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Warming up 
 
Beste mensen, 

 

Voor je ligt het eerste nummer van al weer de 37
e
 jaargang van ons clubblad. Er is al weer veel 

gebeurd aan het eind van 2010 en in het begin van 2011. 

We zijn beland in het jaar voorafgaand aan het 75-jarig bestaan op 7 januari 2012 en de commissie 

heeft al een flink programma ontwikkeld met veel variatie en voor elk wat wils.   

Ook dit jaar is al wat te merken van de voorbereidingen. Zo loopt er nu al een klok op onze 

website die aftelt naar die jubileumdatum. 

In dit nummer ook al een vermelding van enkele van de te organiseren evenementen. 

Deze keer tref je nog geen statistieken aan. 

 

Het eerste elftal worstelt onder aan de ranglijst en spant zich flink in om hoger te komen. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:   zaterdag 9 april 2011. 

De sluitingsdata daarna zijn: zaterdag  11 juni, 13 augustus, 15 oktober en 10 december.  

 

Veel leesplezier met dit weer 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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Hiernaast een mooi 

resultaat van de  

nieuwjaarsreceptie. 

 

Ledenmutaties 
Afgemeld 

Ron v.d. Boogaard    

    

Aangemeld 

Niels Versluis Voornstraat 4 5408 AV Volkel 0413-272059 

     

Verhuisd 

Karen Smits Steeuwichtweg 24 5406 PP Uden 0413-260537 

Gert-Jan Hermans Rode Akker 26 5402 EM Uden 06-48937663 

     

 

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/C Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 

Coördinator junioren A/B/C Hans vd Burgt Hermelijnstraat 36 Volkel 0413-274423 
Coördinator junioren 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 

 

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 

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 

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, 

 
Gelukkig gaat de winter ons langzaam verlaten en kunnen we weer beginnen met 

voetbal. De laatste weken zijn er vele wedstrijden en trainingen afgelast. Zeker 

geen goede voorbereiding om de 2
e
 helft van het seizoen te beginnen. Dan worden 

we nog eens op de feiten gedrukt over de staat van onze velden en zal ons een 

kunstgrasveld zeker uitkomst bieden. En dan niet alleen voor het 1
e
 elftal maar de 

hele vereniging kan daar dan van profiteren. Helaas zijn er nog steeds mensen die (onterecht) commentaar 

leveren wanneer wedstrijden of trainingen worden afgelast. Onze coördinatoren doen dit niet omdat ze het 

leuk vinden maar moeten ook verder denken dan aan die ene wedstrijd of training. En soms spelen er 

andere belangen. Daarom wil ik u vragen om niet te vlug een oordeel te geven maar bij vragen deze 

personen aan te spreken voor een eventuele oplossing. 

 

De 2
e
 helft van het seizoen wordt een belangrijke voor alle elftallen. Sommige kunnen zich handhaven maar 

voor sommige zal handhaving de grootste prioriteit hebben. En dat zullen we toch met zijn allen moeten 

doen. Van begeleiding tot aan spelers, die helaas soms toch te snel zichzelf afmelden of sneller een pijntje 

voelen. Natuurlijk wanneer het goed gaat heb je dat allemaal niet maar juist nu moeten we de handen 

ineen slaan en er voor zorgen dat alle elftallen minimaal klasse behoud kunnen halen. Bij degradatie is de 

weg terug vele malen lastiger. Maar ik vertrouw erop dat we er alles aan doen. Daarom jongens succes met 

het vervolg van het seizoen. 

 

Ondertussen zijn er al weer diverse evaluaties geweest met trainers en leiders en gelukkig gaan we ook 

volgend seizoen met de huidige begeleiding van de senioren door. Bij de jeugd is dit helaas anders. 

Vooralsnog hebben de trainers van de A1, B1 en C1 aangegeven volgend seizoen te stoppen. Dit is voor de 

jeugd een grote aderlating en we zullen snel op zoek moeten naar goede vervanging. Natuurlijk hebben we 

wel wat mensen op het oog die daar uiterst geschikt voor zijn maar die vaak hier toch terughoudend op 

reageren. Wil je er toch meer over weten en zie je het als een uitdaging om met een standaard elftal te 

werken neem dan contact op met de jeugdcommissie. We hebben je nodig!! 

 

Verder ontstaat er bij de jubileumcommissie al een interessant en leuk programma hoe we ons 75-jarig 

jubileum gaan vieren.  

 

Op 30 april, a.s. Koninginnedag, zal er weer na lange tijd een zeskamp, tussen de diverse buurtschappen, op 

ons sportpark gaan plaatsvinden. Natuurlijk is ons sportpark daar een zeer geschikte plaats voor en wij als 

bestuur juichen dit initiatief van harte toe en zullen dan ook als goed gastheer onze buurtgenoten 

ontvangen. 

 

Rest mij om eenieder veel succes toe te wensen met het zoeken naar nieuwe begeleiding en niet te 

vergeten om onze sportieve plicht te vervullen en ook volgend jaar minimaal in dezelfde klasse te 

voetballen. 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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Nog 326 dagen volgens de teller 
(te zien op onze website) 
 
 
Dan staan we klaar voor de AFTRAP. De aftrap voor het jubileumjaar 2012. Wij zien er al naar uit 

en jullie…..  

De commissie heeft zich de laatste maand bezig gehouden met het verzamelen van ideeën, 

afkomstig uit alle geledingen van de club; jeugd, senioren, veteranen, oud leden en bestuursleden. 

Uit die ideeën hebben we een programma gemaakt dat voor alle geledingen prachtige activiteiten 

zal bieden. 

Om een tip van de sluier op te lichten heeft onze activiteitenman Hans het in voetbaltermen 

weggezet. DE WARMING UP, GELE en RODE KAARTEN, DE OPSTELLING, en nog een heleboel meer. 

We beginnen met de AFTRAP, de start van het jubileumjaar in januari 2012. We willen daar een 

spectaculair begin maken met het programma waardoor al onze leden, oud leden, Volkelnaren en 

andere geïnteresseerden het hele jaar op het sportveld te zien zijn. 

In januari zullen we de jaarlijkse quiz voor senioren maar ook voor junioren organiseren. In maart 

een jubileumavond voor alle BOBO’S en met Pasen zou het geweldig zijn als we een internationaal 

jeugdtoernooi naar Volkel kunnen halen.  

Al jaren wachten we op die persoon die het durft om een onvergetelijke 6-kamp te organiseren 

voor jong en oud. Wij durven de uitdaging aan en weten dat er nu al leden zich gemeld hebben om 

dit mee te organiseren. 

Daarnaast is het de kunst om aan geld te komen en we zullen dan proberen om met Volkel in de 

Wolken weer van de partij te zijn, maar ook willen we in september een echte dienstenveiling 

organiseren. 

Ons voorstel is om in het weekend van 8 t/m 10 juni DE RUST te plannen; een weekend dat van 

vrijdag tot en met zondag gevuld zal gaan worden met allerlei activiteiten. In ieder geval met een 

groot feest daarin. 

Voor de jeugd hebben we behalve een 6 kamp, een quiz, de verlenging en … ook een kamp in ons 

plan staan. Dit wordt iets voor de jongeren, gedacht  wordt aan de C en D jeugd. 

Ook voor de sponsoren hebben we een meeting in onze plannen opgenomen.  

We sluiten natuurlijk ook op een gezellige manier af, in ieder geval met een reünie en wie weet 

wat nog meer. 

Wij hebben er al zin in en willen het liefst snel verder. De volgende stap is dat we mensen gaan 

zoeken die ons gaan ondersteunen. We hebben veel mensen nodig om dit te realiseren. 

Wil je nu al inschrijven voor een activiteit laat het ons alvast weten. Hoe meer mensen des te meer 

wordt het een feest van ons allemaal. Je kunt je melden bij Hans van de Locht of bij Dirk Verwijst. 

Tot de volgende keer of op onze eerste bijeenkomst. Je moet namelijk wel eerst een goede 

WARMING-UP (september 2011) hebben als je gedreven aan DE AFTRAP wilt staan. 

 

 

Jubileumcommissie 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
 
Het is weer eens zo’n grauwe chagrijnige zaterdag,. Nu kon er eindelijk eens getraind worden door 

de weeks en is het zaterdags weer pet. En toch moeten we als begeleiding van de jeugd de moed er 

in houden, de motivatie die altijd een van onze sterkste peilers was vasthouden. Dat valt niet mee 

als je maanden lang gedwongen niets kan. 

We hebben als jeugdcommissie geprobeerd de mogelijkheden voor een aantal jeugdelftallen te 

vergroten, echter het Hoofdbestuur is van mening dat alleen voor de A1 en B1 een uitzondering mag 

worden gemaakt. 

Wij als jeugdcommissie begrijpen dat dit voor de ambities van de overige trainers/-sters moeilijk te 

aanvaarden is; helaas het is niet anders. 

 

Ondertussen zijn we wel weer gestart met de Voorjaarsreeksen, waarbij opviel dat het gebrek aan 

training veel teams parten speelde. Ik hoop dan ook dat dit lopende het verdere seizoen snel gaat 

verbeteren en dat daardoor ook de spel- en begeleidingsvreugde weer een impuls krijgt. 

Het meest duidelijk werd dit bij de C1 die na een aantal competitiewedstrijden in de beker tegen 

Vitesse liet zien waartoe ze werkelijk in staat zijn. Met zeer goed voetbal, schitterende combinaties 

en evenzo doelpunten konden we genieten van jeugdvoetbal in al zijn schoonheid.  

 

Kijken we ook even naar de andere teams, dan blijkt de A1 begonnen te zijn aan een eindspurt om 

het seizoen nog goed te maken, speelde de A2 na een eerder verloren wedstrijd vervolgens 

verdienstelijk gelijk. 

De B1 vecht op een bewonderenswaardige manier om degradatie te ontlopen en de B2 gaat door 

op de goede manier van voor de Winterstop. De C1 heb ik al besproken en de C2 won en verloor 

een wedstrijd. 

 

De D1 is nog net aan voetbal toegekomen in de competitie, maar mede door een enthousiaste 

begeleiding trainen zij als er maar een gaatje te vinden is. De D2 heeft de eerste overwinning 

alweer te pakken en hopelijk houden ze deze lijn vast. 

 

Bij de E-pupillen vallen het gelijke spel van de E4 en de overwinning van de E5 op, ondanks dat ze 

nauwelijks hebben kunnen trainen. De E1 en de E2 zij wat stroever gestart en de E3 heeft ook een 

overwinning te pakken. 

 

Bij de F-pupillen zien we vooral dat de F1 in de hoogste klasse op hun tenen moeten gaan lopen en 

de punten moeten gaan pakken tegen gelijkwaardige tegenstanders; de trainers en leiders zullen 

er ongetwijfeld alles aan doen om in deze poule niet af te gaan. 

Van de andere F teams valt nog niet zoveel te vertellen; spel plezier is hier het belangrijkste maar 

we blijven ze zeker volgen. 

 

Dat volgen doen we zeker ook bij de meisjes. Waar M11B startte met een overwinning en een 

nederlaag, is het zaak dat zij ook regelmatig blijven en komen trainen en niet te pas en te onpas 

maar gaan afmelden. 

De M7C-meisjes hebben denk ik een clubrecord gebroken door met 7-7 gelijk te spelen tegen 

Constantia uit Wanroy. Bij hen is een groot spelplezier de drijfveer om niet te gauw op te geven. 
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Dan staan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer enkele weken op het programma. 

Bij inventarisatie bleek dat we op zoek moeten naar trainers voor de hele eerste elftallijn. 

Dat is een niet geringe opgave waarbij we alle mogelijke tips en medewerking van u allen kunnen 

gebruiken. Weet u mensen met de ambitie om onze jeugd op een hoger plan te willen brengen, 

schroom niet om de Jeugd Technische Commissie te helpen. Of als u zelf wilt helpen laat het a.u.b. 

weten aan de leden van de Jeugdcommissie. 

 

Rest mij om zeker iedereen die betrokken is bij de jeugdafdeling veel plezier en succes toe te wensen!!! 

 

Tot………de volgende keer. 

Wim van der Molen 

 

ATTENTIE  ATTENTIE 

In de Jeugdcommissie is besloten dat alleen bij zeer hoge uitzondering wedstrijden worden verplaatst!!! 

 

 

 

 

 

 

Raad de Plaat 
 

Van welke jonge voetballer bij de senioren zijn deze mooie krullen? 

 

 
 

Voor de oplossing: zie laatste pagina.
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Deze advertentieplaats is nog vrij 

 
Misschien iets voor u? 
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Clubkampioenschappen darts 2011 
 

 

JEUGD t/m 11 jaar: Roy Robben 

 

Op zaterdag 15 en zondag 16 Januari werden er alweer voor de 5
de

 keer de 

dartskampioenschappen voor de jeugd en de senioren gehouden.  

 

 

Op Zaterdag 15 Januari was de jeugd aan de beurt. Gelukkig voor de meesten werd de wedstrijd van de C1 

afgelast en ook de D1 ging trainen in plaats van voetballen. Met een grote opkomst van 31 jongens en 1 

meisje begon het toernooi wat later, omdat er nog in de zaal moest worden gevoetbald. De deelnemers 

werden opgedeeld in 2 categorieën, één tot en met 11 jaar en één van 12 jaar en ouder. 

Na wat spannende wedstrijden in de voorrondes kon het eigenlijke werk pas echt beginnen in de 

winnaarsronde van beide categorieën. 

Deze wedstrijden gingen op het scherpst van de snede, want verliezen betekende einde toernooi. Iedereen 

was dan ook zeer gemotiveerd en geconcentreerd om te winnen. 

 

 

 

Elke wedstrijd in deze ronde werd met spanning 

bekeken door de aanwezige spelers en ouders.  

 

 

Uiteindelijk hadden we natuurlijk weer 2 finales. 

De finale in de leeftijd t/m 11 jaar ging dit jaar 

tussen Roy Robben en Dennis v. Deursen. Deze 

finale werd gewonnen door Roy Robben.  
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JEUGD vanaf 12 jaar: Bram van der Sangen 

 
De finale van 12 jaar en ouder (leeftijd van C1) Ging tussen Bram v.d. Sangen en 

Luuk v.d. Mazen. 

Deze finale werd een prooi voor Bram v.d. Sangen. 

 

Bram en Roy van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap en bijbehorende CUP MET DE GROTE OREN, 

jullie mogen je een jaar lang clubkampioen darten van de jeugd noemen.  

 

 
 

Zo zie je maar weer dat als we een voetbal vrije zaterdag hebben er veel kinderen geïnteresseerd zijn om 

een leuk dartstoernooi  te spelen. 

 

Tot slot wil ik alle deelnemers bedanken voor hun inzet en Wilfred bedanken voor het mede zitting nemen 

in de wedstrijdleiding. 

 

 
 

 

Iedereen weer flink oefenen en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug voor een misschien nog 

spannender toernooi. 
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Senioren 
Op Zondag 16 Januari werd het seniorentoernooi darts gehouden met ook daarin een grote opkomst.  

 

 

 

 
 

 

Als wedstrijdleiding hadden/hebben we besloten om ook de mensen die geen lid zijn van onze club, maar 

wel op de donderdagavonden mee darten, toch mee te laten doen.  

Ook onze A en B junioren waren welkom en hebben daar dan ook gretig gebruik van gemaakt. Jongens 

super dat jullie er waren.  

 

 

 

 

 

Het toernooi stond onder de deskundige leiding van 

Marly en Mia, die zelf natuurlijk ook een pijltje mee 

gooiden.  

Mede door dat er op de donderdagavonden 

wedstrijden worden gegooid is het niveau van gooien 

flink gestegen en werden er al in de voorrondes 

spannende partijen gespeeld. 
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In de voorronde werd er zelfs door Hanny (Barneveld) van Bergen een wedstrijd gewonnen, haar 

tegenstander weet ik me, gelukkig voor hem, niet meer te herinneren.   

 

Het was haar eerste winstpartij sinds het begin van de 

kampioenschappen (5 jaar). Hanny klasse gedaan en je 

ziet het: oefening baart kunst. 

 

Na de voorrondes bleven alle voormalig kampioenen 

overeind en gingen dan ook naar de  winnaarsronde, 

men kon zich in die ronde opmaken voor goede en 

spannende wedstrijden. Het kon natuurlijk niet 

uitblijven dat er enkele van deze spelers, naar gelang 

het toernooi vorderde, tegen elkaar uitkwamen. 

Uiteindelijk bleken Mart Bos en Gerald Riepe de twee 

besten van die dag en gingen onder elkaar uitmaken wie 

zich clubkampioen darts 2011 mocht noemen. 

Na een in het begin gelijk opgaande strijd was het toch Gerald die de finale won en zich dus clubkampioen 

darts 2011 mag noemen.   
 

 

 

 

Ook dit toernooi was weer zeer geslaagd en 

komt er net als bij de jeugd zeker een vervolg. 

Alle deelnemers, en ook de supporters,  kei 

bedankt voor de zeer gezellige dag en hopelijk 

jullie ook tot het volgend jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

Als laatste wil ik Marly en Mia hartelijk bedanken voor het strak geregelde toernooi en hopelijk zijn ook 

jullie volgend jaar weer van de partij.  

 
 

 

Grtjs,  Gerald 
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In Kannen en KruikenIn Kannen en KruikenIn Kannen en KruikenIn Kannen en Kruiken    

Voor een deskundig woonadvies !Voor een deskundig woonadvies !Voor een deskundig woonadvies !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 
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JEUGDPORTRET 
 

NAAM:   Jelle van Doorn     

 

ELFTAL: F1 

         

LEEFTIJD:  8 jaar   

 

SCHOOL:     de vlieger     

 

1.Hoe lang ben je lid bij RKSV Volkel?  

    Al 2 jaar. 

 

2. Nu speel je in de F 1, hoe goed gaat het met jullie team? 

    Goed, we zijn winterkampioen geworden. 

 

3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

    Super goed team met veel vrienden.  

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Verdedigende middenvelder.  

 

5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Ja, ik denk een stuk of 5. 

 

6. Beste, trainer? 

    Edwin Hermkes. 

 

7. Favoriete club?  

   PSV 

 

8. Waarom deze clubs? 

    Omdat ze de beste zijn. 

 

9. Jeugdidool? 

    Ibrahim Afellay  

 

10. Moeilijkste tegenstander? 

     Festilent, Zeeland. 

 

11. Mooist voetbalmoment? 

      Toen we kampioen werden. 

 

12. Lachen om? 

     Home video’s 
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13. Boos om? 

      Als we niet kunnen gaan voetballen. 

 

14 Televisie? 

     Studio sport. 

 

15. Leukste op de computer? 

      www.speele.nl 

 

16. Wat is het aller lekkers eten?  

     Oliebollen 

 

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

      Om ons team, als we met zijn alle onder de douche staan. 

 

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

      Betere voetbalvelden, zo dat het niet zo vaak afgelast word.    

   

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

      Weet ik niet, want voetbal is veel te leuk. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

     PSV.   

 

21. Is je familie ook sportief ? 

      Teun zwemmen, en hij word straks keeper. 

      Pap en ons mam doen ons sportief aanmoedigen. 

 

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

     Leuk. 

      

Erik en Yvonne bedankt voor de koffie en koek. 

En Jelle voor je spontane en mooie antwoorden.      

 

F1 nog gefeliciteerd met jullie kampioensschap. 

 

Tot de volgende keer. 

 

Groetjes,  

Marcel Robben 
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Eetcafé 
 

Voor lekkere kwaliteit ! 
 
 

Antoniusstraat 8-10 

5408 AN  Volkel 

Tel  0413 275253 

Fax 0413 273368 
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Beste wensen 
 
Deze meiden en hun trainers en leiders wensen iedereen nog een gezellig en sportief 2011. 

 

 
 
Van links maar rechts: Bovenste rij: 

Maud, Birgit, Sharon, Yvette, Fenne, Maury, Tessa, Roby, Elle, Suze van L., Marin. 

Onderste rij : Karin, Senne, Fieke, Bo, Suze van B., Jet en Laura. 
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D2 website 
 

Leider Pieter Peerenboom wees ons erop: 
de D2 van Volkel heeft een eigen website waarop alle nieuwtjes over het team te 
vinden zijn. Kijk daar ook maar eens.  

Via de website van onze club bij links of direct naar: 
 

http://volkeld2.ditismijnteam.nl/ 
 
Daar vind je onder meer deze teamfoto. 

 

 

 

 

 

Maar ook verslagen van wedstrijden. 
 

Volkel D2 na rust voorbij Constantia, 5 - 0 

Op zaterdag 27 november speelde Volkel D2 tegen hekkensluiter Constantia D2. Ondanks de voorspellingen 

van winters weer was het lekker weer om te voetballen. Volkel speelde met heel veel inzet en 

enthousiasme en kreeg heel veel kansen. Voorin waren Mika, SuperDario, Freek en Daan vaak dicht bij een 

doelpunt, maar ging de bal er elke keer net niet in. Het fotoalbum staan wat foto's waarbij je denkt.... " ie 

bal gaat er toch in ". Het spel ging op en neer en ook Constantia probeerde te scoren. 

Toch stond het met rust 0 - 0 omdat beide teams de boel achterin dicht konden houden. 

In de rust kreeg Volkel de tip van de leiders om meer druk te zetten, aan te sluiten en de bal in het doel te 

schieten... Dat had het team goed begrepen en al na 3 minuten scoorde Luuk na een soloaktie de 1 - 0. Roel 

deed dat in de vijfde minuut ook nog even en na een knap schot stond het 2 - 0 voor Volkel. Aangemoedigd 

door de ouders, het hardst door de vader van Tim, bleef de D2 aanvallen. Jarni schoot de bal nog een keer 

op de paal maar Constantia kreeg ook nog kansen. In de 47 minuut maakte Raymon 3- 0 na een mooie aktie 

en meteen daarna stond 'ZiDaan' op de goede plek om ook de 4 - 0 binnen te schieten. 

Dankzij goed verdedigen van Tim, Stijn, Bas en Max hielden we de nul en als ze er dan toch een keer door 

kwamen lette Koen goed op. Zes minuten voor het einde scoorde Lars nog een keer en stond het 5 - 0 voor 

Volkel D2. 

Laten we hopen dat we de twee afgelaste wedstrijden nog mogen inhalen, dan kunnen we nog een plaatsje 

stijgen.  

Auteur: Pieter | 28 november 2010  
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Stug …bedankt voor de pen !    
 
 
Stug, bedankt. Ik zag de dag na kerst dat ik de pen had gekregen, had net 2 dagen van te voren te 

horen gekregen welke klote ziekte ik had en wist verder nog niks, dus dacht ik: ik schrijf zeker niet, 

want alles wat ik schrijf is toch niet actueel. Inmiddels ziet het er alweer een stuk zonniger uit en vind 

ik het leuk om een stukje te schrijven. 

Even in het kort: ze hebben de ziekte van Hodgkin geconstateerd. Ik krijg 8 chemokuren tot juli dus ik 

zal er nog best wel wat verrot uit komen te zien. Maar ben wel van plan om nog gewoon voetbal te 

gaan kijken en mezelf af en toe te laten zien. De insteek van de chemo is genezing, daarna zal ik nog 

een aantal maanden moeten aansterken om weer de oude te worden. Voorlopig dus even geen 

voetbal. 

 

Dan weer het voetbal: 

Alle jeugdteams doorlopen, vroeger als spits en later in de A1 van verdediger tot mid-mid. In mijn 

eerste jaar senioren in het 1
e
 gekomen bij Tiny Verhoeven met allemaal spelers die nu niet meer in 

de eerste 4 elftallen terug te vinden zijn. Dat jaar speelde ik overal en nergens, maar vooral linkshalf 

waarbij ik bij het eerste fluitje zo snel mogelijk linksbuiten ging staan zodat Wilco aan de andere kant 

de middenvelder tegen moest houden en ik de back. Het jaar daarna werd Wil Jansen trainer en 

gingen we vol gas aanvallen en mocht ik ze erin schieten. Super trainer! En ook nog kampioen 

geworden. Ik ben sowieso voorstander van aanvallend voetbal. Jarenlang hebben veel ploegen angst 

gehad om tegen ons te voetballen omdat we zo aanvallend stonden en op die manier maakte we ook 

altijd veel doelpunten. Ooit verlies je dan dik, maar het publiek wil ook wat! 

 

Daarna 4 jaar op rij 2
e
 in de 4

e
 klasse waarna ik na lang twijfelen en al een paar jaar nee te hebben 

gezegd toch ergens anders ging voetballen. Bij TOP. Nooit geen spijt van gehad. Echt een super jaar 

gehad met hele andere dingen die je meemaakt dan die je gewend was met die ossenaren. Samen 

met Stijn echt gelachen daar. En ook sportief nog wel een goed jaar gehad. Daarna naar Udi, ook qua 

gezelligheid zeker geen spijt van alleen sportief was het een drama. Nooit in vorm geweest en 

nauwelijks goals gemaakt. Achteraf door de sfeer en het team toch echt een leuk jaar gehad. Dit 

seizoen wilde ik per se weer terug naar Volkel en dan weer gas erop in de 3
e
 klasse en weer veel 

goals maken. Door mijn klote rug kon ik vanaf juni, toen de voorbereiding begon, al niet mee trainen. 

Later in augustus en september heb ik een paar weken wel meegedaan maar moest na elke training 

en wedstrijd plat. Achteraf was het mijn rug dus toch niet. Dat is dus weer meegenomen! 

 

We staan nu laatste, absoluut belachelijk. Horen we zeker niet. Vind echt dat we bij de eerste 5 

moeten kunnen eindigen al zal dat voor dit jaar niet meer meevallen. Dit jaar erin blijven en vanaf 

volgend jaar verjongen. Stug eruit (transfer), ik, schouten, eurlie. En de jeugd erin. Gin gefrot en ’t 

hok. (belachelijke namen; de kelder was logischer geweest). Hiervan baal ik wel dat ik niet kan samen 

voetballen met alle gasten die in hun succesvolle C1 jaren kampioen geworden zijn. Al sigarenrokend 

opgegroeid zullen ze nu onderhand hun opwachting moeten gaan maken in het eerste. (Zo 

onderhand het hele 2
e
). De pen wil ik dan ook geven aan degene die mij (op z’n 14

e
) het vaakst op 

mijn enkel heeft geschopt en volgend jaar zeker in 1 moet staan. 

 

Paul Derks 

 

Volgend jaar hoop ik weer lekker te gaan voetballen en zal ik denk ik de overstap maken naar de 

gouden generatie-elftallen (3
e
, 4

e
, 5

e
).  

 

Gr Theo  
Peerenboom
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Volkelse Voetbalkenners Kwis 
 
Op vrijdag 7 januari 2011 was het weer zover, er werd  gestreden om de Frank Raaijmakers Wisselbokaal en  

de bij behorende titel  Volkelse Voetbalkenner 2011. 

Voor het zover was had de organisatie er weer vele uren in gestoken om weer een leuke Kwis in elkaar te 

zetten. Plukkie ging weer proberen om zelf de titel te behalen en die kans was groter geworden, omdat 

Martijn van Driel en Mark Smulders bij de organisatie kwamen. 

Bij het begin waren er weer 32 teams ingeschreven en het is leuk dat er weer diverse damesteams bij 

zaten, enkele teams uit de A1 en vele oude bekenden, die weer een gooi gingen doen naar de titel. In een 

volle kantine was de aftrap om acht uur en gingen we op zoek naar de opvolger van Tiny van Driel. 

Na de eerste ronde bleven 16 teams over die door mochten naar de tweede ronde. Zoals altijd waren er 

vragen die druk nabesproken werden, zoals de vraag over de veteraan die twee penalty’s binnen 1 minuut 

miste. Om begrijpelijke redenen wordt de oplossing niet nogmaals herhaald in ons clubblad; de persoon in 

kwestie heeft al genoeg te verduren gehad.  Hoogtepunt uit de eerste ronde was het antwoord op de vraag 

'Waar werd het EK van 1992 gehouden en wie won dat?' Het antwoord 'het kampioenschap werd 

gehouden in Argentinië en gewonnen door Brazilië', leidde tot de nodige hilariteit. Dat wordt dus nablijven 

en topografie leren.  

Tijdens ronde twee  werd het aantal deelnemers weer gehalveerd en konden de toeschouwers weer 

genieten van de presentatie die in elkaar gezet was door de organisatie. Eèn en ander werd weer op 

geleukt met WAG’s of te wel Wives And Girlfriends van de heren voetballers. Yolante was wederom een 

favoriet maar ook de vriendin van Diego Forlan oogste veel bewondering. 

 

 
 

 

Tussen ronde twee en drie mocht iedereen deelnemen aan het onderdeel ‘Gele kaart Rode Kaart ‘. Het 

onderwerp was deze keer ‘DE finale’.  Marc de Groot en Ties van de Berg bleven als laatsten over en even 

leek het er op dat Ties na beste boogschutter van de veteranen, ook deze titel ging behalen. Toch was Marc 

hem net de baas omdat die het percentage balbezit van Oranje tijdens DE Finale beter inschatte. Marc 

verdiende hier een DVD met WK hoogtepunten mee en een arrangement voor een wedstrijd bij Helmond 

Sport. Deze laatste prijs werd geschonken door Party Catering Tonny Verstraten.  

Uiteindelijk bleven er acht individuele spelers over die in de halve finale gingen strijden om een plek in de 

grote finale. Deze vierde ronde was behoorlijk moeilijk en zorgde met name bij Stefan van Maasakkers en 

Tjeerd Kuipers  voor het nodige angstzweet. Uiteindelijk plaatsten Marc  de Groot, Marcel van den Bergh, 

Geert Verkuijlen en Eric Riepe zich voor de finale ronde.  



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2011 

rksv Volkel   blz. 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze advertentieplaats is nog vrij 
 

Misschien iets voor u? 
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De finalisten mochten ieder een onderwerp uitkiezen waar zij dubbele punten mee konden behalen en 

toen kon de strijd beginnen. Het leek er op dat Marc de Groot een ruime overwinning ging behalen, maar 

Eric Riepe wist Marc nog te benaderen tot op 1 punt. De laatste vraag: hoeveel landstitels won Lionel Messi 

met Barcelona, werd door zowel Marc als Eric niet goed beantwoord, waardoor 

Marc de winnaar werd. Alle vier de finalisten kregen een arrangement voor een 

wedstrijd bij Helmond Sport,  geschonken door Party Catering Tonny Verstraten . 

Tijdens de prijsuitreiking werd Marc door Frans Raaijmakers in een iets te krap 

Volkel shirt gehesen, kreeg Marc de Frank Raaijmakers wissel bokaal en de bij 

behorende titel  Volkelse Voetbalkenner 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De organisatie wil de volgende 

personen nogmaals bedanken: het 

kantinepersoneel voor hun inzet, het 

nakijk team voor het nakijken van 

alle vragenformulieren, Tonny 

Kuijpers voor de foto’s, Tonny 

Verstraten voor het beschikbaar 

stellen van het Helmond Sport 

arrangement en natuurlijk alle 

deelnemers die er weer een leuke en 

sportieve strijd van gemaakt hebben. 

 
Pieter 
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Volkel laat Boskant de punten meenemen 
Na 2 minuten schoof Volkel de bal voorlangs het doel van de bezoekers van Boskant, maar er stond 

niemand om binnen te tikken. Dat gebeurde daarna nog een paar keer. Het werd een wedstrijd van hard 

werken en veel goeie bedoelingen van twee kanten, waarin de gasten geflatteerd met de drie punten 

naar huis gingen. Dit omdat Volkel tot twee keer toe slecht verdedigde en zodoende de snelle 

schitterende 1-0 van Stijn van Cuijk teniet deed. Bij de eerste tegengoal schatte keeper Joost Eurlings een 

hoge bal van de zijkant geheel verkeerd in. Hij dacht dat deze over de lat zou gaan, maar die ongevaarlijk 

ogende bal viel met een grote boog bij de tweede paal binnen. Een anticlimax na het succesvolle begin 

en tegelijk een kentering in de wedstrijd. Daarna kwam Boskant wat beter in haar spel en in de 22e 

minuut werd het zelfs 1-2 toen weer een hoge voorzet vanaf rechts ongehinderd terug voor het doel 

langs werd gekopt en binnengewerkt. De Volkelse defensie was er even niet bij. Volkel spande zich 

daarna nog wel in maar kon het tij niet meer keren. 
 

 

Ook de geblesseerden in beeld 

 

Wetende dat zij voetballend voor weinig teams onder doen in deze klasse ging de thuisploeg vol goeie 

moed van start in weer een 6-puntenwedstrijd. Boskant had vorige week nog Juliana Mill overmeesterd en 

de thuiswedstrijd tegen Volkel met 1-2 gewonnen, maar Volkel ging er voor.  
 

 

 

 

 

 

 

Het eerste kwartier leverde dit een licht 

veldoverwicht op en al na 6 minuten een schitterende 

1-0 door Stijn van Cuijk. 
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Jan Schouten onderstreepte de aanvallende bedoelingen en stoomde op links door naar de achterlijn. Zijn 

teruggelegde bal werd door Ruud Verstegen nog wat door getikt op Stijn van Cuijk, die niet aarzelde en 

prachtig uithaalde. Zijn gekromde schot verdween vanaf 20 meter onhoudbaar in de rechter kruising.  

Volkels aanhang ging er eens goed voor zitten en het vertrouwen groeide ook binnen de lijnen. 

 

Dat veranderde echter in de 16e minuut toen een van de zijlijn hoog voor het doel geschoten bal in de 

verste kruising binnen viel: 1-1 tegen de verhouding in. Voor Boskant een gelukstreffer en voor de 

thuisploeg een domper met gevolgen. 

Daarna kwamen de gasten langzaamaan beter in hun spel. Zij gingen beter combineren en kregen meer 

vertrouwen in hun kansen. Volkel bleef er alles aan doen maar het spel verloor wat aan precisie. 

Rick Vestegen schoot nog eens rakelings over alvorens in de 22 minuut Boskant op voorsprong kwam. De 

verdediging zag er deze keer niet goed uit. Weer een hoge bal vanaf rechts werd door de lange spits terug 

voor het doel gekopt en binnengewerkt 1-2. Volkels dekking was even weg. Tegen het einde van eerste 

halve uur schoot Stijn van Cuijk nog eens goed op doel, maar die bal werd nog over gekopt en even later 

werd een poging van Jan Schouten verijdeld. 
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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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 Dezelfde achterspeler dwong de keeper van de gasten net voor rust nog eens tot een uiterste redding bij 

de 2e paal na een lange bal van Ruud Verstegen. 

Een mooi slotoffensief net voor de rust had de 2-2 verdiend: Wiljan Wijnen schoot na een goede 

combinatie op links vanaf de achterlijn de bal op de eerste paal en de bal ging via de tweede paal het veld 

weer in, zonder dat er iemand van Volkel nog bij kon. Een levensgrote kans op een terechte gelijke stand 

was daarmee voorbij. 

 

Na de thee kwam Rob van der Zanden in het veld voor de licht geblesseerde Jan Schouten. 

 

 

Na een minuut of 9 viel de eerste echte kans voor Volkel te noteren, toen achtereenvolgens Ruud 

Verstegen en Stijn van Cuijk terug legden op Bart van Lamoen, die net langs het doel schoot. 

Uit een van de counters van Boskant schoten zij gevaarlijk voorlangs. Volkel bracht na ruim een uur spelen 

de twee jongelingen Jan van der Rijt en Tony van den Berg in de ploeg voor Rick Verstegen en Randy van de 

Burgt. Dit gebeurde ongetwijfeld met de bedoeling om nog wat meer greep op het spel te krijgen en nog 

meer tot aanvallen te komen. Volkel leefde ook inderdaad wel een beetje op en veelvuldig werd de aanval 

gezocht. Wiljan Wijnen zag de keeper een bal van zijn voet plukken en Stijn van Cuijk schoot vanaf de 16- 

meter lijn nog eens net over. Tony van den Berg kon op een lange vrije trap vanaf links net niet eerder bij 

de bal komen dan de keeper. Aansluitend plukte de prima Boskantse keeper een boogballetje van Stijn van 

Cuijk waarmee die hem wilde omspelen. 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2011 

rksv Volkel   blz. 42 

 

 

 

 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2011 

rksv Volkel   blz. 43 

Bij een steeds zeldzamer wordende counter van de gasten gaf Rob van der Zanden twintig minuten voor 

het einde een schouderduw die hem op geel kwam te staan. 

Uit een corner vuurde Rik Verwijst een kwartier voor het einde op het doel, maar de keeper tikte behendig 

het leer over. Volkel ontketende een slotoffensief maar kon geen uitgespeelde kansen meer scheppen. 

Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd legde Stijn nog eens terug op Rik Verwijst die net 

langs vuurde. Daar bleef het bij ondanks alle goeie bedoelingen van de thuisploeg. Een puntendeling zou 

eerlijker verdeeld geweest zijn, maar dat telt niet.  

 

 

 

 

 

Randy legt het nog eens uit. 
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Oliebollenavond 2010 
 

 

 

 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2011 

rksv Volkel   blz. 47 

 

 

 
 

  



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2011 

rksv Volkel   blz. 48 

 

 

Cooling down 
 

Beste voetballers, leiders en ouders maak maar eens gebruik van 

dit clubblad om er in te komen staan met een mooi verhaal en/of 

een mooie foto. Dit clubblad is er voor jullie. 

Ook voor blije of droeve gebeurtenissen die je wilt delen. 

Als het nodig is helpen we wel een beetje om een tekst wat aan 

te passen. 

 

         De redactie 
 
 

 

Deadline kopij: 
zaterdag 9 april 2011 in de mailbox, en wel naar:    clubblad@rksv-volkel.nl 

 

Alvast bedankt. 

 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 

 

Oplossing van Raad de Plaat 
 
De krullen zijn van Stan van Bakel.        



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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