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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Zoals je op de website kunt zien zijn er al 100 aanmeldingen van leden die het clubblad voortaan 
digitaal willen lezen, om de club drukkosten te besparen. Dat scheelt nu al gauw jaarlijks € 1200! 
Als daar mensen aan mee doen die het blad per post thuis gestuurd krijgen, dan is de opbrengst 
extra groot. Voorlopig kan men zich nog via de homepage aanmelden. Over enige tijd verhuist 
deze mogelijkheid naar de pagina van het clubblad. 
Het goed verzorgde en gezellige medewerkersfeest is weer achter de rug. Drie belangrijke 
medewerkers werden onderscheiden; zij staan verderop op de foto. 
Volkel 2 heeft ook een wedstrijdverslag gemaakt. Een goeie zaak. Misschien heeft een van hen een 
gsm waarmee een foto kan worden gemaakt bij het volgende artikel. 
Volkel 1 heeft aansluiting gevonden naar de middenmoot door winst op Berghem Sport! 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:   

zaterdag 12 februari 2011. 
De sluitingsdata daarna zijn: zaterdag  9 april, 11 juni, 13 augustus, 15 oktober en 10 december.
  
Geweldig fijne Kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar! 
 
Veel leesplezier met dit gevarieerd 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 DECEMBER 2010  (Adreswijzigingen naar info@rksv-volkel.nl) 
        
REDACTIE     ADVERTENTIES  
Geert Biesterbos (hoofdredacteur) Afspraken: Rick Verstegen: 
Harm Banken    rrlverstegen@gmail.com 
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. 
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Ledenmutaties 
Afgemeld 
Willem vd Brandt Piet van Lieshout Loek Marijnissen  
Aangemeld 
Loes Verstegen Dasstraat28 5408 XV  Volkel 06-33039277 
Jamy van Asseldonk Rendierstraat 23 5408 XJ Volkel 0413-273984 
Verhuisd 
Marcel vd Bergh Kloosterstraat 40 5408 BC Volkel 0413-256961 

 
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 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 0413-272648 
Lid Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
Lid John Verstegen Eiment 30 Volkel 0413-272399 
 
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 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 
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   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, 
 
We zijn bijna toe aan de winterstop en de weergoden hebben het voetbal de laatste weken onmogelijk 
gemaakt. Een winterstop om weer even de blessures te laten herstellen en ons voor te bereiden voor het 2e 
gedeelte van het seizoen.  
Ondertussen zijn het medewerkerfeest en de jubilarissenavond geweest. Een drietal jubilarissen werden 
gehuldigd,  Piet vd Brandt  50 jaar lid, Franko van Lankvelt en Martien Jansen 25 jaar lid. Tijdens de 
medewerkersavond zijn een drietal onderscheidingen uitgereikt. Marcel vd Bergh werd benoemd tot 
Vriend van Volkel. Jan van Bergen en Wilma Verstegen werden beiden onderscheiden als Lid van 
Verdienste. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Beide avonden waren dan ook zeer geslaagd en gezellig. 
Ook hebben we het contract met hoofdtrainer John van Geenen met een jaar verlengd. Na goed overleg 
met de spelersgroep en de technische commissie werd duidelijk dat we graag met John verder gaan.  
De grootste verrassing de afgelopen maand was de toezegging van de gemeenteraad om in 2011 een  
kunstgrasveld aan te leggen. Wij hebben de intentie om dit op het hoofdveld te plaatsen om de navolgende 
redenen: 

 Extra trainingsveld en daardoor minder belasting van de overige velden; 
 Extra verlichting op het hoofdveld; 
 Nieuwe omheining, een verfraaiing van het sportpark; 
 Aansluiting op de terrasoverkapping; 

 Toekomstvisie. 
Binnenkort zullen we als bestuur in overleg gaan met de gemeente wanneer ze de intentie hebben om te 
beginnen met de aanleg. Natuurlijk zal er nog heel veel moeten gebeuren, maar dan hebben we eindelijk 
een veld waar we de komende jaren mee verder kunnen. 
Het clubblad is sinds begin dit jaar ook digitaal beschikbaar. Om de kosten van het clubblad te drukken is 
het zeer wenselijk om via de website aan te geven of je het clubblad voortaan digitaal wilt ontvangen en 
niet meer als papieren versie. Tenslotte moeten ook wij verantwoord omgaan met ons geld zeker nu we 
enkele externe opbrengsten moeten missen. Ook zal er in de kantine weer gestart worden met het 21 spel. 
De opbrengst zal mede besteed worden voor ons jubileum in 2012. Dus beproef je geluk en doe mee!! 

Een ander item is het rookbeleid, dat ik nogmaals onder de aandacht wil brengen. Als club dienen ook wij 
regels te respecteren, waaronder het rookbeleid. Er mag dus in het clubhuis niet gerookt worden. Nu wordt 
daar in de kantine aan voldaan, maar deze regel geldt ook voor het portaal bij de ingang. Veel mensen 
storen zich aan het feit dat hun jassen naar de rook stinken wanneer ze naar huis gaan. Alle rokers wordt 
dan ook met klem verzocht te roken onder de terrasoverkapping! Het kan toch niet zo zijn dat we binnen 
de club als politieagentje moeten gaan optreden. Het is eenieder zijn sociale plicht om daar mede op te 
letten. 
Dan als slot wil ik u onder de aandacht brengen de Kerstloop op 2e kerstdag. Een mooi initiatief van Gerald 
en Wilma om na het vele eten en drinken even onze benen te kunnen strekken en na de wandeling kunnen 
genieten van een lekkere kop soep. En natuurlijk nodig ik eenieder graag uit op onze nieuwjaarsreceptie op 
02 januari 2011 vanaf 14.00 uur in onze kantine. Zoals altijd kunnen we dan elkaar de hand schudden en 
het allerbeste voor 2011 wensen. Wij als bestuur zullen zorg dragen voor een disco met zanger, een hapje 
en een drankje om er samen een gezellige middag van te maken.  
Dan rest mij om eenieder met zijn gezin en familie fijne kerstdagen en een goed uiteinde en een zeer goed 
en gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.  
 
Groeten, 
Pierre Hutjens 
voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
 
 
In deze voetballoze periode is het goed om even achterom te kijken hoe het is gegaan binnen onze 
jeugdafdeling. 
We mochten op de laatste zaterdag van november een geweldige kampioen begroeten, en wel 
onze F1. Een team met veel talentjes, dat echter zoals in de laatste wedstrijden bleek, nog wel veel 
kan leren; wat niet weg neemt dat het een GEWELDIGE PRESTATIE is om ongeslagen KAMPIOEN te 
worden. 
Langs deze weg wil ik de jongens en leiders/trainers nogmaals feliciteren met hun prestatie. 
 
Voor de meisjes van de M11C en de jongens van de D1 pupillen is het daarom supersneu dat zij 
hun reeks niet af hebben kunnen maken omdat de weergoden daar anders over dachten, 
Beide teams waren nog volop in de race om kampioen te kunnen worden, vooral de meisjes 
stonden er erg goed voor. 
 
De andere teams hebben goed meegedaan, alleen de B1 zit in de zorgen, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat Rick, Ad en Willy met hun mannen het zullen gaan redden. 
Wat verder opviel was dat de 2e junioren teams het zo goed deden. Geholpen door hun 
enthousiaste trainers en leiders kwamen zij verrassend voor de dag en dat is zeker aan hun adres 
een compliment waard. 
Zo ook de meisjes van MB1 die met een leuk team op een goede manier meedoen in hun klasse.  
 
Bij de kleinere mannekes ging het goed met de E1 en de E2; vooral het laatste team had de drive 
helemaal te pakken. De E3 deed het goed, alleen de E4 viel wat uit de toon; een stukje instelling 
van de jongens zou al helpen, dan moeten zij wel geholpen worden door hun leiders. 
Ik weet als geen ander dat je wel eens moedeloos wordt, maar toch moet je blijven proberen je 
team stap voor stap te stimuleren. 
De E5 doet het in dezelfde poule aardig door zo nu en dan te winnen. 
 
Bij de F pupillen gaat het achter de F1 goed; enthousiaste leiders, mannekes die veel leren, 
waardoor we hopen dat het na de winterstop beter gaat. 
Zij zijn als u dit leest al volop in de zaal aan de gang en dat is zeker een bezoekje waard. 
 
Nu we het toch over het zaalvoetballen hebben, op MAANDAG EN DINSDAG 27 en 28 DECEMBER 
is het weer KERST ZAALVOETBALLEN!!! 
Altijd een geweldig gezellig spektakel met leuk voetbal, vaak in een geweldige sfeer. 
 
Verder zal het u misschien nog niet opgevallen zijn maar de jeugdcommissie kent een aantal 
nieuwe namen. Eddie Hermkens en Wilfred van Deursen zijn de nieuwe coördinatoren van de E en 
de F pupillen en natuurlijk de 5 jarigen spelgroep. 
Lian Bos is coördinatrice van de meisjes. 
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Tiny van Heeswijk komt na de winterstop weer het wedstrijdsecretariaat mede bemannen, zodat 
dat weer wat ruimte geeft aan de mensen die nu naast hun drukke werkzaamheden voor de club 
hier de zaak draaiende hielden. 
 
Als laatste het volgende, een aantal mensen vraagt zich af waarom Ronnie van de Laar en Erik van 
Asseldonk geen deel meer uit maken van de jeugdcommissie en jeugd technische commissie. 
Mede door een stuk miscommunicatie binnen de jeugdcommissie heeft Ronnie besloten te 
stoppen met zijn inbreng binnen deze commissies. Erik volgde toen uit solidariteit met Ronnie. 
We hebben in een goed afsluitend gesprek afscheid van elkaar genomen, waarin beiden stelden 
de jeugdcommissie op de achtergrond te blijven steunen. 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat we op een daarvoor geschikt moment van hen afscheid nemen 
om ze te bedanken voor hun inzet gedurende de laatste 7 en half jaar. 
 
Ik hoop hiermee een groot stuk kou uit de lucht te hebben genomen en hoop dat we verder 
kunnen gaan met het werk waar de jeugd van Volkel recht op heeft. 
 
Dan rest mij u allen, maar vooral die mensen die binnen onze vereniging zich in zetten voor de 
jeugd, heel fijne en gezellige Kerstdagen toe te wensen en natuurlijk een gezond en sportief 
2011!! 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Wim van der Molen 
Jeugdvoorzitter  
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Deze advertentieplaats is nog vrij 
 

Misschien iets voor u? 
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Onderscheidingen 
 
Tijdens de medewerkersavond op vrijdag 6 november werden drie verdienstelijke leden in het 
zonnetje gezet en zij ontvingen ook een terechte onderscheiding voor het vele goede werk dat zij 
deden en doen. 
 

 

  
 

Supporters zorgen mede voor de punten en het plezier! 
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Bij PSV kijken en dan zelf weer 
 
Hieronder kun je zien hoe een jeugdleider tegenwoordig omgaat met en contact onderhoudt met 
zijn team. (Red.) 
 
Van: Wilco van Nuland [wilcovannuland@trined.nl] 
Verzonden: woensdag 10 november 2010 22:22 
Aan: Bart van Kempen; Christian Versluis; Jac Löbel; Jade Sturkenboom; Luuk van Nuland; Pelle 
Niessen; Sam Trienekens; Tom Kok; Willem van der Locht 
Onderwerp: Zaterdag mogen we weer 
 
Hallo allemaal, 
 
Zoals jullie hieronder kunnen zien was het heel gezellig in Eindhoven, voor herhaling vatbaar, als 
het aan mij ligt. 
Aanstaande zaterdag gaan we oefenen tegen de F3, graag rond 9.45 uur aanwezig zijn, zodat we 
om 10.00 uur kunnen beginnen. 
We hebben vanavond nog kunnen zien hoe het (niet) moet, dus... Tot zaterdag! 
 
Groetjes, 
Michel, Mike en Wilco. 
 



Klupproat 36ste jaargang nr. 6 December 2010 

rksv Volkel   blz. 19 

 

 
 

  
 



Klupproat 36ste jaargang nr. 6 December 2010 

rksv Volkel   blz. 20 

  

JEUGDPORTRET  
    
NAAM:      Pleun Peerenboom 
 
ELFTAL: F2G       
         
LEEFTIJD:  8 jaar   
 
SCHOOL:    de vlieger 
 
 
     
1.Hoe lang ben je lid bij Volkel?  
   Vanaf de vijfjarigen. 
 
2. Nu speel je in de F2G, hoe goed gaat het met jullie team? 
    We zijn 4e geworden, best wel goed. 
     
3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 
    Dat er veel vrienden bij zitten. 
       
4. Heb je een vaste plaats(welke)? 
    Rechtshalf. 
 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 
    Wel ooit, maar niet in dit team. 
 
6. Beste, trainer? 
    Wim v/d Locht. 
 
7. Favoriete club? 
   PSV. 
 
8. Waarom deze club? 
    Dat ze goed zijn, beter dan Ajax. 
     
9. Jeugdidool? 
    Wesley Sneijder 
 
10. Moeilijkste tegenstander? 
      UDI. 
 
11. Mooist voetbalmoment? 
      Bij de vijfjarigen met 9-0 gewonnen. 
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12. Lachen om? 
     Een goede mop. 
 
13. Boos om? 
      Dat het 4 x achter elkaar afgelast was. 
 
14 Televisie? 
     Zac & Cody. 
 
15. Leukste op de computer? 
      Eigenlijk zit ik niet zo veel achter de computer. 
 
16. Wat is het aller lekkers eten?  
     Lasagna 
 
17. Om wie moet je het meeste lachen op de voetbalclub en    
      waarom? 
      Om Max, bij het tafelvoetbal in de kantine. 
       
18. Als jij op de Voetbalclub de baas was, wat zou je dan verbeteren? 
     Een speeltuin en dat Gerald & Wilma friet gaan bakken. 
 
19. Als je geen voetballer was geworden, wat had je dan willen doen.  
     Tennis.    
 
20. Wie wordt er kampioen? 
     PSV. 
 
21. Is je familie ook sportief ? 
      Papa, voetbal en tennis. 
      Mama, volleybal. 
      Koen, voetbal en tennis. 
      Daan, voetbal. 
      En ik doe ook aan tennis. 
 
22. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 
     Leuk, maar het waren wel moeilijke vragen. 
 
 
Bedankt Pieter & Suus voor de koffie en Pleun voor je leuke en spontane antwoorden. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Groetjes,  
Marcel Robben 
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In Kannen en Kruiken 

Voor een deskundig woonadvies ! 
De gezelligste woonwinkel  
van Volkel en omstreken. 

“In Kannen & Kruiken BV” 
Brabantstraat 16 
5408 PS Volkel 

  Tel: 0413-272607 
Voor meer informatie: 

      www.kannenenkruiken.nl 
 

 
 
 
  

http://www.kannenenkruiken.nl/
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Volkel F1 kampioen! 
 
De voetballers van Volkel F1 zijn winterkampioen geworden. De laatste wedstrijd in hun 
competitie werd met 9-1 gewonnen van Juliana Mill F1. Volkel F1 heeft geen enkele wedstrijd 
verloren en is dus ongeslagen kampioen! Een mooie prestatie van deze jonge groep talenten. 
De kampioenen van Volkel F1, v.l.n.r. 
Voorste rij: Niek en Rick. 
Middelste rij: Jelle, Lars, Bart, Jesse, Jelle en Jorrit 
Achterste rij de trainers/leiders: Richard, Paul, Edwin en Stef. 
  

  
 
Na afloop van de wedstrijd werden de spelers gehuldigd door het jeugdbestuur van Rksv VOLKEL 
en kregen ze allemaal een mooi kampioensshirt en beker. 
 
Hun reacties: 
Ik vond het super om kampioen te worden !!! Kampioenen, kampioenen !!! 
Bart v.d. Kandelaar 
 
Het is heel leuk om kampioen te zijn. We kregen taart en een beker. 
Het was een superfeest! 
Niek Daandels 
 
Zaterdag was een belangrijke dag, want we konden kampioen worden. We moesten goed ons best doen, 
want we hadden al 2 keer gelijk gespeeld. Tegen festlilent en prinses irene. Nu moesten we tegen juliana 
uit Mill. In het begin waren we nog moe van de warming up, maar na de 1-0 ging het beter, we voetbalden 
goed en wonnen met 9-1. Nu zijn we de KAMPIOENE !! 
Rick van Goor 
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Ik vind het kei leuk dat we kampioen zijn geworden, alleen vind ik het wel jammer dat ik een paar 
wedstrijden gemist heb, omdat ik mijn arm gebroken had. 
Lars v.d. Heijden 

Kei leuk dat ik ook een keer kampioen ben geworden net als mijn grote broer. 
En dat ik een mooi shirt heb gekregen en een bekertje voor op mijn kamer neer te zetten. 
Jelle Hermkens 

leuk, kei gaaf en Super Cool om kampioen te worden met de Fèèèèèèèèèèèen. 
Jelle van Doren 

Ik vind het kei leuk om kampioen te zijn! 
Het was een heel mooi feest met kinderchampagne, mooie kampioenshirts, taart en een beker. 
Jorrit Peerenboom 

De  wedstrijd  ging  goed  we  hebben  met  9-1  gewonen. ik  heb  er  zelf  drie  gemaakt  en  in  de  kantine 
kregen  we  taart  en  een  een  beker  en  een  shirt. Het was een leuke dag! 
Jesse Schouten 
 

F-jes en vijfjarigen bij de Sint 
 
Vrijdag 26 november verraste de goedheiligman de kleinsten in onze vereniging met een bezoek in 
de kantine. Het werd er heel gezellig zoals deze foto laat zien. 
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Eetcafé 
 

Voor lekkere kwaliteit ! 
 
 

Antoniusstraat 8-10 
5408 AN  Volkel 

Tel  0413 275253 
Fax 0413 273368 
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Club van honderd 
Beste Sportvrienden, 
 
Het seizoen is alweer bijna toe aan de winterstop, vele wedstrijden zijn gespeeld, maar ook verschillende 
jammer genoeg afgelast. De eerste kampioen is binnen de club al gehuldigd: F1 proficiat! De commissie van 
de  Club van Honderd is weer een paar keer bij elkaar geweest en het leek ons een goed idee om aan het 
eind van het jaar in dit clubblad even het een en ander op een rij te zetten. 
De Club van Honderd is officieel op 1 januari 1999 opgericht na wat voorbereidingen in 1998. Met als doel 
het behartigen van de belangen van de Rksv Volkel in de meest ruime zin, door het beschikbaar stellen van 
geldmiddelen, welke niet ten gunste van de exploitatierekening van de Rksv mogen komen. Dat kan dus zijn 
in geld, maar ook d.m.v. aanschaf van materialen. Dit trachten we te bereiken door het werven van leden, 
die een jaarlijkse bijdrage van € 22.70 beschikbaar stellen. We hebben inmiddels 99 leden en zijn die erg 
dankbaar voor hun steun. De ledenlijst vindt u verderop in dit clubblad. 
Gedurende de afgelopen jaren hebben we gelden beschikbaar gesteld voor de nodige materialen  en 
activiteiten: 
 -     2 Aluminium doeltjes voor de Jeugd (1999) 

- Muziekinstalatie voor onze kantine (2002) 
- Standenbord voor Periodekampioen Senioren (2002) 
- Bijdrage buskosten bezoek Jeugd aan PSV (2003) 
- 1 Aluminium doeltje voor de jeugd  (2004) 
- Reserve shirts 1 stel voor Senioren (2004) 
- Reserve shirts 3 stellen voor de Jeugd (2004) 
- 2 Aluminium Doeltjes voor de Jeugd (2005) 
- Tafelvoetbalspel (2006) 
- Nieuwe plaatjes op ons Bord (2006) 
- Optimalisatie Muziekinstalatie (2007) 
- 2 Alumium doeltjes voor de Jeugd (2007) 
- Standenbord Volkel 1 ( 2007) 
- Standenbord Lagere elftallen/Dames (2007) 
- Standenbord omlijsting (2008) 
- 2 Doeltjes voor 5-jarigen (2009) 
- Aanduidings borden thuiswedstrijden Volkel 1 (2009) 
- Bijdrage Jeugdzaalvoetbal (2010) 

 
Zoals u ziet heeft de Club van Honderd de afgelopen jaren al heel wat kunnen betekenen voor de club. Dit 
alles natuurlijk dankzij de steun van onze leden. Op verzoek van velen hebben we besloten de contributie 
gemakshalve af te ronden naar € 25,-. Komend jaar hebben we wat uitgaven betreft nog geen grote 
plannen, of er moeten vanuit de club nog suggesties komen. Wij houden ons natuurlijk aanbevolen en 
nemen elk voorstel in beraad. Vanuit het hoofdbestuur is het idee geopperd om eventueel geld te 
reserveren voor 2012, wanneer het 75 jarig bestaan gevierd wordt. Wij willen dan zeker onze bijdrage 
leveren. 
Heeft u interesse, steunt u onze doelstellingen en wilt u hiermee ook onze club steunen, meldt u dan bij 
een van de onderstaande bestuursleden. 
 
Met sportieve Groet, 
Richard van Goor 
Ad Kuijpers 
John Verstegen 
Harrie Verwegen 
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SPELERS  
GESLAAGD  
AAN  
UDENSE 
VOETBALSCHOOL 
 
 
Niels van Sleuwen, Dennis van Deursen, Jeroen Boersma, Jelle van Doren, Rick van Goor en Teun 
Verhoeven hebben naast de reguliere voetbaltrainingen van Volkel tien extra bijlessen gehad bij 
Voetbalschool Uden. De spelers hebben enorm veel opgestoken van deze tien extra trainingen, 
welke vanaf september 2010 door Wil Janssen (hoofdtrainer Boerdonk), Eric van Gogh 
(hoofdtrainer VOW), Arnold Lukassen (keeperstrainer Juliana Mill), Remco van den Baar (doelman 
VOW), John Janssen (hoofdtrainer Stormvogels’28) en Erwin Danen (VU techniektrainer) werden 
gegeven. Na de laatste training kregen alle voetballers en keepers een certificaat. De nieuwe 
voorjaarsmodule 2011 start vanaf half februari 2011. Voor opgave en meer info, zie 
www.voetbalschooluden.nl 
 
 
 

 
 

http://www.voetbalschooluden.nl/
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E1-nieuws 
 
Festilent E1- Volkel E1 zaterdag 9-10-2010  UITSLAG 4-4 
Vandaag moesten we tegen de koploper. We kwamen al snel met 2-0 achter, toen werden wij wakker! 
Het werd een corner voor ons en toen schopte Giel met zijn knie de bal er in 2-1. Toen maakten wij uit een 
mooie aanval weer een goal van Giel 2-2. Fenno schopte de bal weg en die kwam bij Niels, hij rende naar de 
goal en schoot van ver erin 2-3. En toen was het rust. Na de rust letten we even niet goed op en toen werd 
het 3-3 en 4-3. 
En toen kregen wij een corner en Dennis schopte naar Niels en hij schoot keihard op de goal en toen ging 
de bal er via de paal  in 4-4 ! Een goede uitslag! 
Fenno Jilesen, speler E1 
 
 
Juliana Mill E1 tegen Volkel E1 
Dit was de derde wedstrijd van het seizoen. Via een toeristische route komen we dan op het mooie 
sportpark van Mill. Voordat we in de kleedkamer komen vraagt  Fenno aan Jan “pap heb jij mijn 
voetbalschoenen in de tas gedaan?” 
Je kan het wel raden, niet dus. Dus Jan terug naar Volkel. Ik zou zeggen laat je tas inpakken door je moeder, 
dat doe ik ook altijd. Zo misten we wel de donder speech voor  de wedstrijd, en een slechte voorbereiding 
is ook vaak een slechte wedstrijd.  Al snel stonden we met 1 -0 achter. Een frommel doelpunt uit een 
hoekschop van Mill. De hele eerste helft hebben we achter onze tegenstander aangelopen. Gelukkig was 
Tijn in vorm zodat hij zijn doel verder schoon hield. In de tweede helft stond er een heel ander  Volkel,  we 
knalde er flink tegenaan maar ook  Mill bleek ook een goede keeper te hebben. We kregen de bal er niet in. 
Ondanks felle aanmoediging van onze trouwe supporters.   Helaas bleef het 1-0,   onze eerste en tot nu toe 
enige verliespartij. 
Groetjes Giel 
 
 
DSV E1-Volkel E1 
We moesten op 20 November tegen DSV spelen. Niels was ziek dus die kon niet mee spelen, dus toen 
moesten we een speler extra hebben. De E2 moest ook bij DSV voetballen en die moesten een uur eerder 
dus daar hebben we een extra speler bij gehaald. Anders hadden we geen wissel. De wedstrijd begon heel 
slecht met ons want na twee minuten kwamen we 1-0 achter. Daarna werd ik gewisseld en toen gingen we 
beter spelen. Maar jammer werd er toen weer gescoord door DSV. De tweede helft ging ook niet zo goed 
want het werd 4-0 voor DSV. Dat was de eindstand. In de kleedkamer hadden we een gesprek met de 
trainers. De trainers waren niet blij met ons. Toen gingen we douchen. En daarna gingen we met zijn alle 
naar Volkel terug. 
Groetjes Sven van Heertum . 
 
 
Volkel E1 – Milsbeek E1   27 november 
We moesten voetballen tegen Milsbeek. Wij stonden 4e en hun stonden 5e. Hun trapten de eerste helft af. 
Wij pakten de bal af en liepen naar het doel. Toen we bij hun doel waren kon Giel scoren, 1-0. Wij 
voetbalden beter dan Milsbeek maar ze kwamen ook bij ons doel. Wij maakten zelf 1-1 omdat Sven de bal 
weg wilde knallen maar hij schopte de bal per ongeluk in ons doel, 1-1. Toen was het rust.  De 2e helft. We 
speelden de 2e helft meer over, daardoor kwam ons 2e doelpunt  gescoord door Fenno. Daarna begonnen 
hun slechter over te passen. Toen pakten wij de bal af en scoorde Giel een doelpunt, 3-1. De scheidsrechter 
floot voor het einde. 
Dennis 
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Deze advertentieplaats is nog vrij 
 

Misschien iets voor u? 
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Nou Bertje …bedankt voor de pen !    
 
Mijn naam is Rick alias Stugge, de jongste voetballer van de familie Verstegen. Zoon van Rob en Wilma, 
broer van Ruud en Loes, halfzoon van Gerald, halfbroer van Femke en Renske, en halfschoonbroer van 
Peter vd Zanden, neef van Piet, Tiny, Leo en Willem vd Brandt, neef van Hein, Ad, Rob, Mark en Roel 
Verstegen. Neef van Bjorn van Hees. Kleinzoon van Marietje en Wim vd Brandt, Ben en Annie Verstegen, 
vriend van Ilse uit Niftrik. Een uitgebreidere introductie kan ik niet maken. Als er zoveel familieleden iets 
met de voetbalclub hebben, hoe kan ik dan anders. Probleem was dat ik van ons pap vroeger niet mocht 
motorcrossen, dus bleef er maar 1 optie over, VOETBALLEN. 
Ik heb in de jeugd veel leuke en bijzondere jaren gehad, met als extra’s de leuke NKS-kampen begeleid door 
Hans vd Locht en Wilfred v Deursen. Natuurlijk blijven de laatste jaren van de jeugd het meeste bij. Mensen 
als Tiny vd Locht, Willy vd Heijden, Pierre Hutjens en Gerald Riepe, blijven toch altijd bijzondere personen, 
omdat je in de jeugd veel van ze hebt mogen leren en veel met hen hebt meegemaakt.  Verder zijn mijn 
jaren als shirtjesuitdeler en full-time mascotte van Volkel A1 me altijd bijgebleven, ik mocht iedere zaterdag 
met ons pap op pad met deze jongens,  zoals Marc vd Locht (1), Marcel vd Bergh (4), Stefan v Maasakkers 
(14), Erik Jans (9), Robbie Verhoeven (12),  Mark Fleskens, Charel vd Wijst en al die anderen, die ik nu even 
niet meer weet. Veel van de rugnummers van die jongens ben ik nog steeds niet vergeten, sommige wel 
maar de oorzaak zal wel drank zijn denk ik.   
Ik ben één van de weinigen die kan zeggen dat hij in de jeugd nooit kampioen is geworden. Dit hoogtepunt 
kwam later.  Dus over mijn jeugd kan ik kort zijn, ik heb gewoon alle teams doorlopen en daarna naar de A-
selectie. 
In de A-selectie  mag je meedoen met de “grote jongens” , Robert Raaijmakers, Jan Riepe, Rob Schouten, 
Willy Smits, Twan Rovers, Wilco de Groot en Wim vd Locht en natuurlijk voetballen met onze Ruud. Toch 
wel een bijzondere tijd voor mij omdat je in de jeugd tegen deze jongens aankijkt. Je moet dan proberen te 
scoren bij Wim, en dit viel niet mee, want lullen in de goal kan Wim als de beste. En Wim kon ook wel 
mikken tijdens mijn favoriete spelletje rondo, ik zie Franko van Lankveld nog liggen, die kreeg me toch een 
bal in  zijn … !!!!! Ik mag wel zeggen dat ik rondo heb geleerd van Wim vd Locht, elkaar heerlijke 
ziekenhuisballen geven, is toch gewoon super om te doen. 
Na veel knokken, kaartenpakken, schorsingen en veel wissel te hebben gezeten kwamen mijn beste jaren.  
Na een aantal geweldige jaren in het 2de met Michel Markgraaf als mijn beste trainer ooit gehad,  mocht ik 
onder Frank van Buul proberen mijn droom uit te laten komen. Een vaste waarde worden in het 
vaandelteam. Het werd zoals gedacht in de jeugd niet als snelle aanvaller maar als een degelijke harde 
werker. De cirkel was eindelijk rond in dat jaar: een vaste waarde worden in Volkel 1 en op mijn 25ste   
kampioen worden. Wat was dat een geweldig jaar!!!  Maar daarna merkte ik wel dat de 3de klasse wel even 
aanpoten was. Punten halen gaat moeizaam. Toch moeten we gewoon meer punten kunnen halen met dit 
team. Ik kan jullie allemaal verzekeren, dat gaat ook gebeuren als we met zijn allen de schouders eronder 
zetten en elkaars mindere punten van elkaar kunnen accepteren.  
Naast mijn actieve carrière ben ik ook jeugdtrainer/coach van de B1 en lid van de sponsorcommissie. We 
hebben de laatste jaren flink wat vooruitgang geboekt, alleen mijn belofte om het hoofdveld rond te krijgen 
met reclameborden is tot op heden nog niet gelukt. Dus mensen die ons daar mee willen helpen, 
aanspreken mag natuurlijk altijd. Want waar kun je tegenwoordig nog voor € 100,= voor een seizoen lang 
adverteren. Bij ons dus…  Zijn er verder mensen die denken ons als sponsorcommissie te willen helpen, 
jullie zijn van harte welkom in onze commissie. Mail maar rrlverstegen@gmail.com. 
We zullen zien wat de komende jaren zullen brengen. Natuurlijk houden we de pen in de leukste 
vriendengroep van Volkel. Ik geef hem aan de man die in de A1 werd gebombardeerd tot rechtsback. En 
daarna 3 x regiotopscorer werd. Pierre en Gerald zagen het in de A toch net even iets anders. Het kan raar 
lopen, in de jeugd kreeg ik de ballen van hem, en nu krijgt hij ze allemaal van ons. De spits die ik een hart 
onder de riem wil steken. Ik hoop allereerst dat hij weer gewoon fit wordt. En dat hij ons daarna weer vele 
GOALEN mag maken in de 3de klasse.   
THEO “SLA” PEERENBOOM.                                               De groeten , Rick Verstegen 
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Juliana Mill-Volkel 2 
31-10-2010    
 
Afgelopen zondag moest het 2e elftal in Mill voetballen. Omdat we veel blessures hadden waren we versterkt met 
spelers uit het 3e. De 7 geblesseerde spelers wilden toch als teamlid een flinke bijdrage leveren door een verslag te 
schrijven. Dit was naar aanleiding van de opmerking in het clubblad van vorige keer. 
 
Zondagochtend 

- Vroech in de wedstreid,veel kansen bijv. Stan,Thijs en Lars 
- Eerste 20 minuten vur Volkel 
- Wout geefd alles aldus Erwin van Doorenroosje 
- Wereltgoal Lars Bongers, nu een corner  volley in de cruising 
- Positioneel goedspelende Ad Kuipers 
- Thijs schiet rakelinks naast 
- Stan v Bakel maakt een IPON op midmid mill 
- Atletisse redding  Bos 
- Assist Joep snel/slim vrije trap, goal Stan 
- Dan geefd Mart paar … ballen 
- Goed spelende midmid (Aadje) wordt wedstrijd uitchetrapt  

2e  helft 
- Goal Wout, Joep claimt de assist  
- 1-3  61 afstandschoot  
- Wereld aktie 
- 64 min wereld kans Stan  voorlangs  
- Na  1-3 lopen achteruit 
- 67 min wereld kans 2 
- Stan weer lanks 

Hierna hield het verslag op en zijn de geblesseerden afgedropen naar de kantine van Volkel. Wij als begeleiding kregen 
dit verslag in onze handen geduwd met als opmerking stuur het zo maar op. 
Wat ik als typiste wel raar vind is dat de eindstand 1-4 is geworden en er behoorlijk wat fouten in staan.  
Maar een compliment vind ik wel dat ze er allemaal waren. Dit getuigt van een sterk Team met een hoofdletter. 
Hopelijk kladden ze - als ze volgende week weer aanwezig zijn –   weer een verslagje in elkaar. 
 
Geschreven(geklad) door: Dirk, Erwin, Wout, Paul, Sander, Bart en Tony. 
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Beste voetbalvrienden en voetbalvriendinnen, 

 
Na 7 succesvolle edities zijn we alweer toe aan de 8e editie van de Volkelse Voetbalkennerskwis. In 

overleg met het bestuur en de kantinebeheerders hebben we dit jaar gekozen voor de volgende datum: 
 

Vrijdag 7 januari 2011 
 

Net als afgelopen keer zal het strijdperk wederom onze kantine op de Eeuwsels zijn en wordt elk team 
uiterlijk om 20.00 uur verwacht.  

Ben je om 20.00 uur niet binnen dan gaan we toch gewoon beginnen!!!!! 
 

Wat zijn de spelregels: 
 

 We spelen in teams van 2 personen 
 Beide personen moeten lid zijn van RKSV Volkel 

 De vragen hebben betrekking op voetbal in de ruimste zin van het woord 
(regionaal, nationaal, internationaal, spelregelvragen etc.) 

 We spelen in 4 voorrondes en sluiten af met een spetterende finale 
 De finale wordt individueel gespeeld 

 De winnaar van de finale mag zich VOLKELSE VOETBALKENNER 2011 noemen 
 

Aanmelden voor deze spetterende kwis gaat als volgt: 
 

Vraag een inschrijfformulier achter de bar, vul daarbij de teamnaam en de namen van de spelers in en 
deponeer deze in de ideeënbus die in de kantine hangt of bij een van de organisatoren.  

Je kan ook aanmelden via mail naar: suusenpieter@home.nl of smulderke@gmail.com  
 

Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 6 januari 2011 ingeleverd te zijn. 
 

Het maximale aantal teams is 32 en deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wacht niet 
te lang met inschrijven…… 

 
Namens de organisatie wensen wij jullie veel succes met de voorbereidingen en zien we jullie allemaal 

graag op vrijdag 7 januari  2011 
 

Martijn van Driel - Mark Smulders - Pieter Peerenboom - Martin v/d Rijt 
 

mailto:suusenpieter@home.nl
mailto:smulderke@gmail.com
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Den Dekker Assurantiën 
**kwaliteit verzekerd** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u doelbewust kiest voor zekerheid, dan regelt 
u naast alle bankzaken, uw verzekeringen, 

hypotheek, pensioen en totale financiële planning  
via ons kantoor! 

 
 

 

 
     Den Dekker Assurantiën 
          Kloosterstraat 17 
           5408 BA Volkel 
             (0413-) 27 45 65 
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Volkel wint verdiend van Berghem Sport: 3-1 
Deze zonnige maar frisse novemberdag moest de ommekeer worden voor Volkel in dit moeizaam 
verlopende seizoen. En dat lukte nu ook. Berghem Sport werd op het middenveld afgetroefd en die 
zelfde Volkelse middenvelders tekenden ook voor drie prima doelpunten. De eerste kwam op slag van 
rust van de voet van de weer goed op dreef zijnde Ruud Verstegen, die uit kon breken en schitterend 
uithaalde vanaf 20 meter. Drie minuten na de thee stuurde Ruud prima Bas van der Rijt op het doel af en 
ook hij wist prima af te ronden. 

 

Een onoplettendheid na een scrimmage bij de zijlijn leidde in de 65e minuut tot de tegentreffer van de 
gasten, omdat de spits helemaal vrij werd gelaten. Snel na de aftrap stond het echter al weer 3-1 door 
Stijn van Cuijk die vanaf 30 meter uitstekend uithaalde en de keeper kansloos liet. Een mooie en 
verdiende overwinning, waardoor Volkel weer aansluiting krijgt. 

Pupil van de Week Giel Verhoogh van de E1 scoorde voorafgaand aan de aftrap beheerst. 

 

 

Met een nog steeds gehavende voorhoede – en dat lijkt nog wel langer te duren – probeert Volkel er het 
beste van te maken. Vanaf het begin ontspon zich een open wedstrijd, waarin de partijen gelijkwaardig 
oogden. Volkel deed zeker niet onder voor de gasten, die een stukje hoger op de ranglijst stonden met 4 
punten meer uit een wedstrijd meer. Na een minuut of twaalf kon Mark van den Berg aanleggen maar zijn 
schot ging ruim over. 
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In de tegenstoot werd een buitenspel doelpunt van de gasten afgekeurd. De strijd speelde zich grotendeels 
af op het middenveld, waar Volkel geleidelijk aan een licht overwicht kon opbouwen. Tot grote kansen 
leidde dat niet in het eerste halfuur. Volkel combineerde heel aardig maar de verdediging van Berghem 
Sport hield stand. Vooral door het weer ouderwets degelijke kamikaze ingrijpen van Rob van der Zanden 
hield ook de Volkelse defensie goed stand. In de 26e minuut bouwde Volkel langdurig aan een goede 
omsingeling, maar een drietal daaruit resulterende schoten werd geblokt. Even later legde Mark van den 
Berg vanaf de linker vleugel terug op Stijn van Cuijk, die sierlijk ineens Ruud Verstegen in de gelegenheid 
stelde om uit te halen met links, maar dat is niet zijn beste been en de bal ging voorlangs. 

 

Volkel was iets sterker maar afstandschoten van Bas van der Rijt en Ruud Verstegen waren een makkelijke 
prooi voor de keeper van Berghem Sport of zwenkten af. Op slag van rust kon Jan Schouten op een een 
lange bal van weer Ruud Verstegen bij de 2e paal net niet eerder bij de bal komen dan de keeper. In de 
extra speeltijd was het dan toch nog raak voor Ruud Verstegen, die even vrijheid kreeg en verwoestend 
uithaalde. Zijn schot vanaf 20 meter plofte naast de paal binnen.  
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De Volkelse harde kern op de tribune, onder weer luidruchtige aanvoering van Piet van der Sangen, zocht 
blij verrast de koffie op.  
Een ongewijzigd Volkel liet er na de thee geen gras over groeien en na drie minuten kon de 2-0 al worden 
bejubeld. Ruud Verstegen verzond na goed de situatie bekeken ye hebben op het juiste moment een 
steekbal op Bas van der Rijt, die rustig keek en prima binnenschoot. Een gelukzalig gevoel voor de Volkelse 
voetballers, die dat dit seizoen nog niet veel kenden. Al in de 8e minuut na de rust bracht Berghem Sport 
twee wissels in om het tij te keren. En uit een lange bal vanaf links kopten zij even later gevaarlijk 
voorlangs. Aansluitend pikte aan de andere kant de weer ijverig stuwende Rik Verwijst de bal af en na een 
dribbel loste hij een schot dat vanaf 25 meter over ging. Volkel bleef het initiatief houden, geheel ook 
volgens het tactisch plan van supporter Marius Wijdeven die vond dat Volkel moest blijven aanvallen, 
ondanks de voorsprong. 

 

In de 65 e minuut scoorden de gasten echter tegen, nadat uit een rommelige situatie aan de zijlijn ineens 
de bal voor het Volkelse doel kwam, waar een spits vrij stond om in te tikken. Een moment van 
onoplettendheid. De gastheren gingen echter niet bij de pakker neerzitten en na een minuut stond het 
alweer 3-1. Stijn van Cuijk bemachtigde op het middenveld de bal, speelde zich vrij en haalde voortreffelijk 
uit vanaf een meter of dertig. 
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Het middenveld van Volkel was deze middag beter op dreef en zorgde ook zelf voor de doelpunten. Alle 
drie prima doelpunten ook. Dat geeft de burger moed voor de komende wedstrijden al zal het zondag in de 
inhaalwedstrijd tegen het sterke Erp niet meevallen om de punten weer in huis te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raad de Plaat 
 
Welke speler van Volkel 1 is hier in Oss tegen Cito dit jaar wat bijzonder gefotografeerd? 
 

 
 

Voor de oplossing: zie laatste pagina.
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Statistieken       
Hallo Voetballers, 
 
Op het moment van schrijven liggen de velden er verlaten en wit bij. De sneeuw maakt het voetballen al een paar 
weken nagenoeg onmogelijk en de meeste wedstrijden worden afgelast. Toch is er sinds de laatste uitgave van de 
Klupproat een en ander veranderd in de statistieken en is er lustig op los gescoord door de verschillende elftallen. 
 
Topscoorder/ster van de maand. 
René Peerenboom was de eerste topscoorder van de maand, maar lijkt aan het begin van het seizoen al veel van zijn 
kruit verschoten te hebben. We vinden hem deze keer pas op de 17e plaats terug.  
Selim Ilhan en Klaas Verstegen waren in de maanden Oktober/November de meest scorende spelers, gevolgd door 
Roy vd Brand. Alle drie spelers van Volkel 7, dus als John v. Geenen nog scorende spitsen zoekt weet hij waar hij op 
zondag ochtend moet gaan kijken. Op basis van zijn 2 assists mag Selim Ilhan zich minstens tot de volgende editie van 
de Klupproat Topscoorder van de maand noemen. 
 
 

Nr. Naam Team Doelpunten Assists 
1. Selim Ilhan Volkel 7 5 2 
2. Klaas Verstegen Volkel 7 5 0 
3. Roy vd Brand Volkel 7 3 4 
4. Geert Verkuijlen Volkel 4 3 3 
5. Niek v Sleeuwen Volkel 6 3 2 
  Joris v Delst Volkel 7 3 2 

7. Stijn van Cuijk Volkel 1 3 1 
  Eelco Schagem Volkel 5 3 1 

9. Lars Bongers Volkel 2 3 0 
10. Sander Dortmans Volkel 7 2 5 
11. Harm vd Zanden Volkel 5 2 4 
12. Martijn Verkuijlen Volkel 4 2 3 
13. Robert Raaijmakers Volkel 5 2 2 
14. Jan vd Rijt Volkel 1/2 2 1 

  Bas Baaten Volkel 5 2 1 
  Ivo Teeuwen Veteranen 2 1 

17. René Peerenboom Volkel 5 2 0 
  Juul Silverenberg Volkel 6 2 0 

19. 34 Spelers/sters met 1 doelpunt     

 
 
Tussenstand Topscoorder/ster van het jaar 
Door zijn bliksemstart van vorige periode staat René Peerenboom nog altijd op de eerste plaats in de tussenstand. Hij 
moet deze plaats wel delen met Selim Ilhan die zeer productieve maanden heeft gehad. Omdat ze allebei 3 assists op 
hun naam hebben staan delen ze de eerste positie. Geert Verkuijlen dingt ook mee naar de kop, op de hielen gezeten 
door 2 collega spitsen van Selim uit het 7e. 
 
 

Nr. Naam Team Doelpunten Assists 
1. René Peerenboom Volkel 5 8 3 
  Selim Ilhan Volkel 7 8 3 

3. Geert Verkuijlen Volkel 4 6 4 
4. Klaas Verstegen Volkel 7 6 1 
5. Roy vd Brand Volkel 7 5 6 
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6. Lynn v Hoof Dames 1 5 3 
7. Martijn van Grinsven Volkel 3 5 2 
8. Robert Raaijmakers Volkel 5 4 4 
  Sander Dortmans Volkel 7 4 4 

10. Martijn Verkuilen Volkel 4 4 3 
11. Wout Schepers Volkel 2 4 2 
12. Joris van Delst Volkel 7 4 2 
13. Eelco Schagem Volkel 5 4 1 
14. Lars Bongers Volkel 2 4 0 
15. 8 Spelers/Sters met 3 doelpunten   
16. 12 Spelers/Sters met 2 doelpunten   

17. 27 Spelers/Sters met 1 doelpunt     

 
Koning(in) van de Assist 
Ook hier Volkel 7 wat de klok slaat. Het is een doelpuntrijke periode voor Volkel 7 geweest en daardoor doen ze het 
uiteraard ook goed in de strijd om de titel van Koning(in) van de Assist. In de afgelopen maanden heeft Sander 
Dortmans de meeste spelers in stelling gebracht, en met maar liefst 5 assists is hij Koning van de assist over de periode 
Oktober/November. 
 

Nr. Naam Team Assists Doelpunten 
1. Sander Dortmans Volkel 7 5 2 
2. Roy vd Brand Volkel 7 4 3 
3. Harm vd Zanden Volkel 5 4 2 
4. Geert Verkuijlen Volkel 4 3 3 
5. Martijn Verkuijlen Volkel 4 3 2 
6. Cor de Jager Volkel 7 3 1 
7. Joep Verstegen Volkel 2 3 0 
8. Selim Ilhan Volkel 7 2 5 
9. Niek v Sleeuwen Volkel 6 2 3 
  Joris v Delst Volkel 7 2 3 

11. Robert Raaijmakers Volkel 5 2 2 
12. Pieter vd Berg Volkel 4 2 1 

  Jos Hurkmans Volkel 4 2 1 
  Alwin Arts Volkel 6 2 1 
  Dirk Verwijst Veteranen 2 1 

16. Bart van Lamoen Volkel 1 2 0 
  Hans vd Locht Volkel 6 2 0 

18. 39 Spelers/sters met 1 assist     

 
Tussenstand Koning(in) van het jaar 
In de maanden Oktober/November stond hij nog op de tweede plaats, in het jaarklassement is hij de trotse koploper, 
Roy vd Brand neemt met maar liefst 6 assists de leiding in het klassement. Met evenveel assists, maar minder 
gescoorde doelpunten, staat Harm vd Zanden op de 2e plaats. De eerste 8 plaatsen zijn allemaal bezet door spelers 
van Volkel 4, 5, of 7. Pas op de 9e plaats vinden we een speelster van een ander team, namelijk Femke Riepe, de 
Koningin van de Assist van verleden jaar. 
 
 

Nr. Naam Team Assists Doelpunten 
1. Roy vd Brand Volkel 7 6 5 
2. Harm vd Zanden Volkel 5 6 3 
3. Jos Hurkmans Volkel 4 5 3 
4. Geert Verkuijlen Volkel 4 4 6 
5. Robert Raaijmakers Volkel 5 4 4 
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  Sander Dortmans Volkel 7 4 4 
7. Pieter vd Berg Volkel 4 4 2 
  Cor de Jager Volkel 7 4 2 

9. Femke Riepe Dames 1 4 1 
  Alwin Arts Volkel 6 4 1 

10. Teun v. Bakel Volkel 5 4 0 
11. René Peerenboom Volkel 5 3 8 

  Selim Ilhan Volkel 7 3 8 
13. Lynn v Hoof Dames 1 3 5 
14. Martijn Verkuilen Volkel 4 3 4 
15. Bart van Lamoen Volkel 1 3 0 
16. Joep Verstegen Volkel 2 3 0 
17. 12 Spelers/Sters met 2 assists     

18. 57 Spelers/Sters met 1 assist     

 
1e Periode kampioen Senioren 
Hoewel Volkel 5 en de Dames nog niet alle wedstrijden hebben gespeeld voor de 1e periode mag Volkel 7 zich al de 1e 
periodekampioen van het jaar noemen. Met een gemiddelde van 2.13 punten per wedstrijd zijn ze al niet meer in te 
halen! Bij deze: Volkel 7, gefeliciteerd met het behalen van de 1e periode en de bijbehorende pilsjes zullen jullie vast 
goed smaken! 
 
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 
Volkel 7 8 17 2,13 
Volkel 4 8 14 1,75 
Volkel 5 6 10 1,67 
Dames 1 7 11 1,57 
Volkel 2 8 10 1,25 
Volkel 6 8 7 0,88 
Volkel 1 8 4 0,50 
Volkel 3 8 4 0,50 
Veteranen 8 2 0,25 

 
Tussenstand Team van het seizoen 
Ook in de tussenstand van dit seizoen staat Volkel 7 boven aan. Je kunt tot nog toe wel van een super seizoen spreken 
bij Volkel 7 dat bij bijna alle klassementen aan kop gaat. Misschien bestaat er een direct verband tussen het ontbreken 
van de Volkel Zever in de Klupproat en de prestaties van Volkel 7, ze laten hun kwaliteiten nu op het voetbalveld zien 
in plaats van daarna in de kantine tijdens het schrijven van wedstrijdverslagen. 
Echter er kan hier nog van alles gebeuren, want als de andere elftallen de wedstrijden die ze nog tegoed hebben 
winnen kunnen ze Volkel 7 voorbij steken. De bonnen die aan het einde van het jaar op de koploper liggen te wachten 
zijn misschien een extra motivatie voor alle teams. 
 
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 
Volkel 7 9 17 1,89 
Volkel 4 8 14 1,75 
Volkel 5 6 10 1,67 
Dames 1 7 11 1,57 
Volkel 2 10 10 1,00 
Volkel 6 8 7 0,88 
Volkel 1 9 7 0,78 
Veteranen 9 5 0,56 
Volkel 3 9 4 0,44 



Klupproat 36ste jaargang nr. 6 December 2010 

rksv Volkel   blz. 53 

1e periode Junioren 
De 1e periode bij de junioren blijft onverminderd spannend. Als de D1 allebei hun inhaalwedstrijden wint kunnen ze 
nog 1 punt meer halen dan de F1 en daarmee de 1e periode, en bijbehorende taart, winnen. Hopelijk kunnen deze 
wedstrijden snel gespeeld worden zodat de welverdiende taart naar de terechte winnaars gebracht kan worden.  
 
 
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

F1 7 17 2,43 
D1 5 12 2,40 
C1 7 15 2,14 

M7C1 7 15 2,14 
C2 7 14 2,00 
A2 7 13 1,86 
D2 7 13 1,86 
E2 7 13 1,86 
E3 6 10 1,67 
B2 5 8 1,60 
E1 7 10 1,43 
E5 6 8 1,33 
A1 7 9 1,29 
B1 7 7 1,00 
F3 7 6 0,86 
F2 7 5 0,71 

M11B1 5 3 0,60 
F4 7 4 0,57 
E4 4 0 0,00 

 
Tussenstand jeugdteam van het seizoen 
Ook in deze tussenstand doet de F1 het goed en worden ze op de hielen gezeten door de D1. Maar het seizoen is nog 
lang, dus er kan nog van alles gebeuren. De meisjes C1 doet het bijvoorbeeld ook nog erg goed en volgt op de voet. 
Onderaan wacht de E4 nog op hun eerste punten, maar die gaan er dit seizoen ongetwijfeld nog komen! 
Succes allemaal! 
 
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

F1 8 20 2,50 
D1 5 12 2,40 

M7C1 7 15 2,14 
C1 8 16 2,00 
C2 7 14 2,00 
A2 7 13 1,86 
D2 7 13 1,86 
E2 7 13 1,86 
E3 6 10 1,67 
E1 8 13 1,63 
B2 5 8 1,60 
A1 9 12 1,33 
E5 6 8 1,33 
F3 7 6 0,86 
B1 9 7 0,78 
F2 7 5 0,71 

M11B1 5 3 0,60 
F4 7 4 0,57 
E4 4 0 0,00 
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Keeper/ster van de maand Oktober/November 
Wilco van Nuland heeft in de maanden Oktober en November gemiddeld de minste tegendoelpunten gekregen en 
staat daarmee boven aan. Maarten Derks en Linda van der Wijst volgen hem op de voet met een keurig gemiddelde 
van slechts 1,33 tegendoelpunten per wedstrijd. 
Harm Banken heeft bij het 3e ook één wedstrijd de handschoenen aangetrokken, maar zal ze daarna wel aan de 
willigen hebben gehangen. Ik vermoed dat Sjaak hem niet vaker als sluitpost zal willen gebruiken, want erg succesvol 
was hij niet. Misschien had Sjaak hem uit moeten leggen dat het klassement voor een doelman anders werkt dan bij 
spitsen, hier is het de bedoeling dat je zo min mogelijk doelpunten achter je naam hebt staan. 
 

Nr. Doelman Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde 
1. Wilco v Nuland Volkel 4 4 5 1,25 
2. Maarten Derks Volkel 2/3 3 4 1,33 
  Linda vd Wijst Dames 3 4 1,33 

4. Joost Eurlings Volkel 1 4 6 1,50 
  Mart Bos Volkel 2 / V. 4 6 1,50 

6. John Reijnen Volkel 7 5 9 1,80 
7. Johny Verstegen Veteranen 2 4 2,00 
  Gerald Riepe Veteranen 1 2 2,00 

9. Wim vd Locht Volkel 5 3 7 2,33 
10. Wout Cobussen Volkel 2 2 6 3,00 
11. Johan v Oort Volkel 3 1 4 4,00 
12. Tom Vogels Volkel 6 4 17 4,25 
13. Harm Banken Volkel 3 1 7 7,00 

Tussenstand doelman/vrouw van het jaar     
Met dit laatste overzicht zullen vooral de dames heel gelukkig zijn. Na jaren lang bijna elke prijs in de wacht te hebben 
gesleept vallen de resultaten voor alsnog tegen. Maar hier hebben ze dan toch hun 1e plek in een tussenstand. Linda 
van der Wijst heeft als doelvrouw namelijk het beste gemiddelde! Elke dinsdagavond door de modder rollen is zijn 
vruchten aan het afwerpen. Dus Linda, doe je best en houd dit vast! 
 
 

Nr. Doelman Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde 
1. Linda vd Wijst Dames 1 7 9 1,29 
2. Wilco v Nuland Volkel 4 8 12 1,50 
3. Mart Bos Veteranen/Volkel 2 7 12 1,71 
4. Johny Verstegen Veteranen 4 7 1,75 
5. John Reijnen Volkel 7 9 17 1,89 
6. Maarten Derks Volkel 2/3 8 17 2,13 
7. Joost Eurlings Volkel 1 9 20 2,22 
8. Wout Cobussen Volkel 2 6 14 2,33 
9. Wim vd Locht Volkel 5 6 16 2,67 

10. Johan v Oort Volkel 3 1 4 4,00 

11. Tom Vogels Volkel 6 8 33 4,13 

 
 
Groeten, 
Wout Cobussen 
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Wie is het? 
 

Naam: ????? 
Geboorteplaats: Volkel 
Verliefd/verloofd/getrouwd: vrijgezellig 
Kinderen: geen 
Huisdieren: een hond        
Lengte: ongeveer 1m80 
Gewicht: 77 schoon aan de haak 
Schoenmaat: 43 

 
Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Op dit moment niks, veel belastingvrij werken. 
 
Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 

Nee, wel voor all round autospuiter 
 
Wat voor hobby’s heb je? 

Voetballen, zaalvoetbal, crossen met de motor en de auto. 
 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 

Lang geleden in B1 begonnen, en bij de senioren alle elftallen vanaf het vierde allemaal gehad, 
zelfs nog bij het derde op de bank gezeten. 

 
Wat waren de hoogtepunten?  

Veel kampioen geworden als voetballer bij het 5e en het 6e en nog verschillende keren als 
jeugdleider. 

 
Heb je ook dieptepunten gekend? 

Als keeper in de jeugd heb ik visvergunning behaald. 
 
Heb je nog een andere taak of functie binnen de voetbalclub? 

Op dit moment niet, maar ben 10 jaar jeugdleider geweest. 
  
Welke club is je favoriete club na Volkel?  

PSV 
Wie wordt er kampioen dit jaar? 
PSV 
Wie gaat er degraderen? 
Willem II (tijdens het interview keken wij het degradatieduel Willem II – Feyenoord) 

 
Wat is je favoriete… 

Vakantiebestemming?   
Canada 
Muziek?  
Nickelback 
TV programma?  
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Eredivisie Live 
Internetpagina?  
http://www.vi.nl 
Film?  
2 Fast 2 Furious 
Boek?  
Geen een.  
Gerecht? 
Stamppot  
En als je zelf moet koken?  
Een ei in de pan. 

 
Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 

Verhuizen. 
 
Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

Als vrienden in nood zijn, maar anders gewoon laten liggen. 
 
Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met Volkelse voetballers? 

Wilco van Nuland in de goal, laatste man Paul van Duijnhoven, rechtsback Frank Wassenberg, 
linksback Sander Dortmans, Roy van de Brand op het middenveld, Selim Ilhan in de spits, ikzelf 
linksvoor want anders moet ik er Mark Smulders neerzetten, rechtsbuiten Mark School, het 
middenveld wordt aangevuld met Ruud van Nuland, Edje de Groot en Patrick l’Ortye. 
Op de reservebank nog de 9 andere spelers van het 7e.  

 
Waar heb je een hekel aan? 

Ik heb nergens een hekel aan. Ik vind bijna alles best. 
 
Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 

Esmee Denters, die ziet er goed uit. 
 
Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 

Fred van Asseldonk, vooral hoe te lopen al spits n buitenspeler 
 
Wat is je beste eigenschap? 

Rustig blijven 
 
Wat is je slechtste eigenschap? 

Met voetballen wil ik te veel alleen doen, ik heb te weinig oog voor mijn medespelers. 
 
Als jij het voor het zeggen zou hebben binnen de voetbalclub, wat zou er dan volgens jou dan 

(moeten) gaan veranderen? 
Niet meer zo snel afgelasten van wedstrijden. Bij ander clubs gaat het wel door, maar in Volkel 
niet. 

 
Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 

Nee 
 
 
Groetjes, 
Mark en Mark 
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Cooling down 
 
Ook onze jeugdspelers mogen in het clubblad schrijven! De E1 geeft het goede voorbeeld.  
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. 
 
Volgende keer ook de eerste concrete plannen van de jubileumcommissie voor het 75-jarig 
bestaan in 2012. 
 
De redactie 
 
 
 
   

 
Deadline kopij: 
 

zaterdag 12 februari 2011 in de mailbox, en wel naar: 
 

clubblad@rksv-volkel.nl 
 

Alvast bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossing van Raad de Plaat 
 
De speler is: Rick Verstegen. 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


www.rabobankudenveghel.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Uden Veghel sponsort 
Volkel.

Sportief bezig zijn.

Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt.

Sporters en vrijwilligers maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging. Zo'n vereniging willen wij graag

steunen.

rksv

Dat is het idee.
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