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Warming up 
Beste mensen, 

 

Stien van Os – van den Berg is overleden na een zwaar ziekbed. Stien was een echte Vriendin van 

onze club en zij was vele jaren lang een geweldige kracht in de kantine. Wij zullen haar missen en 

wensen Frans, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden alle sterkte. 

 

Het bestuur heeft in grote lijnen ingestemd met de vele plannen van de jubileumcommissie voor 

2012. Het worden heel wat activiteiten waarover we ook hier regelmatig zullen blijven berichten. 

 

Het eerste elftal worstelt met het klasse behoud. We blijven daarvoor duimen. Er is wel een flinke 

inhaalslag gemaakt met goede resultaten en diverse jonge verrassende debutanten. 

 

We hebben weer een nieuwe adverteerder: Van der Pol Elektrotechniek, zie pagina 8. Er zijn er 

echter ook enkele verdwenen, dus er zijn weer plaatsen vrij………! 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:   zaterdag 11 juni 2011. 

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

Veel leesplezier met dit weer gevarieerd gevulde clubblad.  

 

Geert Biesterbos 

Hoofdredacteur 

 

 
 

 

Colofon Klupproat    
 

Klupproat is het clubblad    REDACTIEADRES 

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

       

      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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4 Organisatie 27 D 2 kampioen 
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Ledenmutaties 
Afgemeld 

Jeffrey Raaijmakers Cor Snabel   
    

    

Aangemeld 

     

     

Verhuisd 

Jolijn vd Locht Julianastraat 128 5401 HH Uden 06-45146870 

     

     

     

 

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 

PR en Media Jan Banken Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254 

 

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, 
 

Vrijdag 8 april kwam het noodlottige bericht dat ons lid Stien van Os was overleden. Na een lang 

ziekbed moeten wij afscheid nemen van Stien. Stien was lange tijd een enthousiaste medewerkster in 

de kantine en tot het laatste moment fervent supporter.  

Wat me heel goed deed was de grote belangstelling van onze leden bij de avondwake en de uitvaart. 

Dan zie je hoe een club groot kan zijn ook op momenten die geen vreugde geven, maar waarin we 

elkaar wel hard nodig hebben. Daarvoor mijn hartelijke dank. 

We zullen Stien gaan missen en wensen Frans met Nancy en Twan, Pascal en Harriëtte en 

kleinkinderen veel sterkte toe met dit grote verlies.  

Stien je zult voor altijd ‘Vriend van Volkel’ blijven en bedankt voor alles!! 

 

Na dit droevige nieuws moeten we toch weer de sportieve draad oppakken en gaan we de laatste 

wedstrijden van het seizoen in. Spannend voor het 1
e
 en 3

e
 elftal voor klasse behoud, maar als ik zie 

hoe er de laatste weken geknokt en gespeeld wordt dan heb ik daar alle vertrouwen in. Voor het

bestuur  is dit binnen de selectie nu ook een prioriteit. Helaas bij de senioren geen kampioenen,

maar klasse behoud zou een goed resultaat zijn waar we verder op kunnen bouwen. Zeker als je ziet 

dat we erg veel jeugd hebben die zeker na een jaartje rijpen op dit niveau mee kunnen. Ook gaan er 

weer enkele selectiespelers stoppen, maar daarvoor krijgen we ‘oud’ spelers van Volkel terug. Zo 

komt Thijs van Bree weer terug van Top Oss, Tomek Kuijpers en Rick van de Boom van Udi en zullen 

er enkele A-spelers de overstap maken naar de senioren.  

Ook de lagere elftallen draaien goed mee in de competitie en hebben vooral plezier in het spelletje.  

Plezier is dan ook de basis van prestaties. Plezier maken doe je samen en dat plezier proberen we bij 

Volkel te creëren door een goede organisatie en bereidwilligheid van vele medewerkers.  

 

8 Mei is weer de afsluiting van het seizoen. We starten die dag met een spullenmarkt op het 

hoofdveld om daarna met zijn allen het seizoen af te sluiten met een hapje en een drankje. Er zal ook 

voor de kleintjes een springkussen zijn, voor de groteren een discotheek en voor ons allen een 

frietwagen. Hou die datum vrij om je spulletjes te verkopen en/of daarna gezellig samen te zijn. 

Rest mij om jullie allemaal veel succes te wensen, maar vooral veel plezier met elkaar.  

 

 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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Volkel  E1- Udi E2 
 

Wij moesten op zaterdag 19 februari tegen Udi voetballen.  

We hadden een nieuwe yel bedacht, die over een frikandel ging. 

Uiteindelijk hebben we met  4-1 gewonnen. 

Teun scoorde  een keer; het was een mooie goal  en Niels volgens mij ook 

De rest weet ik niet meer. 

Ik stond voor de eerste keer op het middenveld. 

Na  de wedstrijd kregen we allemaal een broodje frikandel. 

 

Groeten van Sven 

 

Verslag Milsbeek E1 – Volkel E1 
 

Op zaterdag 26  februari moesten wij uit tegen Milsbeek. Het was een leuke wedstrijd want we begonnen 

heel goed, maar we zakten terug. Toen begonnen we niet zo goed te voetballen, maar in de 2
de

 helft  weer 

wel. Het was koud die morgen en we  hebben met 4-1 gewonnen en Niels, Teun, ik en Dennis hebben 

gescoord. 

 

Van: Rick Hermkens 

 

Wedstrijd tegen Toxandria E1 

Op zaterdag 19 maart moesten wij tegen Toxandria spelen en we hebben gewonnen met 5-2. Het was een 

thuiswedstrijd en er was veel publiek bij. We maakten een goede start en we bleven ook zo doorgaan. De 

tweede helft startte Toxandria iets beter en oefenden ze meer druk uit. Maar wij speelden de wedstrijd 

beter en konden de voorsprong vast houden.  

Tijn Sauvé  

Hallo, 
In maart ben ik begonnen met trainen bij de 5 jarigen, bij 

Nancy, Wilma en Bob. Thuis voetbal ik heel vaak met mijn 

broertjes Jesse (F1) en Jacco (F3) en met mijn papa Rob. Dit 

vind ik erg leuk!! Ik maak graag slidings, alleen raak ik dan 

niet altijd de bal, maar ook wel eens mijn broertjes.....als ik 

dat later bij het voetballen doe, krijg ik een gele of een rode 

kaart, dus dat mag ik niet meer doen van mama! 

Ik vind het erg leuk om bij de 5 jarigen te trainen, dan doen 

we wel eens "vosje" dan moeten we de staart van een 

ander kindje pakken! 

Toen ik voor de tweede keer ging trainen heb ik deze mooie beker gekregen. Die mocht ik een hele week 

mee naar huis nemen!! Ik heb de beker aan mijn opa's en oma's laten zien en mee naar school genomen! 

Iedereen was super trots op mij!!  

 

Groetjes van Joran Schouten 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
Op de morgen dat ik mijn stukje voor het clubblad wilde gaan schrijven ontving ik het bericht van het 

overlijden van Stien, de vrouw van onze wedstrijdsecretaris Frans van Os. Na een lang ziekbed heeft Stien 

het onderspit moeten delven tegen een ziekte die niet te overwinnen was. Wij herinneren haar als een 

kritische eerlijke volgster van alles wat zich binnen de vereniging en zeker binnen de jeugdafdeling 

afspeelde. 

Namens de gehele jeugdafdeling en in het bijzonder de Jeugdcommissie wensen wij Frans, Nancy en Pascal 

en hun kinderen heel veel sterkte toe in de komende tijd. 

 

Dan is het wel even schakelen naar het volgende onderwerp en wel de mogelijke kampioensteams van 

onze jeugdafdeling. 

Als eerste is dat Volkel D2 dat aan de vooravond staat om als eerste jeugdkampioensteam gehuldigd te 

gaan worden. In de wedstrijd tegen de Willy’s in Wilbertoort kan het allemaal gaan gebeuren. Het spreekt 

natuurlijk voor zich dat we dat als Jeugdcommissie van dichtbij willen meemaken. 

Dus houdt u de website van Volkel in de gaten of het ze echt gelukt is!!! 

 

En daarbij hoeft het niet te blijven want ook de B2, D1, E1 en E5 hebben alle kansen nog in eigen hand. 

Wij vragen u dan ook deze teams extra te steunen bij hun laatste wedstrijden. 

Ook willen wij deze teams en hun enthousiaste begeleiders alle succes toe wensen bij hun komende 

wedstrijden!!!   

 

We zijn ook met de Jeugd Technische Commissie druk bezig met het volgende seizoen. 

Zo gaan we de komende maandagen druk aan de gang om de nieuwe D spelers te laten wennen aan een 

groot veld. Dit is zeker voor de overkomende E pupillen een hele klus, vandaar dat we hen willen leren 

wennen aan de andere omstandigheden. 

Vervolgens gaan we de komende weken stevig aan de gang om een goed fundament te leggen voor het 

komende seizoen. 

 

Wij zijn op zoek naar trainers/leiders voor de A junioren, de C junioren en D pupillen. 

Dit is een dringende oproep naar senioren oud-spelers, die hun verantwoording durven en willen nemen 

om onze jeugd te begeleiden. 

 

Dat dit belangrijk is blijkt de laatste tijd. We zien spelers in ons eerste team die we nog als E pupil in onze 

jeugdafdeling aan het werk hebben gezien. 

We hoorden de laatste tijd nog wel eens kritische geluiden: waar die binnen de jeugdafdeling veel 

geroemde spelers nu waren??? 

Ik denk dat wij als jeugdafdeling trots mogen zijn, dat een groot aantal eigen opgeleide spelers hun steentje 

bijdragen om het eerste team in de derde klasse te houden. Dit alles als resultaat van een beleid, dat we 

een tiental jaren geleden samen met Ronnie van de Laar en Erik van Asseldonk hebben neergezet. 

 

We wensen langs deze weg alle teams die mee gaan doen aan de Eastern Open veel plezier en succes toe. 

Alle supporters van onze jeugdteams veel inspiratie om hen te komen steunen. 

En als Jeugdvoorzitter hoop ik nog zeker een aantal teams te mogen ontvangen en te huldigen. Heel veel 

succes toegewenst. 

 

Wim van der Molen.   

Jeugdvoorzitter 
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Aan het begin van dit seizoen heeft P & P 

Agro-techniek BV uit Boekel nieuwe broeken 

geschonken aan Volkel 5. 

 

P&P Agro-techniek is een bedrijf dat zich richt 

op de zeugen- en vleesvarkenshouderij. P&P 

Agro-techniek is specialist op het gebied van 

stalinrichtingen, droogvoerinstallaties en 

watervoorziening inclusief de complete 

montage ervan. 

 

De spelers van Volkel 5 willen Paul en Patrick 

hartelijk danken voor deze sponsoring.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Raad de Plaat 
Deze is makkelijk: wie is deze Pieper? 

 

 
 

Voor de oplossing: zie laatste pagina. 
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Kampioenengala  
Hieronder enkele foto’s van het sportgala. Hierbij zijn Volkel F1, E2 en E3 gehuldigd voor hun 

kampioenschap in 2010.  
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Theo, bedankt voor de pen   
 

 

Allereerst wil ik Theo succes wensen met het overwinnen van zijn ziekte. Ik ben er zeker van dat ik 

je nog wel een keer op je enkel kan schoppen op het veld. Van Theo heb ik in de c’s veel geleerd, 

en niet alleen op voetbalgebied. 

 

In de F3 begon mijn voetbalcarrière. In mijn jeugd heb ik ongeveer overal gestaan. Spits bij de F-

jes. Laatste man bij de E en D,  mid-mid in de C’s  en vanaf de B’s ben ik voor altijd achterin blijven 

hangen. We zijn met de C1 (met Theo), B1 en met de A1 kampioen geworden. Ook hebben we 

toen met de A1 (onder het gezag van Arnold van Dijk) de beker gewonnen; dit was een redelijk 

unieke prestatie. Nu sta ik voor mijn tweede jaar in het 2
e
 elftal van Volkel. Dit is een gezellig jong 

team, waar ik meestal links-back sta. Prachtige positie.  

 

In de competitie gaat het dit jaar wat minder, maar daar gaan we volgend jaar verandering in 

brengen. Het tweede moet zeker bovenin mee kunnen draaien. We geven maar de schuld aan het 

hoge aantal blessures waar we dit jaar mee te maken hebben gehad. Sommige blessures zijn 

afkomstig van het zaalvoetbal. Waarop Frans Bongers zegt: “Daar zakt menne boks vanaf.” 

 

Ik zit al zo’n vijf jaar bij het zaalvoetbalteam van T&W bouw. We begonnen in de 2
e
 klasse, en 

inmiddels staan we in de ere-klasse te ballen. Ook dit team loopt niet helemaal soepel, natuurlijk 

ligt dat aan het blessureleed. Graag wil ik er wel even bij vermelden dat Het Witte Paard niet van 

ons kan winnen. Tegen hun zijn we extra gebrand en hebben we dus ook 4 punten gepakt.  Als het 

goed is kunnen we in deze klasse blijven voetballen en hopelijk horen we volgend jaar bij de 

middenmoot. 

 

Doordeweeks ga ik naar school in Den Bosch. Hier studeer ik Werktuigbouwkunde op de Avans. Nu 

zit ik in het derde jaar. Momenteel hou ik me onder andere bezig met het ontwerpen van een vol 

automatische schuurmachine voor gelaserde platen. Als het goed is kan ik in februari 2012 gaan 

afstuderen.  

In de weekeinden en vakanties werk ik bij ‘Hemelrijk’. Dit zal geen grote verassing zijn. Ik hou me 

daar bezig met het onderhoud van attracties en zorg dat het park er netjes bij ligt. In een hete 

zomer bestaat mijn werk vooral uit het verwisselen van de vuilniszakken. Ok mooi. 

 

Nu heb ik zo onderhand alles verteld wat met me te binnen schoot en kan ik de pen gaan 

doorgeven. Diegene heeft sinds de winterstop zijn basisplaats in het eerste verovert. Hij is rustig 

aan de bal en houdt het overzicht. En nu hij vort 2 wedstrijden achter elkaar scoort, vond ik het 

een goede reden om hem de pen te geven: 

 

Thijs van Dun 

 

Succes met schrijven Thijs, het valt nie mee. 

 

Groeten, 

Paul Derks 
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Wie is het? 
 
         Naam: Gasoléo Roja 

Geboorteplaats:   Veghel 

Verliefd/verloofd/getrouwd:  verliefd 

Kinderen:    nee 

Huisdieren:    nee, maar mijn vriendin heeft een cavia. 

Lengte:    1,80 m 

Gewicht:    goed, nu nog van mijn buikje spiermassa maken 

Schoenmaat:    43 

 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

 Veel met het numerieke toetsenbord werken. 

 

Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 

Voor het numerieke toetsenbord niet, voor de rest wel. 

 

Wat voor hobby’s heb je? 

Voetbal, snowboarden en de kroeg. 

 

Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 

Vanaf mijn 5de begonnen, ongeveer alle eerste jeugdelftallen doorlopen, want er was geen 

tweede. Begonnen bij de senioren bij het derde, 2 jaar het tweede, vier jaar het derde en nou 

weer bij het tweede. 

 

Wat waren de hoogtepunten?  

Kampioenschap met het derde en mijn eerste kopgoal in de E-tjes. Toen beet ik op mijn tong. 

 

Heb je ook dieptepunten gekend? 

Bij het derde een paar jaar lang in de onderste regionen gebivakkeerd en bij het kampioenschap 

van het derde was ik geblesseerd toen de prijzen werden verdeeld. 

 

Heb je nog een andere taak of functie binnen de voetbalclub? 

Geld verdienen voor de club en  jeugdleider  

  

Welke club is je favoriete club na Volkel?  PSV  

 

Wie wordt er kampioen dit jaar?  Helaas Twente 

 

Wie gaat er degraderen?    Willem II 

 

Wat vind je van het Nederlands elftal?  Ze doen het nou goed. Het is niet meer zo saai om naar te 

kijken als een paar jaar geleden.  

 

Wat is je favoriete… 

Vakantiebestemming?    In de winter: Oostenrijk, in de zomer nog niet gevonden. 

Muziek?     Nineties 

TV programma?   CSI 

Internetpagina?    Telegraaf.nl 
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Film?    Pirates of the Caribean 

Gerecht?    Biefstuk 

En als je zelf moet koken?  Biefstuk met gegrilde piepers 

 

Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 

Wereldreis maken 

 

Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

Als mijn vliegtuig vertrekt voor de wereldreis. 

 

Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met voetballers waar je zelf mee 

gevoetbald hebt? 

In de goal Marc v.d. Locht, laatste man Pieter v.d. Berg om in te schuiven, linksback Theo 

Peerenboom, vanaf toen bloeide hij op, rechtsback Paul School, 3 mid mids: het gouden trio 

Tijn Hutjens, Edje Hermkens en Ad Kuijpers. Linkshalf  Bart v.d. Wijst (als hij wakker is), 

rechtshalf Boe, voorin Eric Riepe voor de goals en Ronnie Smulders voor het (s)loopwerk. 

Reservekeeper is Tomek Kuijpers, die krijgt dan al genoeg ballen om zijn oren, reserve Bob v.d. 

Wijst voor de creativiteit en Harm Banken en Stefan van Maasakkers voor de sfeer. Coach: Stef 

v.d. Kandelaar, omdat hij mij zo vaak in de basis zette. 

 

Waar heb je een hekel aan? 

Mensen die zeuren. 

 

Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 

Fatima Moreiro de Melo, ik praat graag over hockey. Misschien heeft ze nog wat pokertips. 

 

Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 

Het is vervelend om te zeggen, maar het is Jan Riepe. 

 

Wat is je beste eigenschap? 

Geen nee kunnen zeggen. 

 

Wat is je slechtste eigenschap? 

Geen keuzes kunnen maken. 

 

Als jij het voor het zeggen zou hebben binnen de voetbalclub, wat zou er dan volgens jou dan 

(moeten) gaan veranderen? 

Zodra er iets gedaan moet worden, niet de mensen vragen die al veel doen voor de club. 

 

Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 

Nee. 

 

 

De vorige keer waren we te gast bij Joris van Delst, inmiddels woonachtig in Canada. Joris nog bedankt en 

veel succes in Canada. Daar is het clubblad ook digitaal te lezen. 

 

Groetjes, 

Mark en Mark 
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 JEUGDPORTRET 
 

NAAM:    Luuk van Nuland.                   

  

 

ELFTAL: F4G 

         

LEEFTIJD:    6 jaar   

 

SCHOOL:      De Vlieger     

 

 

 

 

 

1. Hoe lang ben je lid bij rksv Volkel?  

    Voor het tweede jaar. 

 

2. Nu speel je in de F 4G en Festilent F5G staat bovenaan. 

    Is dit team echt goed of gaan jullie ze nog verslaan. 

    Die zijn gewoon goed.  

   

3. Wat is het aller leukste aan jullie voetbalteam? 

    Ik vind het leuk om te trainen en te voetballen. 

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Eerste helft keepen en dan voetballen. 

 

5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Ja, twee doelpunten.    

 

6. Beste, trainer? 

    Mike, Wilco en Michel. 

 

7. Favoriete club. 

    P.S.V. 

 

8. Waarom deze club? 

    Dat ze goed zijn. 

 

9. Jeugdidool? 

    Ibrahimovic  (Zlatan) 

 

10. Moeilijkste tegenstander? 

      Festilent F5G 
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11. Mooiste voetbalmoment? 

      Een – tweetje met Willem v/d Locht en dan scoren. 

 

12.  Lachen om? 

      Home video’s, MR  Been (tekenfilm) en spongebob. 

 

13. Boos om? 

      Geplaagd worden. 

 

14. Televisie? 

     I Carly, supernick  

 

15. Leukste op de computer? 

      Spelen.nl 

 

16. Wat is het aller lekkers eten?  

      Friet en een frikadel speciaal. 

 

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

     Om al mijn vriendjes en het team. 

 

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

      Meer doelen voor iedereen. 

  

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

      Niks. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

      P.S.V. 

 

21. Is je familie ook sportief ? 

      Papa,voetballen op veld en in de zaal. 

      Mama, wandelen. 

      Roy, Rick en Mike voetballen op veld en ook in de zaal. 

 

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

     Leuk en spannend en veel gelachen. 

      

     

 

Bedankt Wilco en Sylvia, voor de gastvrijheid. 

Groetjes,  

Marcel Robben 
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Volkel D2 verdient ijs met 3 - 1 overwinning op Achates 

 

Met ons paspoort op zak reden we op zaterdag 19 maart naar Ottersum voor de wedstrijd tegen 

Achates D2. Het was een belangrijke wedstrijd dus had de leiding een premie beloofd. Bij een 

overwinning gingen we ijs eten in Ottersum. We waren compleet, maar Tim kon niet mee doen 

omdat zijn arm in het gips zat. Onder leiding van Koen werd een goede warming up afgewerkt. 

Achates was een team met allemaal grote jongens en aan het begin hadden we daar moeite mee. 

Door goed te voetballen kwamen we steeds meer op hun helft maar we kregen nog geen echte 

kansen. In de 11e minuut pakte Stijn de bal af van een tegenstander en stoomde hij op langs de 

lijn. Wilde Stijn een voorzet geven of schoot hij op doel, we weten het niet. Feit is dat de keeper 

over de bal heen dook en de bal in het doel verdween 0 - 1. Dat zou het verschil worden deze 

middag, de keepers. Achates schoot een paar keer op doel, maar Koen pakte de ballen vakkundig. 

Volkel bleef aanvallen, Dario was weer in goede vorm en ook Freek was gevaarlijk. In de 19e 

minuut kregen we de eerste hoekschop. Iedereen nam zijn plek in en Lars trapte de bal precies 

naar de inkomende spits Jarni, die de bal schitterend binnen kopte 0 - 2. Vlak voor rust hadden we 

een tegenvaller, Kay viel uit met een vervelende enkelblessure. 

In de rust kregen we weer wat tips, beter overspelen en blijven knokken, meer duels winnen. 

Na de rust had Dario weer een goede aktie en passeerde Jarni de keeper, maar de bal ging net 

voorlangs. 

Daarna ging Achates alles op de aanval gooien en kregen ze ook kansen. De aanvoerder knalde de 

bal keihard richting de kruising, maar Koen maakte een superredding. Vlak daarna redde Koen nog 

een keer door goed uit zijn doel te komen. Na een omzetting in de opstelling werd Volkel weer 

wat beter en schoot Roel de bal net naast het doel. In de 54e minuut scoorde Achates een 

schitterend doelpunt, de aanvoerder schoot de bal onhoudbaar in de kruising, 1 - 2. De Volkel 

supporters en de leiding beleefden angstige momenten, maar de jongens knokten keihard om de 

voorsprong vast te houden. In de 59e minuut schoot Roel de bevrijdende 1 - 3 binnen met een 

mooi afstandschot. 

Volkel D2 was vandaag de betere ploeg en had de beste keeper. Na het douchen kwam de 

verdiende beloning, we gingen met zijn allen ijs eten bij de ijstent waar ze het lekkerste ijs van zuid 

Nederland verkopen.  

 

Volkel D2 wint met 4 - 0 van VCO 
Op zaterdag 26 maart mocht Volkel D2 tegen VCO D1 spelen. We waren VCO in de najaarsreeks 

ook al tegen gekomen en toen verloren we met 2 - 1, we waren dus gewaarschuwd. 

Het begin van de wedstrijd was heel open met kansen aan beide kanten. 

2e minuut: Mika komt vrij voor de keeper, de keeper redt knap. 

3e minuut: Koen moet redden na een goed schot van VCO. 

4e minuut: Dario belt hoe de stand is.... 

5e minuut: Volkel verdedigt niet goed, de bal wordt gelukkig in het zijnet geschoten. 

6e minuut: Jarni komt vrij, maar zijn schot gaat net naast. 

9e minuut: een mooi schot van Lars gaat maar net over. 

Na dat spektakulaire begin gingen allebei de teams zich beter instellen op de tegenstander. Toch 

was VCO iets meer op de helft van Volkel. Ze speelden met twee spitsen en daar had Volkel geen 

goed antwoord op, zodat VCO sterker was op het middenveld. 

Na de wissels in de 20e minuut kreeg Roel het op zijn heupen. In de 23e minuut kon de 
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keeper van VCO nog redden, maar een minuut later was het raak 1 - 0. 

Net voor rust kopt Stijn de bal na een hoekschop maar net naast.  

Tijdens de rust kwam John met een goede oplossing en die klinkt ingewikkelder dan hij was , Stijn 

en Bas moesten de spitsen gaan verdedigen, Luuk bleef laatste man, Lars midden met de punt 

naar achter en Jarni midden met de punt naar voren. Gelukkig snapten Lars en Jarni het en de 

wedstrijd veranderde helemaal na de rust. 

In de 35e minuut geeft Kay een mooie voorzet, die door Jarni wordt binnen geschoten, 2 - 0. 

Vlak daarna knalt Lars de bal op de paal, na een mooie aktie. In de 42e minuut heeft Kay weer en 

mooie aktie en geeft de bal aan Raymon. De keeper kan nog net redden, maar spitske Zidaan let 

goed op en het staat 3 - 0. 

In de 45e minuut is het weer Jarni die scoort na een assist van Daan, 4 - 0. Hierna zijn er nog goede 

kansen voor Jarni, Lars en Kay maar er wordt niet meer gescoord. 

Dario belt nog om te vragen hoeveel het geworden is en om iedereen de groeten te doen 

Als scheidsrechter Hans van der Locht voor het einde fluit heeft Volkel verdiend met 4 - 0 

gewonnen.  

 

Topper tussen Volkel D2 en JVC eindigt 

onbeslist: 2 - 2 
Op zaterdag 2 april was het dan zover, we mochten de topper spelen tegen JVC. De technische staf 

was vorige week al wezen spioneren, dus was het al bekend dat er een paar grote jongens 

meededen. De laatste man van JVC was zo groot, dat het niet ondenkbaar is, dat hij zelf met de 

auto naar Volkel was gekomen. 

Na een moeilijk begin, ging Volkel goed voetballen en konden we JVC op eigen helft vast zetten. In 

de 10e minuut gaf Lars een mooie pass op Jarni, die beheerst scoorde, 1 - 0. Volkel bleef aanvallen 

wat heel veel hoekschoppen opleverde en mooie kansen voor Kay en Roel. In de 24e minuut was 

het wel raak, Stijn kopte een hoekschop binnen: 2 - 0. 

Met die stand gingen we ook rusten. In de rust bespraken we dat JVC in de tweede helft sterker 

zou worden, omdat hun trainer ze op zou peppen. 

In de tweede helft werd JVC inderdaad steeds sterker en kwamen we bijna niet van onze eigen 

helft af. Bij een counter kreeg Daan nog een mooie kans om te scoren, maar de bal ging net naast. 

In de 39e minnut scoorde JVC na een mooi schot vanaf rechts. Volkel kwam steeds meer onder 

druk te staan, de Volkelse verdediging speelde goed. In de 48e minuut kwam de gelijkmaker toch 2 

- 2. 

In de 54e minuut kreeg Volkel nog een vrije trap, op zo'n 25 meter van het doel. De keeper van 

JVC kon het schot van Luuk maar net tegen houden en Jarni schoot de bal alsnog in het doel 3 - 

2..... dachten we. Helaas vlagde de grensrechter van JVC voor buitenspel en werd het doelpunt 

afgekeurd. Net voor tijd maakte Koen nog een hele mooie redding zodat het toch nog 2- 2 bleef. 

De uitslag was over de hele wedstrijd gezien terecht, Volkel had goed gespeeld, was een beter 

team als JVC, maar er stonden een paar wel hele grote jongens bij JVC in het team. Ondanks de 

spanning heeft Volkel super goed gespeeld en geknokt, daarom hebben we na de wedstrijd wat 

gegeten ( broodje Frikandel ) en gedronken. 

 

Volgende week tegen de Willy's gaan we proberen te winnen. En dan kampioen…………??? 
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Volkel D2 KAMPIOEN na 5 - 0 overwinning 
 

 

 

 

Op zaterdag mocht Volkel D2 gaan spelen voor het kampioenschap tegen de Willy's uut Wilbertoord. Vanaf 

het sportpark van Volkel vertrok een hele karavaan om deze wedstrijd te gaan bekijken. 

De jongens waren een beetje gespannen voor de wedstrijd en na het praatje van de leiders begon de 

warming up. 

Toen de wedstrijd begon was al snel duidelijk dat de Willy's zich niet zo maar gewonnen gingen geven. Het 

spel ging op en neer en in de 4e minuut kreeg Daan een mooie kans, die net naast ging. Vlak daarna had 

Luuk een goed schot, maar die ging ook net naast. Het was voor Volkel een tegenvaller dat Lars met een 

bloedneus van het veld moest, maar Roel is natuurlijk en goede vervanger. In de 9e minuut kwam er een 

Willy vrij voor ons doel, maar Koen kon gelukkig redden. 

In de minuten daarna kreeg eerst Dario en kans die gered werd door de keeper. Daarna schoot Kay de bal 

keihard op doel en was het weer de goede keeper die de bal stopte. Na de hoekschop die daar op volgde 

kreeg Dario weer en kans, maar de bal ging net over. 

In de 18e minuut was het eindelijk raak. Daan kreeg de bal aangespeeld en oog in oog met de keeper, 

schoot Daan de bal in het doel 0 - 1. De supporters langs de kant maakten heel veel herrie toen dat 

doelpunt viel. 

De Willy's bleven goed mee voetballen en de achterspelers van Volkel moesten goed op blijven letten. 

In de 25e minuut schoot Raymon de bal goed op doel maar de keeper kon redden. Uit de rebound kreeg 

Kay een kans die ging ook net niet in het doel. 

In de 29e minuut had Raymon weer een goed schot, dat gered werd, maar Daan lette goed op en tikte de 

bal in het doel 0 - 2.  

Vlak voor de rust kregen de Willy's een hele goede kans maar Koen kon gelukkig net redden. 

In de rust spraken we af dat we zo door moesten gaan, dan zouden we de wedstrijd gaan winnen.  

Na de rust bleef het spel op en neer gaan maar kwamen er bijna geen kansen. In de 41e minuut was het 

Lars die de bevrijdende 0 - 3 binnen schoot, na een mooie dribbel van Freek. Daarna was het verzet van de 

Willy's gebroken en ging Volkel makkelijker voetballen. In de 46e minuut maakt Mika zijn eerste doelpunt, 

een schitterend schot over de keeper heen 0 - 4. In de 48e minuut was het weer Lars die de bal van ver in 

het doel schoot 0 - 5. 

In het laatste stuk van de wedstrijd kregen de Willy's nog een kans op een verdiende treffer, maar de bal 

werd over geschoten. Toen de goede scheidsrechter voor het einde floot kon het feest beginnen... Volkel 

D2 was KAMPIOEN. 

Daarna hebben we nog een leuke middag gehad met de platte kar, in de kantine, enz enz. 
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Derde helft Volkel A1, wist u dat? 
 
Op 26 februari hebben we tijdens de derde helft iets moois meegemaakt en daar heeft de A1 een verhaaltje 

van gemaakt. We zouden het super vinden als dit in het blad zou kunnen komen. 
 

Er zijn tegenwoordig zakjes bier 

verkrijgbaar in de kantine van Volkel. 

Sinds vandaag, 26 februari, is het 

werkelijkheid geworden. Volkel A1 

kwam thuis van Berghem met een 4-0 

verlies. Toch was Merijn Verwegen de 

'man of the match' geworden door 

een paar goede reddingen. In de 

kantine begon de derde helft van 

Volkel A1 en Merijn Verwegen kreeg 

een kan bier, omdat hij de 'man of the 

match' was. Elke keer werd zijn kan 

bier bijgevuld, omdat onze tijger 

Merijn niet meer zo scherp was. Hij 

moest deze avond oppassen, maar wij, 

Volkel A1, wisten niet zeker of dat 

goed zou komen. Er waren veel 

mensen die glazen bier om stootten en 

meteen werden er boetes 

bijgeschreven. En u kunt het al raden, 

ook Merijn knoeide met bier en hij kon 

er niet meer tegen. Er werd nog een 

keer de kan van Merijn bijgevuld en 

toen was het genoeg. Het onmogelijke 

gebeurde! Merijn liep naar de bar met 

zijn kan bier, die nog tot 1/3e vol zat. 

Hij vroeg aan Wout Cobussen, de man 

die achter de bar stond, om zijn kan 

bier te laten overschenken. En wat 

bleek, Merijn Verwegen liet zijn bier, 

dat in de kan zat, overschenken in een plastic zakje. Dit werd 'het zakje Verwegen' genoemd. Hij had er een 

rietje in laten zetten, zodat er niks kon worden bijgevuld maar Merijn wel in de kantine kon blijven drinken. 

Merijn kon het blijkbaar niet meer hebben ons gelach, dus toen gebeurde het volgende. Merijn maakte een 

gaatje in 'het zakje Verwegen' en vulde er een leeg glas mee. Het lege glas werd gevuld met het laatste bier 

van Merijn dat nog over was. Hij dronk het meteen leeg. Merijn had zijn glas op en er kwam een flinke 

zucht uit zijn mond. Hij keek rond en zei: "Ik ga nu jongens." Dus Merijn verliet de kantine en achter de 

deuren verdween hij. Er waren heel veel foto's gemaakt en 'het zakje Verwegen' blijft in ons geheugen. Ons 

Tijgertje zal nooit vergeten worden. Dit slechte middagje voetbal werd omgedraaid in een nooit-vergeten 

avondje met 'het zakje Verwegen'. 

 

Dit is dus het stukje van die avond. Misschien kan het ook leuk zijn om het beetje plat te maken zeg maar. 

Wij zijn daar niet zo goed in, vandaar. Maar het zou super zijn als dit in het blad zou kunnen komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Volkel A1 
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Spullenmarkt 
 

   
Zelf uw spullen verkopen ? 

Voorafgaand aan de seizoensafsluiting organiseren we op ons sportpark op zondag 8 mei 2011 een grote 

spullenmarkt. We willen hier een jaarlijks terugkerend evenement van maken aan het eind van het seizoen.  

 
Op het hoofdveld zullen kramen worden opgesteld, zodat iedereen die dat wil, zijn of haar spullen kan 

verkopen. Als je bijvoorbeeld pas de zolder opgeruimd hebt en daar nog van alles bent tegen gekomen dat 

je graag wilt aanbieden of je hebt al heel lang gedacht dat je eigenlijk ook wel wat overbodige spullen kwijt 

wilt, huur dan bij ons een kraam à € 25,-  

Ook als je iets wilt kopen of gewoon lekker tussen de aangeboden spullen wilt komen snuffelen, ben je 

natuurlijk van harte welkom op ons sportpark en bij deze nodigen wij je dan ook graag uit. 

 

Voor de kinderen is er een luchtkasteel aanwezig en uiteraard kunnen ze ook gebruik maken van het veld 

om te voetballen of spelletjes te doen.  Een hapje en een drankje is ook te verkrijgen. 

 

De markt zal open zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur.    
 
 

  
 
Om zeker te weten dat je een goede plek hebt, moet je jezelf van tevoren opgeven en de huur betalen in de 

kantine. Voor meer informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met: 

 

Rob van Beem  (tel. 261451) of via: 

rommelmarkt@rksv-volkel.nl 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 2 April 2011 

rksv Volkel   blz. 36 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 2 April 2011 

rksv Volkel   blz. 37 

Volkel wint met 3-0 in Mill 

Er werden vanaf het begin aan beide zijden wat kleine kansen gecreëerd, maar echt gevaarlijk werd het 

daarbij nog niet. Volkel moest zich nog even schikken in de weer wat nieuwe bezetting. Geleidelijk aan 

kreeg Volkel meer greep op de wedstrijd, maar het duurde 

tot vlak voor de rust voordat de verdiende 0-1 op het 

scorebord verscheen. Meteen na de thee werd echter al de 

0-2 binnen gekopt en na precies een uur spelen schoot Mark 

van den Berg zijn tweede van de middag binnen: 0-3. Een 

belangrijke overwinning voor Volkel, dat hierdoor stijgt naar 

een plaats boven de degradatiestreep ten koste van 

Boskant. Met negen punten uit de laatste drie wedstrijden 

is handhaving in de derde klasse binnen bereik gekomen. 

Dit ondanks of misschien wel dankzij dankzij het inpassen 

van steeds meer jonge spelers uit het tweede en de A-

junioren. Ook een goede zaak met het oog op volgend 

seizoen, ook omdat enkele routiniers gaan stoppen. Nu 

staan Juliana 9 punten, Mulo 6 punten en Boskant 1 punt 

achter. De twee onderste plaatsen betekenen directe 

degradatie en de volgende moet nacompetitie spelen. 

Volkel miste het centrale duo van vorige week, omdat Ruud 

Verstegen geschorst was en Rob van der Zanden nog teveel 

last had van zijn ribben, maar dat werd goed opgevangen 

door de van een schorsing terug gekeerde Bart van Lamoen en de in de basis debuterende Sander van den 

Elzen.  

 

Zij hielden de deur op slot al was het af en toe toch wel even gevaarlijk voor het Volkelse doel. 

De tribune werd bijna helemaal bezet door supporters uit Volkel, die in een nog groter aantal dan anders 

waren afgereisd voor deze derby tegen de mannen van oud Volkel trainer Tiny Verhoeven. 

Rond de twintigste minuut vuurde de weer ongrijpbare Stijn van Cuijk twee keer op het vijandelijke doel, 

maar beide schoten gingen net over. De eerste doordat de Millse keeper nog net zijn inzet vanaf de punt 

van het zestienmetergebied kon over tikken. Deze acties werden gevolgd door corners, waaruit Wiljan 

Wijnen tot twee keer toe kon vuren. Volkel had nu meer balbezit, combineerde beter en de aanvallen 

volgden elkaar nu snel op. Af en toe was er iets te veel 

onrust in het spel van enkele spelers. 

Stijn van Cuijk en Rik Verwijst bleven goed de lijnen 

uitzetten en lieten enkele hoogstandjes zien. 

Verdedigend was het af en toe wat minder zeker 

maar er gebeurden geen ongelukken. Het positiespel 

van de bezoekers was beter verzorgd en daarin 

speelden de debutant en de andere jongeren prima 

hun partijtje mee. Na ruim een half uur kopte Tijn van 

Boxtel – weer in de basis na zijn goede debuut vorige 

week – bij de 2e paal maar net over de lat uit een 

hoge voorzet vanaf rechts. Bij een van de volgende 

counters van Juliana schoot de Millse spits naast het 

doel. Twee minuten voor de pauze zette Wiljan 

Wijnen vanaf links goed voor en de bal belandde bij Thijs van Dun, die prima met een boog binnen schoot 

0-1. 
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Zijn bal werd een beetje van koers veranderd door een verdediger en ging mede daardoor over de keeper 

heen. Een verdiende voorsprong waar hard voor gewerkt was. 

Na de thee gingen beide teams verder waar ze gebleven waren. Volkel had door beter combineren enig 

veldoverwicht en drukte dat al na een minuut uit in bijna binnen knikken van Tijn van Boxtel na een van de 

goede voorzetten van Wiljan Wijnen. Dit werd snel gevolgd door de 0-2 door een uitstekende kopbal van 

de weer ijverig en goed spelende Mark van den Berg uit een corner door Stijn van Cuijk vanaf rechts. 

Daarna nam het vertrouwen van de bezoekers geleidelijk nog toe. In de tegenaanval brak de weer slimme 

en onverzettelijke Rik Verwijst op rechts uit en hij stevende recht op de keeper af, die zijn schot nog maar 

net uit de benedenhoek kon tikken. 

Uit de volgende corner tikte de Millse keeper 

net weg voor het hoofd van de in stormende en 

weer goed op dreef zijnde Jan Schouten. Wiljan 

Wijnen slalomde mooi door de defensie maar 

sloot af met een afzwaaier. Tijn van Boxtel brak 

nog eens door de verdediging maar werd 

neergelegd. Stijn van Cuijk schoot de vrije trap 

vanaf 20 meter over. Na bijna een kwartier 

spelen was even verkeerd dekken bijna fataal 

maar de ingevallen Millse spits schoot hoog 

over. 

Na een uur spelen maakte Mark van den Berg 

met zijn tweede doelpunt echter een einde aan 

alle onzekerheid. Stijn van Cuijk legde vanaf links 

prima voor en Mark twijfelde niet en haalde goed uit. De nog aangeraakte bal verdween in het doel 0-3. 

Volkel schiep zich nog wel wat kleine kansjes maar scoorde niet meer. Dat deed Juliana ook niet, al moest 

Joost Eurlings zich twintig minuten voor het einde nog wel een keer helemaal strekken op een boogbal 

vanaf links. Dat deed hij voortreffelijk en zo hield hij de nul. 

Peter van der Zanden kwam voor Tijn van Boxtel en in de 80e minuut Joep Verstegen voor Jan Schouten. 

Vijf minuten later gevolgd door de debuterende Jeroen van de Laar voor Sander van den Elzen. Twee 

schoten van Peter van den Zanden werden nog geblokt en uit het doel getikt. Daarbij bleef het deze 

middag. De vele trouwe supporters togen weer tevreden naar Volkel en komende dinsdag zullen velen van 

hen ongetwijfeld weer present zijn in Nistelrode tegen het sterke Prinses Irene en zondag in Volkel als 

Boekel Sport op bezoek komt voor weer een spannende derby. 
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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 knokt zich naar een punt in Nistelrode 

Wat een spannende derby in Nistelrode op deze dinsdagavond. De voorhoede van Prinses Irene was vele 

malen ongrijpbaar en snel en verscheen in de eerste helft vaak gevaarlijk voor het doel van Joost Eurlings 

die uitgroeide tot de grote uitblinker. 

De Volkelse doelman ranselde de ene na de andere 

bal zijn doel uit en hield daardoor Volkel in de 

wedstrijd. De gasten kwamen zelfs verrassend op 

voorsprong na ongeveer een half uur spelen: 0-1. 

Het duurde tot een kwartier na rust voordat de 

gastheren scoorden. Bij het ruimen van de bal werd 

die net voor de voet weggetikt en net een boog 

over de keeper geplaatst. 

Prinses Irene profiteerde niet veel later van een van 

de weinige verdedigingsfouten van Volkel. Een 

verdediger tastte mis en dat werd koel afgestraft 2-

1. Volkel gaf zich echter niet gewonnen en 10 

minuten voor het einde werd dat beloond met de 

gelijkmaker. Volkel kreeg gezien de kansen te veel, 

maar verdiende toch een punt voor de tomeloze 

inzet, de reddingen van de keeper en ook het 

missen van kansen door de gastheren. Een punt dat wel eens heel belangrijk kan blijken te zijn, mede 

omdat concurrent MULO won en Boskant ook gelijk speelde. 

 

Volkel begon met weer een debutant in de basis. Nu kreeg A-junior 

Jeroen van de Laar de kans zich te bewijzen in het centrum van de 

defensie en hij deed dat voortreffelijk.   

Prinses Irene ging op volle snelheid van start en binnen 5 minuten 

verschenen zij al twee keer gevaarlijk voor het doel van de gasten. De 

afwerking was echter niet goed. Volkel speelde naar beste kunnen mee 

en was met uitvallen ook gevaarlijk. Na 7 minuten brak Wiljan Wijnen 

door de verdediging en zijn inzet werd door de keeper met de voet 

gekeerd. Even later bereikte Wiljan Stijn van Cuijk die de bal net niet 

vrij mee kon nemen. De snelle spitsen van Prinses Irene bleven zich 

roeren en schiepen kans na kans. Na een kwartier moest Joost Eurlings 

zich voor de eerste en lang niet de laatste keer, meer dan maximaal 

strekken om een lob onschadelijk te maken. Een minuut later moest hij 

zich in de baan van het schot gooien om zijn doel schoon te houden. 

Uit een corner hakten zij de bal tegen de lat. Joost had er een engeltje 

op zitten. Volkel counterde waar het mogelijk was en heel geleidelijk 

kregen zij wat meer balbezit en gingen de combinaties beter lopen. Na 24 minuten combineerden Rik 

Verwijst en Stijn van Cuijk er bijna doorheen, maar Stijn werd vastgehouden en daarmee was de kans 

verkeken. Aansluitend dacht Volkel aan de andere kant een bal over de achterlijn te laten lopen, maar de 

aanvaller kon nog gevaarlijk voorzetten. Volkel counterde en Rik Verwijst en Thijs van Dun bereikten net 

niet Tijn van Boxtel die zich steeds meer liet zien. De keeper kon net tussenbeide komen. Tegen het halve 

uur veroverde Volkel weer de bal en werd een prima aanval opgezet waarbij Mark van den Berg bijna vrij 

voor het doel kwam. De bal eindigde vanaf links voor de voeten van Mark van den Berg, die meteen 

uithaalde en de keeper met een mooie schuiver passeerde. Tegen de verhouding in maar wel mooi 0-1. Het 

was wel een beloning voor het stug blijven najagen van succes ondanks het goede snelle spel van de 

gastheren. 
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Tijn van Boxtel werd even later op 

rechts vrijgespeeld maar zijn schot 

zwaaide af. Volkel kreeg de 

tegenstander meer onder controle en 

kwam vaker aan goede aanvallen toe. 

Voor het doel van Joost Eurlings 

moest 10 minuten voor de rust echter 

drie keer achter elkaar een schot 

worden geblokt. Een ervan was weer 

een prachtige redding van de keeper. 

In de laatste minuten voor de pauze 

moest Joost nogmaals twee keer over 

de lat tikken en redde Jeroen van de 

Laar nog net met een uitstekende 

sliding. 

Zo ging Volkel met een gekoesterde 

voorsprong rusten. Geheel tegen de 

verwachting in en met het nodige kunst en vliegwerk. Maar wel tekenend voor het Volkel van de laatste 

weken, dat duidelijk een stijgende lijn te pakken heeft, ondanks het gemis van diverse vaste geroutineerde 

krachten en dank zij de verrassende kwaliteiten van hun jonge veelbelovende vervangers. 

Bij de herstart verscheen Volkel ongewijzigd en het spelbeeld was in grote lijn al snel zodanig, dat Volkel 

meer dan in de eerste helft het initiatief had ondanks dat ook de gastheren druk zetten en kansen bleven 

scheppen. Na een minuut of 6 manifesteerde Tijn van Boxtel zich enkele keren uitdrukkelijk door op een 

lange bal goed weg te draaien en af te schermen waardoor hij zichzelf doorgang verschafte. 

Hij kon nog net worden gestuit na een goed schot. Volkel legde de 

ene na de andere goede combinatie op het veld en daaruit Schoot 

Stijn van Cuijk op de vuisten van de Nistelrodese keeper en vuurde 

Tijn van Boxtel net naast. 

Een volgend schot van Mark van den Berg werd nog net geblokt. 

Volkel drukte de thuisploeg steeds vaker terug en legde alle schroom 

af zonder onvoorzichtig te worden. Na een uur spelen werd 

ongelukkig de 1-1 geïncasseerd, toen Jan Schouten teruglopend naar 

de keeper wilde ruimen en de spits de bal net voor hem weg kon 

tikken over de uitblinkende keeper Joost Eurlings heen. Even 

verrassend als teleurstellend en sneu. 

Rik Verwijst dwong na een rush langs de lijn een corner af en er 

volgden er nog twee na goeie aanvallen. 

 

 

Des te groter was de domper toen op het middenveld een keer volledig werd misgetast door jagen van de 

thuisploeg, die de buitenkans nu wel benutte 2-1. Zowel de spelers als de supporters uit Volkel bleven er 

echter in geloven, dat het mogelijk was een punt mee te nemen. 
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Thijs van Dun maakte dat een minuut voor tijd waar, door na een afgeslagen aanval binnen te schieten 

vanaf 16 meter. Een beloning voor niet opgeven en blijven strijden voor hem al zijn teamgenoten. Wiljan 

Wijnen was er nog een keer bijna door heen en Joost ranselde nog een keer een moeilijke bal magistraal uit 

zijn doel. Zo eindigde deze spannende wedstrijd in een remise die bij een vrije trap van de thuisploeg in de 

extra tijd nog even gevaar liep, maar die harde uithaal ging langs. Vandaag een beetje kenmerkend voor het 

wel goed spelende Prinses Irene. 

 

 

 

Volkel mag zijn zegeningen tellen gezien het veroverde punt en meer nog de stijgende lijn en de groeiende 

jongere spelers. Dat belooft wat voor Boekel Sport dat zondag op bezoek komt en vandaag verloor van 

Mulo. Het winstpunt is de verdienste van het hele team met de keeper als absolute uitblinker. 

@@
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Statistieken  
 

Toen de vorige Klupproat werd gedrukt was er zo weinig gevoetbald dat er geen statistieken 

waren. Deze uitgave is er des te meer gescoord door de verschillende teams. Dit is terug te vinden 

in de statistieken. 

 

Topscoorder/ster van de maand 

Selim is na de winterstop doorgegaan waarmee hij voor de winterstop eindigde, heel veel 

doelpunten maken! 

 

 

Nr. Naam Team Doelpunten Assists 

1 Selim Ilhan Volkel 7 11 6 

2 Martijn Verkuijlen Volkel 4 7 5 

  Robert Raaijmakers Volkel 5 7 1 

4 Martijn v Grinsven Volkel 3 5 2 

  Randy vd Burght Volkel 2 5 0 

6 Geert Verkuijlen Volkel 4 4 5 

  Mark School Volkel 7 4 1 

  Mark vd Berg Volkel 1 4 0 

9 12 spelers/sters met 3 doelpunten     

21 11 spelers/sters met 2 doelpunten     

32 25 spelers/sters met 1 doelpunt     

 

 

Tussenstand topscoorder/ster van het seizoen 

Het zal niemand verbazen dat Selim ook in de tussenstand met kop en schouders aan de leiding 

gaat. Het is maar de vraag of iemand hem nog kan inhalen. Zet hem op allemaal tijdens de laatste 

wedstrijden. 

 

 

Nr. Naam Team Doelpunten Assists 

1 Selim Ilhan Volkel 7 19 9 

2 Martijn Verkuilen Volkel 4 11 8 

  Robert Raaijmakers Volkel 5 11 5 

4 Geert Verkuijlen Volkel 4 10 9 

  René Peerenboom Volkel 5 10 5 

  Martijn van Grinsven Volkel 3 10 4 

7 Klaas Verstegen Volkel 7 9 2 

8 Lynn v Hoof Dames 1 8 3 

9 Roy vd Brand Volkel 7 7 11 

  Ivo Teeuwen Veteranen 7 6 

  Lars Bongers Volkel 2 7 1 

12 2 spelers met 6 doelpunten     

14 6 spelers met 5 doelpunten     

21 9 spelers/sters met 4 doelpunten     

30 13 spelers met 3 doelpunten     

43 15 spelers met 2 doelpunten     

58 30 spelers/sters met 1 doelpunt     
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Koning(in) van de Assist 

Het begint eentonig te worden, maar het lijkt alsof Selim goud in zijn schoenen heeft zitten. Hij is 

deze periode ook de koning van de Assist. Zou hij voor de dubbel gaan? 

 

 

Nr. Naam Team Assists Doelpunten 

1 Selim Ilhan Volkel 7 6 11 

  Ivo Teeuwen Veteranen 6 5 

3 Martijn Verkuijlen Volkel 4 5 7 

  Geert Verkuijlen Volkel 4 5 4 

  Franco v. Lankveld Veteranen 5 3 

  Fred. v Boxtel Veteranen 5 3 

  Roy vd Brand Volkel 7 5 2 

  Wout Schepers Volkel 2 5 1 

9 Tom v Dalen Volkel 3 4 3 

  Wiljan Wijnen Volkel 1 4 0 

  Pim Hoefnagel Volkel 6 4 0 

  Sander vd Elzen Volkel 2 4 0 

13 5 spelers met 3 assists       

18 12 spelers/sters met 2 assists     

30 38 spelers/sters met 1 assist     

 

 

Tussenstand Koning(in) van de Assist 

Roy vd Brand staat nog altijd aan kop in de tussenstand van de Koning(in) van de assist, maar 

wordt op de hielen gezeten door zijn teamgenoot die voor de dubbel gaat. Een drietal spelers van 

het 4
e
 en Harm vd Zanden strijden ook nog mee om de titel Koning(in) van de Assist. 

 

 

Nr. Naam Team Assists Doelpunten 

1 Roy vd Brand Volkel 7 11 7 

2 Selim Ilhan Volkel 7 9 19 

3 Geert Verkuijlen Volkel 4 9 10 

4 Martijn Verkuilen Volkel 4 8 11 

  Jos Hurkmans Volkel 4 8 4 

  Harm vd Zanden Volkel 5 8 4 

7 Wout Schepers Volkel 2 7 5 

8 Ivo Teeuwen Veteranen 6 7 

  Sander Dortmans Volkel 7 6 6 

  Femke Riepe Dames 1 6 4 

  Fred. v. Boxtel Veteranen 6 3 

  Pieter vd Berg Volkel 4 6 3 

  Franco van Lankveld Veteranen 6 2 

14 6 spelers met 5 assists       

20 7 spelers met 4 assists       

27 12 spelers met 3 assists     

49 22 spelers/sters met 2 assists     

71 47 spelers/sters met 1 assist     
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2
e
 periode kampioen senioren 

De veteranen hebben het 2
e
 periodekampioenschap in de wacht gesleept. Ook al hebben Volkel 5 

en Volkel 4 nog 2 wedstrijden te goed, de veteranen zijn niet meer bij te halen. Een verrassende 

prestatie na de teleurstellende resultaten van de 1
e
 periode! 

 

 

Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

Veteranen 7 18 2,57 

Volkel 5 5 9 1,80 

Volkel 7 7 12 1,71 

Volkel 4 5 8 1,60 

Volkel 2 7 11 1,57 

Volkel 1 7 10 1,43 

Volkel 3 7 9 1,29 

Dames 1 7 8 1,14 

Volkel 6 7 1 0,14 

 

 

Tussenstand team van het seizoen 

Volkel 7 doet het tot nu toe nog het beste van alle Volkelse teams. Nadat ze de 1
e
 periode in de 

wacht hebben gesleept zijn ze ook hard op weg om team van het jaar te worden. Toch volgen 

Volkel 5 en 4 op niet al te grote afstand, dus het kan nog een spannende eindstrijd worden. 

 

 

Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

Volkel 7 15 29 1,93 

Volkel 5 13 23 1,77 

Volkel 4 13 22 1,69 

Volkel 2 16 24 1,50 

Veteranen 16 21 1,31 

Dames 1 15 16 1,07 

Volkel 1 15 16 1,07 

Volkel 3 17 14 0,82 

Volkel 6 17 8 0,47 
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Jeugdteam van het jaar 

Bij de jeugd is duidelijk te zien dat sommige teams na de winterstop hoger zijn ingedeeld en 

andere lager. Een goed voorbeeld hiervan is de F1. Voor de winterstop de kampioenen, maar nu 

teruggevallen in de lijst. De D’tjes profiteren optimaal en bezetten nu samen de 1
e
 plaats. Kunnen 

ze dit tot het einde van het seizoen volhouden, of worden ze nog voorbijgestoken door een van de 

E-elftallen? 

 

 

Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

D1 12 27 2,25 

D2 16 36 2,25 

E5 13 27 2,08 

E3 14 29 2,07 

B2 13 25 1,92 

E1 16 28 1,75 

C2 16 27 1,69 

E2 16 26 1,63 

M7C1 12 18 1,50 

C1 18 27 1,50 

F1 17 21 1,24 

A1 20 23 1,15 

F3 16 17 1,06 

A2 14 13 0,93 

M11B1 12 9 0,75 

F2 14 10 0,71 

B1 20 12 0,60 

E4 12 7 0,58 

F4 14 5 0,36 

 

 

Keeper/ster van de periode 

Mart heeft in 2 wedstrijden slechts 1 doelpunt tegen gekregen. Een prima prestatie! Helaas moest 

hij vanwege een knieblessure de nodige wedstrijden laten schieten, maar hopelijk zien we hem 

voor het einde van het seizoen weer terug op het veld en kan hij de laatste periode nog zo’n 

prestatie neerzetten. Maarten Derks heeft ook een erg sterke periode achter de rug, met een 

prachtig gemiddelde van slechts 0.60 tegen doelpunten per wedstrijd. 

 

Nr. Doelman Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde 

1. Mart Bos Volkel 2 / V. 2 1 0,50 

2. Maarten Derks Volkel 2 5 3 0,60 

3 Joost Eurlings Volkel 1 6 6 1,00 

  Kenny v. Hal Volkel 3 1 1 1,00 

  Teun v. Bakel Volkel 5 1 1 1,00 

6. Gerald Riepe Veteranen 5 6 1,20 

7. John Reijnen Volkel 7 7 12 1,71 

8 Wilco v Nuland Volkel 4 5 10 2,00 

  Wim vd Locht Volkel 5 6 12 2,00 

10. Johan v Oort Volkel 2/3 5 11 2,20 

11. Linda vd Wijst Dames 7 22 3,14 

12. Tom Vogels Volkel 6 9 32 3,56 

13. Marijn Verwegen Volkel 3 1 6 6,00 
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Keeper/ster van het jaar 

Dit overzicht geeft nogal een vertekend beeld. Om aan het einde van het seizoen mee te strijden 

om de titel moet je tenminste 12 wedstrijden gekeept hebben en de koplopers in dit overzicht 

gaan dat niet halen. Ook voor Gerald zal dit moeilijk worden en bij Mart hangt het nog van zijn 

herstel af. De strijd lijkt voorlopig tussen Mart, Maarten en Wilco te gaan. Zet hem op keepers! 

 

 

Doelman Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde 

Femke Riepen Dames 1 1 1 1,00 

Kenny v. Hal Volkel 3 1 1 1,00 

Teun v. Bakel Volkel 5 1 1 1,00 

Gerald Riepe Veteranen 6 7 1,17 

Mart Bos Veteranen/Volkel 2 9 13 1,44 

Maarten Derks Volkel 2/3 13 20 1,54 

Wilco v Nuland Volkel 4 13 22 1,69 

Johny Verstegen Veteranen 4 7 1,75 

John Reijnen Volkel 7 16 28 1,75 

Joost Eurlings Volkel 1 16 28 1,75 

Linda vd Wijst Dames 1 14 31 2,21 

Wout Cobussen Volkel 2 6 14 2,33 

Wim vd Locht Volkel 5 12 28 2,33 

Johan v Oort Volkel 3 7 19 2,71 

Tom Vogels Volkel 6 16 62 3,88 

Marijn Verwegen Volkel 3 1 6 6,00 

 

 

Vriendelijke groet, 

Wout Cobussen 
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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 11 juni 2011 in de mailbox, en wel naar:    clubblad@rksv-volkel.nl 

Alvast bedankt. 

 

 
 

 

Oplossing van Raad de Plaat 
De oplossing is: Stef van de Kandelaar met carnaval.       



www.rabobankudenveghel.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank ondersteunt uw
sportvereniging!

Het idee is dat sport
verbroedert.
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. Daarom ondersteunt Rabobank

Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. En dat doen we graag. Want samen sporten

verbroedert. Dat is het idee.
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