Team Assists Doelpunten

1. René Peerenboom Volkel 5 3 6

2. Jos Hurkmans Volkel 4 3 2

3. Teun v. Bakel Volkel 5 3 0

4. Robert Raaijmakers Volkel 5 2 2

Roy vd Brand Volkel 7 2 2

Stan v Bakel Volkel 2 2 2

7. Harm vd Zanden Volkel 5 2 1

Pieter vd Berg Volkel 4 2 1

9. Femke Riepe Dames 1 2 0

Mark School Volkel 7 2 0

Silke Bongers Dames 1 2 0

Alwin Arts Volkel 6 2 0

13. 37 spelers/sters met 1 assist

Nr Team Wedstrijden Punten Gemiddeld Doelsaldo

1. Volkel 4 5 8 1,60 6

2. Volkel 7 5 8 1,60 3

3. Dames 1 4 7 1,75 0

4. Volkel 2 6 7 1,17 -2

5. Veteranen 6 5 0,83 -3

6. Volkel 5 4 4 1,00 -3

7. Volkel 6 5 3 0,60 -18

8. Volkel 3 6 3 0,50 -5

9. Volkel 1 6 3 0,50 -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Periodekampioen Senioren 

Volkel 4 heeft de kop genomen in het periodekampioenschap van de 1
e
 periode. 

Hoewel Volkel 7 evenveel punten heeft uit evenveel wedstrijden is het doelsaldo 

van Volkel 4 op dit moment beter. En hoewel ons Vaandelteam nog onderaan staat 

in het periodekampioenschap zijn we blij dat ze sinds afgelopen zondag van de 

hatelijke nul af zijn! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodekampioen Junioren 

Bij de jeugd is vooral de F1 heel goed begonnen. Zij wisten tot nu toe nog al hun 

wedstrijden te winnen en hebben ook een prachtig doelsaldo van maar liefst +31! 

Maar ook de jongens en meisjes C-teams en de D2 doen het erg goed. Omdat er hier 

een groot verschil is in het aantal gespeelde wedstrijden is de strijd nog erg 

spannend. Zet hem op allemaal! 
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Doelman/vrouw Team Wedstrijden Tegengoals Gemiddelde

Femke Riepe Dames 1 1 1 1,00

Johny Verstegen Veteranen 2 3 1,50

Linda vd Wijst Dames 1 3 5 1,67

Wilco v Nuland Volkel 4 4 7 1,75

Wout Cobussen Volkel 2 4 8 2,00

Mart Bos Veteranen/Volkel 2 3 6 2,00

John Reijnen Volkel 7 4 9 2,25

Joost Eurlings Volkel 1 5 13 2,60

Maarten Derks Volkel 3 5 13 2,60

Wim vd Locht Volkel 5 3 9 3,00

Tom Vogels Volkel 6 4 16 4,00

Nr Team Wedstrijden Punten Gemiddeld Doelsaldo

1. F1 4 12 3,00 31

2. C2 5 12 2,40 7

3. C1 5 12 2,40 3

4. M7C1 4 10 2,50 29

5. D2 4 10 2,50 6

6. A1 6 9 1,50 10

7. E3 4 7 1,75 11

8. E1 4 7 1,75 5

9. E2 4 7 1,75 0

10. D1 3 6 2,00 5

11. E4 3 6 2,00 3

12. E5 3 6 2,00 3

13. A2 4 6 1,50 -3

14. F3 4 6 1,50 -12

15. B2 5 6 1,20 -2

16. B1 6 6 1,00 -11

17. F2 4 4 1,00 -5

18. M11B1 4 3 0,75 -3

19. F4 4 1 0,25 -18

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keeper/ster van de maand/jaar 

Femke Riepe gaat op dit moment aan kop in de strijd om de titel ‘Keeper/ster van de 

maand’. Ze keepte dit seizoen 1 wedstrijd en met slechts 1 tegengoal staat ze 

bovenaan. Let wel op, om mee te dingen naar de titel ‘Keeper/ster van het jaar’ 

moet je uiteindelijk meer dan de helft van alle wedstrijden gekeept hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wout Cobussen 
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Beste voetballiefhebbers 
 

 

Wij kondigen graag een jubileumviering aan waar iedereen actief kan en mag zijn. In 

2012 bestaat de voetbalclub rksv Volkel 75 jaar. Dat is een happening die we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan. Wij, de jubileumcommissie, bestaande uit Hans van 

de Locht (activiteitenprogramma), Rick Verstegen (activiteitenprogramma), Geert 

Biesterbos (PR en jubileumboek), Rob van Beem (financiën), Marcel van de Berg 

(commissielid) en Dirk Verwijst (voorzitter). Wij willen een programma opstellen 

waar we nog lang over praten, voor het hele kalenderjaar 2012 en voor iedereen die 

mee wil doen. Maar de gekozen activiteiten willen we graag met onze leden 

vaststellen. We hebben een kader bedacht en binnen dit kader is van alles mogelijk. 

Het moet een feest worden dat een heel kalenderjaar mag duren. We starten in 

januari 2012 met de officiële opening van dit jubileumjaar. Er moet een feestavond, 

een officiële receptie en een reünie in zitten en op welk moment dat valt dat kiezen 

we later in het jaar.  

 

Maar dat is wat ons betreft maar een klein deeltje van het programma. Voor de 

overige activiteiten hebben we volop ideeën, maar die willen we graag met jullie 

delen. Dat is ook de reden dat we op bezoek komen. We willen een gesprek met 

verschillende commissies en geledingen binnen de club. Binnenkort kan er iemand 

van ons aankloppen om met jullie van gedachten te wisselen. Wij willen de 

activiteiten bewust samen met onze leden kiezen en invullen. 

Het moet een feest worden voor alle leden; jong en oud, actief of rustend.  

Samen gaan we ook uitvoering geven aan de activiteiten. We hebben elkaar keihard 

nodig en we hopen dan ook dat het een feest wordt voor en van ons allen. 

Wil je nu al iets met ons delen dan is dat mogelijk door ons aan te spreken of een 

mailtje te sturen naar h.f.j.m.verwijst@kpnmail.nl  . Op de website van Volkel 

krijgen we later dit jaar een eigen pagina zodat je de ontwikkelingen kunt volgen. 

 

Hopelijk hebben wij je al wat opgewarmd zodat we binnenkort met elkaar in 

gesprek kunnen. 

 

Tot dan…. 

 

De jubileumcommissie 
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E1 
 

Zaterdag 18 september moesten wij thuis tegen de Hapse Boys. Eerst gingen we een 

beetje inspelen en toen moesten we beginnen. Wij moesten in rood-wit en zij in 

zwart-groene kleding. Rick, Dennis, Fenno en Teun hebben gescoord. In de eerste 

helft is het 2-0 geworden en we hebben met 4-0 gewonnen! 

Na de wedstrijd in de kleedkamer hadden we het over een verslagje voor in de 

Klupproat die ieder een keer moet maken en ik mocht beginnen. 

 

Groetjes Niels van Sleeuwen E1 
 

 

 

 

Volkel E1 – Udi E2, 02-10-2010 
 

Ik had zin om de wedstrijd te spelen tegen Udi E2 . 

Mijn teamgenoten en ik spelen samen in Volkel E1. 

Mijn teamgenoten zijn Rick Dennis Niels Giel Sven Tijn en Fenno. 

We gingen kwart over tien verzamelen. 

Toen moesten we de warming up doen. 

We moesten kwart voor elf voetballen. 

Toen begon de wedstrijd ; udi kreeg de aftrap. 

We gingen meteen druk zetten; het balbezit van de wedstrijd was veel voor ons. 

Het eerste doelpunt was voor ons; die scoorde Niels vanuit een voorzet. 

Het tweede doelpunt was weer voor ons; die scoorde ik vanaf rechtsbuiten; schuin 

in de linker bovenhoek. Ik schoot zo hard dat de goal op en neer ging. 

De derde goal was voor udi, uit de corner was er in gekopt. 

Toen was het rust. 

Na de rust kwam de vierde goal er aan; die had ik weer gescoord.  

Ik pakte de bal af  uit een corner, ik sprintte naar voren, toen moest ik er eentje 

uitspelen en toen schoot ik langs de keeper erin. 

Ook de vijfde goal was voor ons,  maar die had Niels gescoord;  jammer, een eigen 

doelpunt.  

En in de laatste vijf minuten scoorde Udi de 4-2. 

Het was een sportieve wedstrijd om te spelen. 

 

Teun Verhoeven, speler E1 
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Nou Locht…bedankt voor de pen ! 
 

Leuk dat we toch alles een beetje binnen de leukste vriendengroep van Volkel 

kunnen houden! Mijn naam is dus Bart van Lamoen en ik voetbal inmiddels alweer 

een jaar of 20, wat er bijna niet aan af te zien is overigens. Mijn sportieve carrière 

begon ik als de meesten bij de F-jes van Volkel en daarna met de groten der aarde 

kampioen geworden in de E2. Bij groten der aarde kun je o.a. denken aan Nick v.d. 

Wijst, Noud Hutjens, Stijn van Cuijk en nog vele talenten meer. Vanuit de jeugd 

eigenlijk direct doorgestroomd naar de selectie van Volkel en daar samen met mijn 

mede streijertjes de jongens van de 5
e
 naar de 3

e
 klasse gebracht. Momenteel staan 

we ze nog niet echt lekker te raken, maar dat komt nog wel… 

 

Naast het actief voetballen zorg ik mede voor de financiële stroming binnen de 

voetbalvereniging. Ik mag eigenlijk wel zeggen dat ik er mede verantwoordelijk voor 

ben, dat de kredietcrisis onze mooie vereniging nog niet heeft aangetast, waardoor 

de premies dus gelukkig nog rijkelijk vloeien !!! 

 

Heel lang nadenken over wie het volgende slachtoffer moest worden hoefde ik niet. 

Het is de jongen die ieder jaar de plaatselijke trots uit Niftrik weer teleur moet 

stellen… 

 

Rick “Stugge” Verstegen 
 

Stugge, veel plezier met de Pen en maak er iets moois van !!! 

 

 

 

De groeten,  

Bart van Lamoen 
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12.09.2010 Volkel DA1- Toxandria DA1 Eindstand 1-1 
 

Onze 1
e
 competitiewedstrijd begon meteen op kermiszondag. Voor velen is dit niet 

de beste dag om te voetballen. Helaas bleek dat ook na 1 minuut. Door een mislukte 

voorzet van Toxandria waaide de bal zo ons doel in: 0-1. En het waaide niet eens zo 

heel hard. Verder liepen we de eerste helft vooral achter onze tegenstander aan. 

Met een 0-1 achterstand gingen we de kleedkamer in. Daar kregen we van Leo te 

horen, dat het de bedoeling is dat de tegenstander achter ons aan loopt. Verder had 

hij ook de opmerking dat het pilsje toch echt lekkerder zou zijn als je niet verliest. Zo 

gingen we supergemotiveerd het veld weer op. Toch hadden we de volle 45 

minuten en nog 3 minuten extra tijd nodig om de achterstand weg te werken. Na 

hard ploeteren konden we toch nog met een terecht verdiend puntje de kantine in. 

 

WIST U DAT: 

- Onze scheidsrechter uitviel met een blessure 

- Het misschien ook voor hem verstandig is om toch even te warming-uppe 

- Er gelukkig nog een goede vervanger achter de bar stond 

- Het voor ons toch moeilijk is om het tijdens de warming-up over voetbal te 

hebben 

- Er snel andere onderwerpen op tafel komen 

- Sabine ons niet kon missen en toch weer een teamgenoot is 

- Ze niet moet denken dat ze nog een afscheidscadeau zal krijgen 

- De nieuwe oude garde blij is met deze aanwinst omdat ze niet meer de 

oudste zijn 

- Er zaterdag met de kermis een spion rondliep om ons in de gaten te 

houden 

- Er toen opvallend veel cola besteld werd 

- De spion vergeten is te ruiken aan deze cola 

- Er vandaag niemand te laat was 

- Dit best een prestatie is op kermiszondag 

- We onze wasvrouw niet teleurgesteld hebben 

- Ze dus niet naar de kermis kon omdat onze broeken weer geschrobd 

moesten worden. 
 

 

19.09.2010 Bavos DA1 -Volkel DA1 Eindstand 3-0 
 

Hoewel het nu geen kermiszondag was en ook de klok niet werd verzet, waren er 

toch 2 dames te laat. Tja half 9 verzamelen is ook wel erg vroeg. Silke vond dat niet 

zo erg, want nu mocht ze mooi in de basis beginnen. Na een mooie rit door de  
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diverse dorpjes en langs vreemde diersoorten kwamen we in Bakel aan. 

Daar bleek, dat er in Volkel nog een damesteam actief moest zijn, want we stonden 

vermeld als dames 2. 

Door het snelle doelpunt tegen van vorige week waren we nu extra alert bij de 

aftrap. We begonnen dan ook sterk aan de wedstrijd. Helaas mocht het niet baten, 

want even later viel er uit een vrije trap een ongelukkig doelpunt: 1-0. We lieten ons 

niet kennen en probeerden met man en macht te scoren. Die man hadden we niet 

dus gingen we met een 1-0 achterstand de rust in. 

Leo vond dat we fysiek een tandje erbij moesten doen. En met die insteek begonnen 

we aan de 2
e
 helft. Ilse had goed naar Leo geluisterd en er ging geen moment 

voorbij of ze wist de enkels van haar tegenstander goed te raken. Nu de bal nog.  

Ook dat ging steeds beter, maar het mocht allemaal niet baten. We zaten even met 

de gedachten nog bij de kermis van vorige week en meteen staan er 2 dames van 

Bavos vrij voor de goal om het balletje binnen te tikken: 2-0. Toch lieten we ons niet 

uit het veld slaan en vochten terug. Door meer druk naar voren te zetten 

probeerden we de wedstrijd naar onze hand te zetten, maar dat lukte niet. De 

kansen die we kregen werden niet benut en zo kwam het dat de bal voor de 3
e
 keer 

deze wedstrijd ons doel vond. Omdat we toch zeker niet minder waren dan Bavos 

was de uitslag wat geflatteerd.  

 

WIST U DAT: 

- Jaimy teveel tijd nodig had om haar schoenen aan te trekken. 

- Ze echt van plan was NOOIT meer te laat te komen. 

- Dit de 2
e
 competitiewedstrijd dus al mislukt is. 

- Lotteke haar horloge een paar minuten vooruit moet zetten 

- Dit dan het verschil maakt tussen basisplaats op het veld of op de bank en 

wel/geen kan bier betalen. 

- Onze wasvrouw vandaag wel naar de kermis wilde en gezorgd heeft dat ze 

op tijd weg was 

- Onze broeken dus wat langer in de tas hebben gezeten dan normaal 

- Annie haar schoenen halverwege de wedstrijd zijn overleden 

- Ze op de schoenen van Lynn vd Elzen ook goed voetbalt. 

- We nog niet weten wat voor diersoort we onderweg tegen zijn gekomen. 

- Het ook niet op likipedia stond 

- Het leek op een kruising tussen een schaap en een lama 
 

26.09.2010 Volkel Da1- Excellent DA1 eindstand 2-1 
We moesten vandaag om 10.00 uur verzamelen. Na wat opstartproblemen voor een 

aantal nieuwe dames wist iedereen deze week ruim op tijd de kantine te vinden. 
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Alleen onze vlagger moest vandaag verstek laten gaan. Gelukkig nam onze 

allrounder Femke de stok in de hand. 

Leo hoefde dus geen voortijdige wissels toe te passen en ook de kannen mochten op 

het schap blijven staan. We begonnen de eerste 10 minuten goed aan de wedstrijd. 

Helaas werd er verzaakt om te scoren. We bleven druk zetten en dat was niet 

tevergeefs. We onderschepten een uittrap van de keeper en Lynn kon de bal zo het 

doel in lopen 1-0. 

In de rust wisselden we niet alleen wat speelsters, maar ook de vlagger. Onze 

allrounder wilde ook graag nog voetballen. We waren dan ook blij verrast dat Tiny 

Hoefnagel onze grensrechter wilde zijn. De 2
e
 helft begonnen we wederom goed. 

We voetbalden vooral op hun helft. Zo kwam het dat we 2-0 scoorden door een 

afstandsschot van Moniek. Helaas maakten zij er nog 2-1 van. De laatste 10 minuten 

werd het daarom nog erg spannend. We waren beter, naar scoren blijkt toch 

moeilijk te zijn. Met z’n allen vochten we voor de 3 punten. En het was de moeite 

waard, want het bleef 2-1. Excellent is dan wel Excellent zijn maar deze ronde waren 

wij gewoon beter. We hebben de eerste gewonnen wedstrijd van deze competitie 

dus in de pocket. 

 

WIST U DAT: 

- Femke niet alleen kan voetballen en keepen maar dus ook kan vlaggen 

- Ze wel erg veel met de vlag aan het wapperen was 

- Ze zo probeerde de vliegen weg te jagen 

- We haar hebben aangeraden zich toch maar effe te wassen van te voren 

- We Tiny Hoefnagel willen bedanken voor het vlaggen 

- We “in onze wandelgangen” hebben gehoord dat hij twijfelt over een 

carrièreswitch 

- Hij graag bij een a-selectie wil horen 

- De kwaliteit van de shirtjes weer op de proef is gesteld 

- Jaimy de schoenen van vorige week maar thuis heeft gelaten 

- Ze daarom nu ruim op tijd was 

- Het woord meuleperd niet op likipedia te vinden is 

- Molenpaard een sterke vrouw is en wel op likipedia staat 

- Een ander woord voor meuleperd ook wel polderkoe is 

- U voor meer info hierover bij Femke R. moet zijn.  

- Er 2 jarige waren 

- We toch 2 kannen bier mochten ontvangen ook al was er niemand te laat
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03-10-2010 Someren Da2 – Volkel Da1 Eindstand 1-3 
 

Op deze stralende zondagochtend mochten we om half 9 verzamelen. Ondanks de 

20 leden op de lijst kregen we versterking van de meisjes. Van de vele wegen die 

naar Someren gaan kozen we voor de toeristische Tom Tom route. Zo kregen we 

een soort van safari aan de andere kant van het kanaal dan we gewend zijn. 

Hierdoor waren we aan de late kant in Someren. Na een korte warming-up waren 

we klaar voor de wedstrijd. We weten dat het in Someren altijd lastig is om de 3 

punten mee naar huis te nemen, maar toch wilden we een poging wagen. Onze 

keepster moest helaas verstek laten gaan waardoor onze allrounder Femke nu ons 

doel ging schoon houden. De wedstrijd ging aardig gelijk op. We creëerden wel wat 

kansen maar we kregen ze het net niet in. Het duurde lang maar op een gegeven 

moment lukte het ons om de 1-0 in het net te prikken. Helaas was de blijdschap van 

korte duur,want we stonden even niet op te letten en het werd snel 1-1. 

We lieten ons er niet onder krijgen en we hervatten onze strijdkracht. Lotteke, die 

het achterin niet zo geweldig vond, werd naar voren geplaatst. Ze kreeg een bal 

tegen haar hand die kwam zo mooi voor haar voeten te liggen en ze maakte de 

verdiende 2-1. Onze Toon had donderdag goed opgelet bij de training en zoeide de 

bal precies aan de goeie kant langs de doelpaal: 3-1. Met dit mooie eindresultaat 

konden we in Volkel gaan genieten van de zon. 

 

WIST U DAT: 

- Onze allrounder Femke goed gekeept heeft 

- Wij Anne vd Laar bedanken voor haar bijdrage aan de overwinning 

- Lynn van de Elzen vrouw van de wedstrijd is 

- Ze foutloos was vandaag 

- Ze op de reserve bank zat maar we geen bank hadden 

- De reserves op de zelfmeegebrachte stoelen van Leo moesten 

plaatsnemen. 

- We vrijdag op de jubilarissenavond 3 van de 4 prijzen in ontvangst 

mochten nemen 

- We vorig seizoen team van het jaar waren 

- De clubtopscoorder en koningin van de assist in ons bezit hebben 

- We toch nog steeds moeite hebben met scoren 

- Lynn van Hooff en Femke dus een oefenpakket als kado voor hun prestatie 

hebben gekregen 

- We vrijdag wat teamleden van vorig seizoen misten en die zich niet hadden 

afgemeld 

- Ze ons nu dus een hele grote kan bier verschuldigd zijn 

- Dit een goede reden is om naar hun “oude” team te komen kijken.  
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Volkel wint verdiend maar moeizaam van Mulo: 2 – 1 
 

Als er twee puntloos onderaan staande ploegen tegen elkaar spelen, weet je zeker 

dat er een van die hatelijke nul af komt. Net voor het einde bleek dat Volkel te 

zijn, dat er ook de meeste aanspraak op maakte, zonder echt goed te spelen. In de 

4e minuut ging het voor de gastheren echter al mis, toen een uitbraak op rechts 

ineens tot de 0-1 leidde. Op slag van rust was er dan toch eindelijk de gelijkmaker 

door een prima ingelopen kopbal uit een corner vanaf rechts. Volkel bleef een licht 

veldoverwicht hebben, maar was veelal te onrustig aan de bal en beide teams 

leden vrij snel balverlies. Het was een matige partij waarbij Volkel het wel bleef 

proberen en uiteindelijk met het gewenst resultaat. 
 

Op deze mooie oktoberdag 

liet Volkel zich na enkele 

minuten weer eens verrassen. 

Dat gebeurt nogal eens deze 

competitie. De rechterspits 

van Mulo brak op snelheid uit 

en liet zich niet meer 

achterhalen. Keeper Joost 

Eurlings had geen verweer 

tegen de schuiver 0-1. Een 

flinke domper voor de 

thuisploeg die zich weer had 

voorgenomen er alles aan te doen deze middag. De hatelijke nul moest en zou van 

de standenlijst af. Het bleek echter niet makkelijk te worden, vooral omdat het spel 

te slordig was. Veel ballen kwamen niet aan en het tikje terug werd te veel 

gehanteerd. Na 10 minuten was Wiljan Wijnen er bijna doorheen op aangeven van 

Ruud Verstegen die, centraal op het middenveld spelend, met zijn passes niet zijn 

beste dag had. 
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Aanvallend duurde het daarna vaak net even te lang, ook bij vrije trappen. Tegen het 

halve uur kon bij een uitbraak van Mulo het schot nog maar net worden geblokt. 

Enige tijd later gebeurde dat nog eens en het duurde tot 5 minuten voor de rust 

voordat Volkel weer eens echt voor wat gevaar zorgde. Ruud Verstegen schoot een 

vrije trap vanaf links hard laag voor het doel langs, maar niemand tikte binnen. Aan 

de andere kant werd de Volkelse keeper, tegen de zon in kijkend en wat ver voor 

zijn doel staande, bijna verrast door een lange hoge bal vanaf de middencirkel. Die 

bal viel net over de lat. Volkel had de eerste helft niet veel laten zien tegen een niet 

bijster goed spelende tegenstander. De 1-1 op slag van rust was dan ook een 

geweldige meevaller, maar daarom niet minder mooi. De ijverige en gevaarlijkste 

spits van Volkel Gijs Verkuijlen kopte in lopend en op springend prima de corner van 

Stijn van Cuijk binnen 1-1. Laatste man Bart van Lamoen had net daarvoor nog een 

gele kaart opgelopen, waarschijnlijk uit frustratie om alles wat er links en rechts fout 

ging bij Volkel. 
 

Volkel verscheen na rust 

ongewijzigd in het veld en het 

nam meteen het initiatief. De 

rust leek goed gedaan te 

hebben, maar dat ebde 

helaas geleidelijk wel weer 

iets weg, al bleven de 

gastheren de betere ploeg. In 

enkele counters van Mulo zat 

wel wat gevaar, maar erg veel 

dreiging brachten zij toch 

niet. Het wachten was op de 

combinatie van Volkel die de voorsprong zou opleveren. 
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Volkel had een licht overwicht maar de opbouw was niet echt goed. Bas van der Rijt 

werd in de 52e minuut richting doel gestuurd maar op de 16-meterlijn werd hij aan  

de kant gezet. De scheidsrechter wenste daar niet voor te fluiten. Mulo bediende 

zich waarschijnlijk uit armoede overigens vaak van vasthouden, in de rug lopen en 

andere ongein en kwam er nog vaak mee weg. Zo werd Jan Schouten in de 62 

minuut binnen het doelgebied omver gelopen bij een kansrijke aanval. De vrij 

gespeelde Ruud Verstegen schoot met links nog eens vanaf 20 meter in handen van 

de keeper. Een kwartier voor tijd kwam Peter van der Zanden voor Jan Schouten om 

voor nog wat extra aanvallende impulsen te zorgen. 
 

Dat ging deze keer ook werken. Snel daarna 

werd Stijn van Cuijk links op de 16-meter goed 

vrijgespeeld, maar zijn schot leek meer een 

voorzet voor Peter van der Zanden, maar die bal 

kwam niet bij hem aan. In de 81e minuut kopte 

Gijs Verkuijlen een vrije trap van Ruud Verstegen 

prima richting doel maar net over. Kort daarna 

ging een boogbal van hem net niet over de 

keeper heen, maar hij werd ook teruggefloten 

voor buitenspel. In de 86e minuut lukte het Stijn 

van Cuijk dan toch wel om de voorsprong en de 

overwinning zeker te stellen. Op aangeven van 

Wiljan Wijnen krulde hij de bal vanaf een meter 

of vijftien mooi in de rechter kruising 2-1. Daarna 

counterde Mulo nog een paar keer met man en 

macht, maar het was Volkel dat nog drie keer 

het dichtst bij nog een treffer was. Via een schot 

van de weer voortreffelijk zwoegende Rik Verwijst, een schot voor langs van Ruud 

Verstegen en Gijs Verkuijlen die net niet bij een lange bal kon komen. Volkel hield 

stand en haalde verdiend de eerste drie punten binnen. Daarmee ook eindelijk een 

team in punten achter zich latend op de ranglijst. De weg naar de haalbare 

middenmoot is ingezet. 
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Volkel bedwingt Boekel: 1 – 1 
17-10-2010, GB 

 

De kogel is door de kerk in Volkel. De eerste punten zijn tegen Mulo vorige week 

binnengehaald en met vertrouwen is de reis naar Boekel ondernomen. Volkel 

begon in dezelfde opstelling als vorige week met op de bank, na een blessure, 

weer voor het eerst centrumspits Theo Peerenboom. Hij zou later invallen. 

Er ontspon zich een wedstrijd met kansjes voor de beide doelen. Boekel kwam af 

en toe gevaarlijk door omdat Volkel dan wat nonchalant verdedigde. Volkel hield 

veel mensen in de as en was voorzichtig met het aansluiten. Daardoor werd het 

aanvallend voor rust niet vaak echt gevaarlijk. Pas 17 minuten na de rust nam 

Volkel de leiding door Stijn van Cuijk, die recht voor het doel vanaf 20 meter 

schitterend in de kruising schoot 0-1. Op de tribune werd voorzichtig al gehoopt, 

dat er drie punten mee naar Volkel zouden gaan, maar 11 minuten voor het einde 

werd het toch gelijk toen een lange vrije trap vanaf links vliegend werd binnen 

gekopt, zoals Gijs Verkuijlen dat vorige week deed tegen Mulo. Daarbij bleef het, 

ondanks dat Boekel en Volkel nog flink aandrongen. Een terechte puntendeling. 

 

De start van beide teams was wel met veel energie maar niet echt goed. Ze wisten 

elkaars aanvallen goed te ontregelen en in de opbouw was de passing vaak te 

onnauwkeurig. Volkel speelde achterin nog al eens nonchalant en enkele keren 

werd er teveel ruimte gegeven aan de gretige Boekelse spitsen. Er werden zelfs 

gevaarlijke een-tweetjes gespeeld in de eigen zestienmeter. Gelukkig veranderde dit 

na een kwartier. Toen had Bart van Lamoen al een gele kaart gekregen. Even later 

was Gijs Verkuijlen er bijna doorheen maar zijn passeeractie mislukte. Volkel 

speelde niet voluit op de aanval en daardoor stonden de spitsen veelal te geïsoleerd 

om echt gevaar te kunnen stichten. Ruud Verstegen liep goed door op een lange bal, 

maar de keeper was er net iets eerder bij. Het spel speelde zich vooral op het 

middenveld af en het aantal gevaarlijke momenten bleef beperkt. Na ruim een half 

uur veroverde Volkel de bal vlakbij het doel van de gastheren en Gijs Verkuijlen 

schoot daaruit vanuit een kleine hoek vanaf rechts via de lat over.  

De wedstrijd wilde maar geen echt goede partij worden voor beide teams. Een 

minuut of 8 voor rust pakte Joost Eurlings een terugspeelbal in zijn handen en de 

vrije trap vanaf de linkerpunt van het 16-metergebied werd hard en strak 

ingeschoten, maar door Joost goed gekeerd. 

Op slag van rust veroverde Stijn van Cuijk voor het doel de bal en kreeg een dot van 

een kans om de score te openen, maar alleen voor de keeper werd zijn bekeken 

schot met rechts prima gekeerd. Jammer voor de ruim meegekomen Volkelse 

aanhang. 

 

Na de thee verscheen Randy van de Burgt voor Rick Verstegen en ontwikkelde zich 
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het zelfde spelbeeld met weinig uitgespeelde kansen. Dat veranderde pas na bijna 

een uur spelen. Eerst schoot Stijn van Cuijk vanaf 16 meter op doel maar niet hard 

genoeg. Even later deed hij dat echter nog eens over en toen was het wel 1-0. Met 

een schitterende streep in de rechter bovenhoek liet hij de keeper kansloos. 

 
 

Daarop kwamen Peter van der Zanden en Theo Peerenboom in de ploeg voor Gijs 

Verkuijlen en Wiljan Wijnen om verse aanvallende impulsen te brengen teneinde de 

voorsprong uit te breiden. En inderdaad brak een fase aan waarin Volkel meer greep 

op het spel kreeg en de ene na de andere aanval op zette. Boekel Sport bleef echter 

loeren op de counter en bleef daarbij gevaarlijk. Dat zou uiteindelijk ook leiden tot 

de gelijkmaker uit een lange vrije trap in de 79e minuut. Maar eerst waren er nog 

goede kansen voor Rik Verwijst, die op rechts weggestuurd werd en net langs schoot 

en enkele minuten later op de vuisten van de Boekelse keeper vuurde. Kort daarna 

was die keeper maar een fractie eerder bij de bal dan Theo Peerenboom, die goed 

reageerde op een lange bal van Peter van der Zanden. Meteen daarna schoot Theo 

ineens onverwacht in handen van de keeper. Zes minuten later brak Peter van der 

Zanden op links door de verdedigingslinie, maar hij werd ten onrechte voor 

buitenspel teruggefloten. In de tegenaanval kreeg Boekel Sport een vrije trap op 

links even over de middellijn en die werd keurig binnen gekopt. Daarna zetten de 

gastheren nog even aan maar zonder succes, al scheelde het een paar keer weinig. 

Volkel bleef het ook proberen en Peter van der Zanden schoot nog eens hard over, 

evenals Bas van der Rijt op terugleggen van Theo Peerenboom, die net voor tijd nog 

eens over kegelde. Daar bleef het bij. Alles overziende een verdiend gelijkspel en 

een resultaat waaruit Volkel kan afleiden, dat het na het verlies tegen de koplopers 

prima mee kan doen om de punten tegen de overige teams. Zeker als blessures en 

schorsingen nu even uitblijven. Volgende week wacht de bekerwedstrijd in de 

tweede ronde bij FC De Rakt. 
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Cooling down 
 

Ook onze jeugdspelers mogen in het clubblad schrijven! De E1 heeft het voorbeeld 

gegeven. 

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 
 

 

 

   

   De (hele) C-selectie bij de training. 

 

Deadline kopij: 
 

Zaterdag 11 december 2010 in de mailbox, en wel naar: 

 

clubblad@rksv-volkel.nl 

 

Alvast bedankt. 


