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Warming up 
Beste mensen, 

 

Marietje van den Brandt – de vrouw van erelid Wim – is overleden en velen waren aanwezig bij 

haar uitvaart. Zij was afgelopen seizoen nog regelmatig aanwezig rond het hoofdveld om 

kleinkinderen in actie te zien. 

 

Bij de jeugd zijn er vijf kampioensteams te noteren. Toch kiest Wim van der Molen er voor om te 

stoppen als voorzitter van de jeugdafdeling. Het is nog niet bekend wie hem in die rol opvolgt. 

Wim blijft – naar verluidt – wel actief binnen de jeugdafdeling in een andere rol. 

 

Het eerste team won knap van Juliana Mill maar was toen nog niet zeker van voortzetting van het 

verblijf in de derde klasse. Op 8 mei vielen pas de definitieve beslissingen. Kampioen werd toch 

Heeswijk en Volkel wist zich op doelsaldo in de derde klasse te handhaven ten koste van MULO. 

 

Het aanleggen van het kunstgrasveld is begonnen. Al het veldmeubilair is al verwijderd. In de loop 

van augustus moet het klaar zijn. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 13 augustus 2011. 

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

Veel leesplezier met dit weer goed en 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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Inhoudsopgave  
 

 

1 Warming Up en colofon 23 Jeugdportret 

3 Inhoud en ledenmutaties 27 Vriendinnendag 

4 Organisatie 29 Mop van de week 

7 Van de voorzitter 35 Nieuw clublied en Raad de Plaat 

9 Dank en Spaarkas 37 Jeugdkampioenen E5-E3-D1 en B2 

11 Jeugdwetenswaardigheden 41 Volkel 1  

13 Geslaagden voetbalschool 45 Veteranendag 

15 Jubileumviering 47 Statistieken 

17 De pen: Thijs van Dun 50 Penaltybokaal 

19 Wie is het? 51 Volkel 6 uniek 
 

Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Elke Verhoeven Nicole Verkuijlen Gertjan Verwijst Harriette Giesbers 

Wiljan Wijnen Ruud van Dijk Theo vd Ven Franko van Lankvelt 

Marco Verheijen Guus Bekkers Linda vd Wijst Lonnie Lourenssen 

Anne vd Laar    

Aangemeld 

Jurgen Schepers Frontstraat 3 5405 AK Uden 0413-270930 

Lynn van Dijck Rudigerstraat 19 5408 AA Volkel 0413-274573 

Lars vd Wijst Maaymanseweg 11 5408 AP Volkel 0413-257929 

Sjoerd Hurkmans Rudigerstraat 21 5408 AA Volkel 0413-266535 

Thomas de Winter Linie 1 5405 AR Uden 0413-245680 

Timo Peters Haverkampstraat 7A 5408 PD Volkel 0413-378556 

Luuk van Hout Looierstraat 7 5408 SZ Volkel 0413-262003 

Rik vd Boom Snoekstraat 5 5408 AR Volkel 0413-273090 

Yasin Ilhan Annahof 19 5408 BD Volkel 06-14959477 

Aukje Bos Hoge Randweg 6B 5408 NA Volkel 0413-274229 

Pim Lourenssen Heuvelstraat 47 5408 AC Volkel 0413-272676 

Loek Minten Leeuwstraat 58 5408 PL Volkel 0413-272677 

Thijs van Bree Stalreep 52 5406 CH Uden 06-41616965 

Paul Hermans Eiment 8 5408 BH Volkel 0413-272834 

Jens vd Locht Heikantsepad 3 5408 PX Volkel 0413-274739 

Tygo vd Locht Heikantsepad 3 5408 PX Volkel 0413-274739 

Verhuisd 

Rik Hermans Beekvloed 77 5408 NG Volkel 0413-274043 

Joost Kuipers Leeuwstraat 54 5408 PL Volkel 0413-301870 

Rick Verstegen Kronenland 1604 6605 RZ Wijchen 06-54303690 

 

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 vacant 

PR en Media Jan Banken Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254 

 

Jeugdcommissie  

Voorzitter vacant 

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 

Lid Antoon vd Wijst Biesthoek 3a   Boekel    0492-323418 

 

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 
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Verzorger Wim van Tiel Groesplak 2A Zeeland 0486-453073 

 

 
Clubhuis  Eeuwsels 14 Volkel 0413-273336 

Beheerder Gerald Riepe Dasstraat 43 Volkel 06-10154226 

 

Consul Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 06-22541630 

 

Infolijn rksv Volkel 0413-274085 

Infotekst Skyline TV teletekstpagina 628 

 

Website www.rksv-volkel.nl 

WebMaster Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 

Technisch Koen v Duijnhoven Witteweg 4 Volkel 0413-273673 

 

E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl 

 

Clubblad 

Hoofdredacteur Geert Biesterbos     L.v.Ravensteinstr 24  Uden 0413-265386 

Layout Harm Banken     Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254  

Bezorging Pascal vam Os     Sleutelbloem 13 Boekel 0492-321100 

E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl 

 

Postadres Postbus 15 5408 ZG  Volkel 

Bankrelatie Rabobank 154900311 

 

Gevonden voorwerpen Gerald Riepe      Eeuwsels 14 Kantine 0413-273336 

Ledenadministratie 

Aan- en afmelding Wilma Verstegen Dasstraat 28 Volkel 06-33059089 

Contributie Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
 

Vaste medewerkers clubblad 

Geert Biesterbos   Eindredactie, wedstrijdverslagen Volkel 1 

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, Raad de Plaat 

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, 

 
Al weer het laatste clubblad van dit seizoen voor we weer gaan genieten van een welverdiende vakantie. 

Maar toch wil ik eerst nog even wat gebeurtenissen memoreren. Allereerst natuurlijk het overlijden van 

Marietje van de Brandt. Marietje was een vrouw met een echt Volkel hart. Jarenlang heeft ze samen met 

haar man de kantine gedraaid en heel haar leven was ze supporter van Volkel. De laatste jaren kwam ze, 

ondanks haar hoge leeftijd nog regelmatig door de tunnel gelopen om te komen kijken naar het voetbal, 

naar haar kleinkinderen en natuurlijk naar Wilma. Ze was zeer betrokken bij de vereniging en hield van 

gezelligheid. Marietje bedankt voor wat je allemaal gedaan hebt voor de vereniging, we gaan je zeker 

missen. 

Ook wil ik de organisatie van de zeskamp bedanken voor hun mooie initiatief. Het was goed geregeld en 

bere gezellig. Volgend jaar willen we als voetbalclub weer graag de gastheer zijn van dit mooie Volkelse 

evenement. Sportief gezien hebben we, mag ik zeggen, ons doel bereikt. Helaas bij de senioren geen 

kampioenen al was het 7
e
 er erg dicht bij. Jongens mijn complimenten hoe jullie dit jaar gepresteerd 

hebben, maar vooral hoe jullie een en al gezelligheid uitstralen. Er zijn geen elftallen gedegradeerd en na 

een spannend slot heeft het 1
e
 elftal de derde klasse kunnen behouden. Bij de jeugd hebben we wel enkele 

kampioenen, wat een goede prestatie is. Proficiat!!!  

Ook wil ik onze A-trainer Kees de Veth bedanken voor zijn inzet de laatste jaren. Kees gaat ons verlaten en 

genieten van zijn gezin. Kees we hopen je nog eens te begroeten op het sportpark, maar vooral wil ik je veel 

plezier en gezondheid toewensen met je gezin. 

Wie trouwens de laatste week eens langs het sportpark is gekomen heeft kunnen zien dat het hoofdveld er 

zeer gehavend uit ziet. Ze zijn dan ook begonnen met het aanleggen van het kunstgrasveld. Zoals het er nu 

uitziet zal de oplevering rond 01 augustus zijn en we kijken er dan ook naar uit om de eerste bal te laten 

rollen op ons vernieuwde veld. Natuurlijk zullen we ter zijner tijd  hier een feestelijk tintje aan geven, maar 

daar kom ik in het volgende clubblad op terug. 

Dan wil ik voor ik ga afsluiten mijn hartelijke dank uitspreken aan Willem van de Molen. Willem heeft 

namelijk besloten om na vele jaren te stoppen als jeugdvoorzitter. Jaren waarin Willem samen met zijn 

mannen de jeugd met volle overgave gedragen heeft. Willem was de nestor van de jeugd en met heel zijn 

hart en ziel heeft hij zich daar voor ingezet. Willem bedankt voor je tomeloze inzet, je enthousiasme en je 

Volkel hart. Ik hoop dat we je nog vaak mogen zien op de velden om je wedstrijden nog te fluiten of om af 

en toe je advies te geven. Willem het ga je goed!!! 

Dan wil ik iedereen een hele fijne vakantie toewensen, geniet van je vrije tijd en hopelijk allemaal 

gezond weer terug. 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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Dankbetuiging 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn 

zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma: 

  

                   Stien van Os - van den Berg. 

  

Dit medeleven heeft ons allen, in wat voor vorm dan ook, erg goed gedaan. 

Verder willen wij vermelden dat er € 816,60 opgehaald is voor KWF. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

  

Frans van Os, kinderen en kleinkinderen. 
 

Al weer een mooi seizoen voorbij 
Op het moment dat ik dit stukje voor het clubblad zit te typen is het seizoen nog niet helemaal 

voorbij. Er zijn nog een paar seniorenteams die hun laatste wedstrijden moeten voetballen.  

Ook voor de jeugd is het bijna klaar. Dan nog de jeugdtoernooien thuis in Mei en dan is het echt 

weer over voor een paar maanden. 

Is ook altijd weer fijn om eens wat tijd voor onszelf te hebben en de accu op te kunnen laden, 

zodat we er het volgend seizoen weer fris tegenaan kunnen. Volgend seizoen staat er heel wat te 

gebeuren ivm. het 75 jarig jubileum. 

Ook dan zullen we weer veelvoudig gebruik moeten maken van onze vrijwilligers voor achter de 

bar. Wat volgens mij maar weinig mensen doorhebben/weten is hoe belangrijk het is dat Wilma 

en ik zoveel hulp van hen hebben/krijgen, want zoiets kunnen we echt niet met z’n tweetjes. We 

kunnen dan ook niet genoeg zeggen hoe fijn we het vinden dat we zoveel hulp hebben en zijn er 

trots op, want niet overal gaat het zo als bij onze club. 

Bij deze willen wij iedereen die ons heeft geholpen het afgelopen seizoen weer super bedanken 

voor die hulp. Hopelijk gaat het volgend seizoen ook zo snel voorbij, want dan heeft alles goed 

gelopen en hebben we een mooi jaar gehad. We zullen zien. 

Ook willen wij iedereen allemaal een fijne vakantie toewensen, geniet er van en tot het volgend 

seizoen. 

 

Groetjes,   Gerald en Wilma 
 

Spaarkas  
 

Met ingang van het volgende seizoen willen we beginnen met sparen via een spaarkas in onze 

kantine. 

Vanaf nu kan men zich opgeven achter de bar in de kantine. 

De regels die we gaan hanteren worden te zijner tijd bekend gemaakt via het clubblad en het 

mededelingenbord in onze kantine. 

 

Groetjes,   

Gerald 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 

 

Het is voor de laatste keer dat ik mijn vaste bijdrage lever aan het clubblad, want ik stop 

als jeugdvoorzitter 

 

Van de 19 jeugdteams binnen onze vereniging zijn er liefst 5 kampioen geworden in de 

Voorjaarsreeks, tellen we daar de F1 bij op die kampioen werden in de Najaarsreeks dan 

mogen we met gepaste trots vaststellen, dat we het als jeugdafdeling van Volkel nog niet 

zo slecht hebben gedaan. 

 

Want na onze F1 werden de B2, D1, D2, E3 en de E5 kampioen in hun poule!!! 

Leiders, trainers en natuurlijk alle spelers ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. 

 

Gaan we de rij verder af  dan zijn we blij dat de A1, ook al viel het allemaal door de vele blessures en 

andere omstandigheden wat tegen, zich toch vrij makkelijk in de 1
e
 klasse hebben gehandhaafd. 

Kees heeft te kennen gegeven na dit seizoen te stoppen, want hij is helemaal in de ban van zijn pas geboren 

zoontje.  Kees het ga je goed. 

De A2 konden het door hun onverwachte promotie niet voor elkaar boksen om hun goede serie in de 

Najaarsreeks een goed vervolg te geven. Zij verdienen echter met hun leiders en trainer een groot 

compliment voor de goede sfeer binnen het team. 

 

De B1 hebben zich weten te handhaven in de 1
e
 klasse al was het allemaal niet groots, mede door allerlei 

omstandigheden rond dit team. Rick gaat naar Niftrik en Adje stopt. Wij wensen hen verder ongelooflijke 

veel succes buiten het voetballen. 

De B2 werd tot veler verassing kampioen na een serie spannende en goed gespeelde wedstrijden. 

 

De C1 heeft het redelijk gedaan al viel het de kenners op, dat zij na de Winterstop toch vaak zeer goed 

voetbalden. 

De C2 heeft het binnen hun mogelijkheden en vaak wisselende samenstelling goed gedaan. 

 

De D1 hebben bij vlagen zeer goed voetbal laten zien. Het is een zeer talentvolle groep, begeleid door Ivo 

en Adrie, die beiden te kennen hebben gegeven te willen stoppen bij dit team. 

De D2 heeft velen verrast. Daarom is het zo mooi dat ook een in veler ogen wat minder team, het voor 

elkaar heeft gekregen om kampioen te worden, maar wat wil je met Pieter als coach. 

 

De E1 wisselde zeer goed gespeelde wedstrijden af met vaak onbegrijpelijk zwakke. Toch hebben ze tot de 

voorlaatste wedstrijd meegedaan om het kampioenschap, wat echter net niet lukte. 

De E2 wisselde eveneens goede met minder goede wedstrijden af en zij hadden het vaak lastig tegen 

diverse E1 teams in hun poule. 

De E4 heeft na een intensieve samenwerking met de Jeugd Technische Commissie met veel plezier  

gespeeld als in de Najaarsreeks. Er werden zelfs een paar wedstrijden gewonnen en zo kwam het rond dit 

team allemaal weer goed. 

De E3 en de E5 waren de verrassing binnen de E pupillen allebei kampioen en dat werd op een geweldige 

manier gevierd. 

 

De F pupillen hebben het allemaal op een leuke en goede manier gedaan. Voor de F1 was deze klasse tegen 

teams als Udi, JVC  en TOP te hoog gegrepen, al zijn ze nooit echt weggespeeld. 

De ander teams hebben in een leuke en sportieve sfeer veel kunnen leren en hebben daar in het nieuwe 

seizoen hopelijk veel plezier van.   
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De M11B is een verhaal apart. Twee leeftijdgroepen, die nooit een echt team werden en waarbij vooral de 

oudere meisjes het af lieten weten. 

Anders was het bij de M7C. Alleen hadden zij de pech dat de KNVB hen indeelde bij tegenstandsters uit 

Limburg, die echter niet in Brabant kwamen voetballen, waardoor zij maar weinig wedstrijden hebben 

gespeeld. 

 

Het was weer een hele opsomming, maar iedereen die met deze teams gewerkt heeft verdient een 

geweldig compliment. 

De sfeer binnen de jeugdafdeling was geweldig goed, de samenwerking onderling nagenoeg perfect, 

daarom van mijn zijde een geweldig compliment aan iedereen die binnen de jeugdafdeling zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen. 

 

Ook de mannen van de Toernooicommissie verdienen hetzelfde. Geweldig mannen wat jullie hebben 

gepresteerd, ik neem mijn pet diep voor jullie af. 

 

Voor de eerste keer sloten we samen het seizoen af op een zaterdag, niet meer verspreid, maar alles 

tegelijk op één dag. 

Met de penaltybokaal voor de 5-jarigen en later op de middag voor de rest van alle jeugdteams, die 

allemaal hun beste schutters naar voren hadden geschoven. 

Gevoetbald werd er tegen de ouders en de middag werd besloten met een pilsje en wat te eten. 

 

En nu met vakantie, en voor mij zal het even wennen zijn om niet meer aan het stuur te zitten. 

Het zal nog wel eventjes pijn doen maar het is niet anders. 

Ik wil van deze plaats iedereen waarmee ik binnen de Jeugdafdeling heb samengewerkt van harte 

bedanken. Twaalf en een half jaar, met ruim 20 jeugdteams kampioen, promoties van de hoogste 

jeugdteams en grote inbreng van jeugdspelers om het 3
e
 klasseschap te behouden, voorwaar iets om 

ongelooflijk trots op te zijn. 

 

Wim van der Molen 

 

VOLKEL SPELERS GESLAAGD 

 

       Pepijn  

Peerenboom, Jorrit Peerenboom, Jeroen Boersma en Tim 

Verbruggen hebben naast de reguliere voetbaltrainingen van 

Volkel tien extra bijlessen gehad bij Voetbalschool Uden.  

 

 

 

De nieuwe najaarsmodule 2011 start vanaf begin september 2011. 

Voor opgave en meer info, zie www.voetbalschooluden.nl 
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Adverteer hier! 

 

 

Het kost niet veel. 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 3 Juni 2011 

rksv Volkel   blz. 15 

Jubileumjaar rksv Volkel 75 jaar komt op stoom…!! 
 

 
Gezocht: 

� man / vrouw in de leeftijd van 12-99 jaar,  

� in bezit van linker en/of rechterhand,  

� met gezond boerenverstand of uitermate intelligent, 

� met een klein beetje of veel vrije tijd in 2012 

 

De uitdaging is om veel mensen binnen en buiten de vereniging te betrekken bij het jubileumjaar om 

samen met de jubileumcommissie het 75-jarige jubileum tot een onvergetelijk jaar te maken. In de 

jaarkalender kun je zien welke activiteiten er georganiseerd gaan worden. 

 

 

JJuubbiilleeuummkkaalleennddeerr       
 

Vrijdag 23 september 2011 :  de WARMING UP  - Informatieve avond voor medewerkers jubileumjaar 

Vrijdag 4 november 2011  :  de  OPSTELLING  - Uitgave bewaarkrant met jaarkalender  

Zaterdag 7 januari 2012  :  de  AFTRAP - Officiële opening jubileumjaar op de nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 20 januari  2012  :  GELE KAART – RODE KAART - Jubileumkwis voor jong en oud 

Zaterdag 2 maart 2012  : de BOBO ‘s - Officiële receptie 

Zat 7 tm ma 9 april 2012  :  RONDO Internationaal - Deelname aan Easter Open 

Vrijdag 30 april 2012  :  het MINI-WK - Dorpszeskamp voor buurten 

Zondag 20 mei 2012  :  de VLIEGENDE KEEP- Deelname aan Volkel in de Wolken 

Vrij  8 tm zon 10 jun 2012  : de RUST -  Feestweekend met 24-uurstpoernooi, penaltybokaal,wereldrecord,  

             feestavond, frühshoppen. Pannatoernooi, clinic, voetvolley 

Zat 1 en zon 2 juli 2012  :  TRAININGSKAMP - Jeugdkamp 8  tm 14 jaar slapen op de voetbalclub,  

       vader/zoontoernooi, jeugdkwis, e.a. 

Vrijdag 30 sept 2012  :  “LOTEN TE KOOP” -  Goederen en dienstenveiling en jubilarissenavond 

Vr 12 tm  zo 14 okt 2012  :  PUBLIEKSWISSEL / SPELERSVERHUUR - Festyland ondersteunen door te helpen 

Zaterdag 27 oktober 2012  :  SKYBOX meeting -  Avond / dagje uit met (oud) sponsoren 

Vrijdag 2 november 2012  :  Medewerkersavond     

December 2012    :  WINTERSTOP (optioneel)                                           

Zat 24  november 2012  :  het EINDSIGNAAL -  reünie, uitreiking jubileumboek en prijzen, tonproatersavond 

Di 27 en wo 28 dec 2012  :  in BLESSURETIJD / HET SLOTOFFENSIEF -  Afsluiting jubileumjaar voor de jeugd,  

Zaalvoettoernooi  jeugd, mmv de Volkelse voetbalschool, voetbaltovenaar 

 

Takenpakket:   

� Meehelpen met het organiseren van activiteiten waaronder: 

o Zeskamp, Volkel in de Wolken, Feestweekend, wereldrecord, jeugdkamp, goederen en 

dienstenveiling, festyland, sponsorendag, ijsbaan, reünie 

� Bijdrage leveren aan het jubileumboek en PR waaronder: 

o Schrijven van stukjes, interviewen van mensen, verzamelen van foto’s, opmaken van het 

jubileumboek, vullen van de website, rondbrengen van de jubileumkrant 

� Ondersteunen van de kantine 

o Tappen, glazen spoelen, oberen, friet bakken, inrichten van de feesttent, buffetten maken, 

broodjes smeren, snoepzakken maken 

� Aansluiten bij de ‘’sjouwploeg” 

o Opbouwen en afbreken van tenten / spellen / spullen, ophalen en wegbrengen van 

‘geleende’ dingen, verlichting / sanitair/ houten vloeren, spellen timmeren 
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Adverteer hier! 

 

 

Het kost niet veel. 
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Er is dus altijd wel iets wat aansluit bij jouw interesse en de hoeveelheid tijd die je beschikbaar hebt. 

Daarom willen we je graag uitnodigen op de ‘Warming- up’ van het jubileumjaar. Op deze avond willen we 

dan graag een aftrap maken en afspraken maken over alles wat er staat te gebeuren.  

De datum hiervoor is:  

 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER om 20.00 in de kantine  

 

Nogmaals,  alle handjes zijn welkom en ook al heb je maar beperkt tijd, iedereen is welkom en voor 

iedereen is wel iets te doen. Neem je agenda mee.  

 

We hopen je graag te zien op vrijdag 23 september. Voor vragen kun je altijd bellen met Hans vd Locht  06-

20544236 /  lovo@ziggo.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Jubileumcommissie Rksv Volkel 75 jaar 

 

 

Paul, bedankt voor de pen   
 

Als eerste wil ik Paul bedanken voor de pen, dit had ik altijd al eens willen doen…..  

 

Ik zal mezelf  eerst even voorstellen voor degenen die me niet kennen. Mijn naam is Thijs van Dun, ik ben 

21 jaar en woon in Uden, maar geen zorgen ik heb tot mijn 12
e
 in Volkel gewoond. Ik zit in de 

‘’veelbelovende’’ vriendengroep Gin Gefrot, volgens Theo een mooie naam. 

 

Mijn voetbalcarrière heb ik gestart bij de vijf jarigen; hier heb ik veel geleerd van opa Toon. Ik weet nog als 

de dag van gister hoe blij ik was met het winnen van de penalty wisselbeker, die elke week aan het einde 

van elke training werd uitgereikt. Vervolgens heb ik vanaf de F tot de C als links- of rechtshalf gespeeld. In 

de C1 hadden Theo, Ruud en Noud het idee om het met mij eens als mid mid te proberen. Na die tijd ben ik 

eigenlijk op die positie blijven hangen. Met deze trainers hebben we mooie kampioensschappen behaald, 

maar misschien nog wel mooiere kampioensfeestjes. Ik had nog nooit zoveel sigarenrook in een tuinhuisje 

gezien als toen bij Rick van de Boom. Mijn laatste jaar in de A1 was misschien nog wel het mooiste: 

kampioen en de regionale beker gewonnen met de A1, met het T&W zaalvoetbalteam (het team dat zo 

moeilijk te verslaan is volgens Het Witte Paard) kampioen geworden en mijn debuut bij het 1ste gemaakt 

tijdens de kampioenswedstrijd. 

 

Vanaf de A1 ben ik naar het 2
de

 elftal gegaan, waar ik het begin van dit seizoen ook begon. Vervolgens ben 

ik halverwege het seizoen doorgestroomd naar het 1
ste

. waar ik de tweede seizoenshelft heb gespeeld als 

verdedigende middenvelder. Dit seizoen ben ik toch weer geëindigd in het 2
de

, omdat ik nogal graag op 

vakantie ga. 

 

Doordeweeks ga ik naar school in Veghel. Hier studeer ik Bouwkunde op ROC de Leijgraaf. In de avonduren 

en vakanties werk ik bij Van Rijbroek Staalbouw, hier hou ik me vooral bezig met het calculeren en werk 

voorbereiden van staalconstructies.  

 

Ik denk dat ik wel alles verteld heb van mijn voetbalcarrière, maar als mensen meer willen weten zijn ze 

altijd welkom. Ik ben regelmatig te vinden in de kantine en regionale kroegen. 

Ik geef de pen door aan Stan van Bakel, het grootste talent van Volkel. 

 

Groeten, 

Thijs van Dun
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Wie is het         ? 

Naam:       Theeke & Hein 

Geboorteplaats:    Veghel en Bakel 

Verliefd/verloofd/getrouwd:  Getrouwd en ook verliefd 

Kinderen:     Niet alle vijf van mij en de ander heeft er 2. 

Huisdieren:    Nee en een paard 

Lengte:     Wedervraag: lengte waarvan? 

Gewicht:     82 en 84 kilo 

Schoenmaat:    44 – 45 

 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Theeke: ik profiteer van jullie 

Hein: ik timmer nog aan de weg. 

Heb je daar ook een opleiding voor gehad? 

 Theeke: jazeker, LAS, MAS 

Hein: LTS houtbewerking 

Wat voor hobby’s heb je? 

Theeke: voetballen, computeren en sportprogramma's kijken 

Hein: volgens mijn vrouw is werken mijn hobby en lopen en fietsen (naar de kroeg en terug) 

Hoe ziet je voetbalcarrière eruit? 

 Theeke: op mijn 16e begonnen bij vv Hoogstraat. Daarna via Vorstenbosch. En nou in de herfst 

van mijn carrière nog toptransfer kunnen maken. 

Hein: Op mijn 20e begonnen bij MVC. Daarna al heel lang in Volkel en daar mijn carrière 

afgesloten. 

Wat waren de hoogtepunten?  

Theeke: bij een uitwedstrijd hadden we de shirtjes van de grootste concurrent van mijn 

allerbeste maat. We hadden afgesproken dat we de shirtjes om zouden draaien als ik zou 

scoren. Dat gebeurde dus ook met een assist van mijn maat. 

Hein:dat moet dit seizoen zijn. Een ongekend puntentotaal, clubkampioen en in een ver 

verleden  heb ik nog een trofee gewonnen. Dus op het hoogtepunt moet je stoppen. 

Heb je ook dieptepunten gekend? 

Theeke: ik heb een keer mijn been gebroken. 

Hein: alleen maar hoogtepunten 

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

Theeke: officieel niet bij Volkel 

Hein: heel lang beheerder geweest van de feesthal van ons team. 

Welke club is je favoriete club na Volkel?  

Theeke en Hein in koor: Ajax 

Wie wordt er kampioen volgend seizoen? 

Theeke: Volkel 7   

Hein: ik ben weg dus dat moet zeker lukken. 

Wat vind je van het Nederlands elftal? 

Theeke: vriendschappelijk kijk ik niet meer.  

Hein: volgend jaar zullen we het wel weer zien. Ze zullen weer ver komen. 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 3 Juni 2011 

rksv Volkel   blz. 20 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 3 Juni 2011 

rksv Volkel   blz. 21 

Wat is je favoriete… 

Vakantiebestemming?   

Theeke: We rijden wel ergens heen, niet te ver weg. 

Hein: met mooi weer het liefste thuis en anders een zonvakantie 

Muziek?  

Theeke: vroeger Simple Minds, U2, Bryan Adams 

Hein: classic rock, Rowwen Heze, Bryan Adams 

TV programma? 

Theeke: Studio Sport en VI 

Hein: alle sport  

Internetpagina? 

Theeke: www.kliknieuws.nl 

Hein: wat voor favoriet?  

Film?  

Theeke: ik kijk geen films 

Hein: natuurfilms en goede actiefilms. 

Gerecht? 

Theeke: rodekoolschotel  

Hein: erwtensoep 

En als je zelf moet koken?  

Theeke: gewoon hollandse kost: piepers, groente en een stuk vlees 

Hein: kippesoep en een gebakken ei, dat is het enige wat ik klaar kan maken. 

Wat zou je nog wel eens ooit willen doen? 

Theeke: Kampioen worden 

Hein: nog een keer naar Mexico 

Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken? 

In koor: nergens voor, gewoon laten liggen. 

Hoe ziet jouw favoriete elftal er uit, als je het samen moet stellen met Volkelse voetballers? 

In de goal John Reijnen, linksback Henk van Veggel, laatste man Theo van de Ven, rechtsback Frank 

Wassenberg, Wilco van Nuland voorstopper als hij niet verhuurd is aan het vierde, Roy van de 

Brand op het middenveld, Frank Verwegen rechtshalf, rechtsbuiten Marcel Robben, Cor de 

Jager in de spits en Mark Hudson linksbuiten. We spelen inderdaad met 10 man, want Patrick 

l'Ortye heeft 2 keer geel in 5 seconden gekregen bij VCO. En vanwege het groot aantal spelers 

Sander Dortmans op de bank. 

Waar heb je een hekel aan? 

Theeke: aan mensen die liegen 

Hein: aan mensen die afspraken niet nakomen. 

Met wie zou je wel eens een beschuitje willen eten? 

Theeke: Marianne Timmer 

Hein: Do, de zangeres 

Van wie heb je qua leren voetballen het meeste geleerd? 

Theeke: het is niet gelukt, vergeefse moeite 

Hein: dat is duidelijk Cor de Jager 

Wat is je beste eigenschap? 

Theeke: ik probeer het voor iedereen goed te doen 

Hein (zijn vrouw geeft antwoord): er is hem nooit iets te veel 

Wat is je slechtste eigenschap? 

Theeke (zijn vrouw zegt): hij kan geen nee zeggen. 

Hein: Ik kom vaak maar net op tijd. 

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

(moeten) gaan veranderen? 

Ga zo door, jeugdtoernooi heel goed georganiseerd en gelukkig heel veel vrijwilligers. 
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Adverteer hier! 

 

 

Het kost niet veel. 
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Heb je nog op- en/of aanmerkingen? 

Altijd gezellig gevoetbald bij Volkel.  

De vorige keer waren we bij Ad Kuijpers te gast. Ad nog bedankt. Deze keer hebben we een duo interview. 

Wie vandaag de vragen beantwoord hebben staat achterin de cooling down. 

 

Mark & Mark 

  

      JEUGDPORTRET 
NAAM:    Giel Verhoogh                   

ELFTAL:  E 1  

LEEFTIJD:  10  jaar   

SCHOOL:     De Vlieger     

 

1.Hoe lang ben je lid bij rksv Volkel?  

        Ongeveer 5 jaar. 

 

2. Nu speel je in de E 1 en daar is in de competitie DAW Schaijk kampioen geworden; is dit team echt 

    goed? 

 Ja, dat wel. 

 

3. Wat is het aller leukste aan jullie voetbalteam? 

    Dat er veel vrienden in voetballen. 

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Ja, spits. 

 

5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Ongeveer 17 keer. 

 

6. Beste, trainer? 

    papa 

 

7. Favoriete club. 

   PSV. 

 

8. Waarom deze club? 

    Omdat het een Brabantse club is. 

 

9. Jeugdidool? 

    Messi 

 

10. Moeilijkste tegenstander? 

      Fc Uden. 

 

11. Mooist voetbalmoment? 

      Toen ik mijn eerste kopbal maakte. 
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12. Lachen om? 

      Grapjes. 

 
13. Boos om? 

      Als ik mijn zin niet krijg. 

 

14 Televisie? 

     Paingame. 

 

15. Leukste op de computer? 

      Hyves. 

 

16. Wat is het aller lekkers eten?  

     Poffertjes. 

 

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

     Joep van Lankveld, maakt altijd leuke geintjes. 

 

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

     De velden beter maken. 

  

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

     Tennis. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

     Volgend seizoen word PSV kampioen. 

 

21. Is je familie ook sportief ? 

      Papa voetballen en tennissen. 

      Mama tennis 

      Lars voetballen en tennissen. 

 

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

     Leuk. 

     

 

Arno & Els bedankt voor dit interview op het tennispark.  
Dit was voor dit seizoen de laatste jeugdportret. 

 

Bij deze wens ik iedereen een fijne vakantie toe. 

 

Groetjes,  

Marcel Robben.  
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Vriendinnendag 

Op vrijdagavond 13 mei organiseerde de Jeugdafdeling van Volkel in samenwerking met de regiocoach van 

de KNVB een spelavond voor meisjes van 7 tot 16 jaar. 

De opkomst was boven verwachting, liefst 52 meisjes wisten de weg naar ons sportpark te vinden. Erg 

enthousiast werd aan de diverse spelletjes deelgenomen en overal kon je aanmoedigen horen om het zo 

goed mogelijk te doen. In de pauze werden foto’s gemaakt van alle deelnemende teams gevolgd door een 

grote groepsfoto. 

Na afloop werden in de kantine aan de winnende teams en aan de tijdens die avond gekozen talentjes 

prijzen uitgereikt. De avond werd besloten met voor iedereen een fijne consumptie. 

 

Namens de JTC  

Wim van der Molen 
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D.M.V.D.W.  
 

 

Afgelopen seizoen had telkens 1 speler van het TWIDDE de eer om de wedstrijdbespreking te mogen beginnen met 

D.M.V.D.W. oftewel De Mop Van De Week. Hieronder volgt een overzicht van de creatieve moppen welke zij 

natuurlijk zelf bedacht hadden en welke uiteraard op papier ingeleverd moesten worden, anders stond daar een 

boete van 2,50 Euro tegenover. Opvallend was dat er van al die ingeleverde moppen, welke veelal over voetbal 

gingen, er geen enkele mop over Feyenoord tussen zat. Opvallend maar uiteraard had dat natuurlijk met het respect 

voor de leider te maken en natuurlijk zijn al die spelers in hun hart ook voor Feyenoord, want Feyenoord is hetzelfde 

als het hele leven : GEEN WOORDEN MAAR DADEN !!! 

Dan hierbij de mopjes in willekeurige volgorde: 

 

 

Mop van Stan: 

Pierre Hutjens komt bij de dokter, want hij zat niet lekker in zijn vel. Hij zegt tegen de dokter dat hij zich wil laten 

besnijden. Dat kan zegt de dokter en hij begint aan het proces. Als de dokter eenmaal klaar is vraagt Pierre aan hem 

wat ze met die afgesneden stukjes doen. Zegt de dokter : nou Pierre daar maken ze in Amsterdam voetballers van. 

 

 

Mop van Sander: 

Er lopen 3 voetbalsupporters over straat: 1 van Ajax, 1 van PSV en 1 van Twente. Op een gegeven moment zien ze op 

straat een naakte vrouw liggen. De supporters denken alle 3 dit kan niet en gaan haar helpen. De Twente supporter 

legt zijn petje op de linkerborst van de vrouw en de PSV supporter legt zijn petje over de rechterborst. Vervolgens legt 

de Ajax supporter zijn petje over haar poes en dan lopen ze alle drie weer verder. Even later ziet een politieman de 

vrouw liggen en loopt er op af. Hij kijkt onder het Twente petje en knikt goedkeurend. Dit doet hij ook bij het PSV 

petje en hij knikt weer tevreden. Tenslotte kijkt hij onder het Ajax petje en zegt tegen zijn collega die net is komen 

aanlopen: vreemd, dit is voor het eerst dat ik geen lul zie onder een Ajax pet ! 

 

 

Mop van Joep: 

Edwin Hermkens woont sinds kort in zijn nieuwe huis in Uden (? ) waar hij iedere keer bij Studio Sport de hond van zijn 

buurman hoort janken en blaffen. Edje wordt er zo gek van dat hij een keer aanbelt en tegen zijn buurman zegt dat ie 

zich gruwelijk aan die hond stoort. Hierop zegt zijn buurman dat ie dat altijd doet als PSV verliest, waarop Ed vraagt 

wat die hond dan doet als PSV wint. Dat weet ik niet zegt de buurman, ik heb die hond pas 3 jaar. 

 

 

Mop van Maarten: 

Een man loopt naar de Arena en gooit tweehonderd Euro neer op de kassa. Zegt de vent achter de kassa: wat wil je 

hebben, een seizoenskaart of een speler ? 

 

 

Mop van Maikel: 

Een Nederlander zit te genieten van zijn ontbijt, dat uit koffie, croissants, boter en jam bestaat. Naast hem komt 

ongevraagd een Marokkaan zitten, die een kauwgom kauwt en ongevraagd een gesprek begint. Dus jullie 

Nederlanders eten het hele broodje op? Nederlander: ja, natuurlijk. Marokkaan ( irritant belletjes met zijn kauwgom 

blazend ) : Wij niet, in Marokko eten we alleen de binnenkant op. De korstjes sparen we op in een container, recyclen 

we, bakken er opnieuw brood van en dat verkopen we aan Nederland. Even later vraagt die Marokkaan: eten jullie die 

broodjes met jam? Nederlander: ja natuurlijk. Marokkaan nog irritanter sliertjes kauwgom uit zij mond trekkend: wij 

niet, in Marokko eten we alleen vers fruit. De schillen, pitten en restanten verzamelen we in een container, recyclen 

we weer als jam en verkopen we aan Nederland. Vraagt die Nederlander aan die Marokkaan: Hebben jullie seks in 

Marokko? Natuurlijk zegt de Marokkaan. En wat doen jullie dan met de condooms vraagt de Nederlander. Marokkaan: 

die gooien wij natuurlijk weg. Wij niet, zegt de Nederlander, in Nederland verzamelen we ze in een container, smelten 

ze om tot kauwgom en sturen het dan naar Marokko. 
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Mop van Lars: 

De juf stond voor de klas en zei: vandaag gaan we het over jullie vaders beroep hebben, vertel een voor een maar wat 

jullie vader doet en wat je er van vindt. Pietertje: mijn vader is brandweerman, hij redt elke dag mensenlevens en blust 

de grootste branden, hij is mijn grootste voorbeeld en ik ben super trots op hem. Dan mag Kareltje: mijn vader is 

politieman , hij pakt elke dag boeven op, hij houdt de straten veilig, regelt het verkeer, ik ben super trots op hem. Ten 

slotte mag Twan: mijn vader is stripper in zo'n gay-club, elke dag danst ie rond een paal en laat ie allerlei dingen in zich 

stoppen in ruil voor een fooi. Hij is mijn grote voorbeeld en ook ik ben supertrots op hem. Na de les moet Jantje bij de 

juf komen, die tegen hem zegt dat ze maar moeilijk kan geloven, dat zijn vader zo'n beroep heeft. Hierop zegt Jantje 

tegen de juf: Ik heb stiekem gelogen, want mijn vader is keeper van Ajax en ik schaam me zo voor hem ! 

 

Mop van Teun P.: 

Er zit een man in het Philips stadion met een hondje op zijn schoot. Op een gegeven moment wordt Engelaar gepoort en 

Bouma er uitgeprint door de tegenstander die moeiteloos scoort. Het hondje maakt hierop een dubbele salto en draait 2 

rondjes op zijn achterpoten. Zegt zijn buurman tegen die PSV-er: Goh, wat knap en wat doet ie nou als PSV scoort. 

Zegt die man: dat weet ik niet, want ik heb die hond pas 3 jaar. ( is waarschijnlijk dezelfde hond als de buurman van 

Edje Hermkens, kunnen ze de volgende keer mooi samen rijden ) 

 

Mop van Thijs: 

Komt een bezoeker in de dierentuin in Arnhem langs de leeuwen en ziet daar zo’n leeuw zijn eigen reet schoon likken. 

De bezoeker ziet een medewerker van de dierentuin en zegt tegen hem: dat is zeker een oude rustige leeuw, die ze zeker 

niet meer op een rijtje heeft. “Nee hoor, zegt die medewerker, sterker nog, het is een gevaarlijk roofdier dat bovenaan 

de hiërarchie staat en heeft zojuist een Ajax supporter verslonden. Tjeemig, zegt de bezoeker, maar waarom likt hij dan 

aan zijn reet? Nou, zegt die man, hij krijgt die smerige smaak maar niet uit zijn bek! 

 

Mop van Tony: 

Een vrouw loopt met haar dochtertje over de wallen in Amsterdam. Plotseling vraagt het meisje aan moeder: Mama, 

wie zijn die vrouwen in dat rode licht? Moeder zegt: O, dat stelt niets voor, die staan hier te wachten tot hun man ze 

komt ophalen. Nee hoor, zegt opeens een PSV supporter die daar staat, dit zijn hoeren en die neuken voor geld!! Vraagt 

het meisje aan mama: en krijgen die hoeren dan ook kinderen? Voordat mama kan antwoorden zegt die PSV-er: 

Natuurlijk, hoe krijg je anders de Arena vol? 

 

Mop van Bart: 

19 december 2010 

1 uur voordat Ajax-PSV begint. Ajax staat op dat moment 1
ste

 en een straatlengte voor op PSV. Suarez ( toen nog wel in 

Amsterdam dat bijtertje ) loopt het kleedlokaal in en ziet allemaal verveelde gezichten voor zich. Wat is hier aan de 

hand? Vraagt ie. Een gapende Stekelenburg antwoordt: we hebben eigenlijk helemaal geen zin in zo’n nietszeggend 

potje tegen die armzalige ploeg uit Eindhoven. Wij gaan liever naar de kroeg op het Leideseplein! Suarez kijkt ze aan 

en zegt: Nou ik kan ze eigenlijk wel in mijn eentje verslaan, gaan jullie maar naar de kroeg. Martin Jol ( ja ook nog in 

Amsterdam ! ) vond dat een goed idee. Dus Suarez kleedt zich om en de rest naar de kroeg. Na een paar biertjes worden 

de Ajax-spelers nieuwsgierig en vragen de barkeeper om teletext pag. 818 aan te zetten. Ze zien dat Ajax met 1 tegen 0 

voorstaat. Verrek, zegt Vertongen, hij is bezig om in zijn eentje PSV te verslaan. Teletext gaat uit, maar om kwart over 

4 vraagt Emanuelson ( ook al weg !) om nog een keer teletext aan te zetten. Staat er Ajax 1 ( Suarez 10. Min ) – PSV 1 ( 

Berg 90. Min ) De Ajaxieden kunnen het nauwelijks geloven, Suarez heeft in zijn eentje PSV op een gelijkspel 

gehouden. Op dat moment komt Suarez de kroeg binnen en zegt tegen de jongens: Sorry ik heb jullie vertrouwen 

beschaamd, ik heb jullie teleurgesteld. Teleurgesteld? Vragen de anderen verbaasd, man jij hebt in je eentje 

gelijkgespeeld tegen PSV, dat pas in de 90 ste minuut heeft gescoord!! Nee, nee, zegt Suarez, ik heb jullie vertrouwen 

beschaamd, omdat ik er in de 11
de

 minuut ben uitgestuurd.(Oorzaak: waarschijnlijk bijten ) 
 

Mop Paul D.: 

Een jongetje is met zijn ouders op vakantie in Rome, alwaar ze de paus willen zien in het vaticaan. Het jongetje wil 

graag de paus gedag zeggen en om extra op te vallen trekt hij, als PSV supporter zijn PSV shirt aan. Die middag staan 

ze tussen de vele mensen op het plein waar de paus voorbij komt rijden in zijn paus-mobiel. Hoopvol wacht het jongetje 

op de paus, maar deze rijdt gewoon voorbij en stopt even verderop bij een ander jongetje in een Ajax shirt. Hij buigt 

voorover en praat wel even met dat manneke. In tranen keert het jongetje met zijn ouders terug naar het hotel, en omdat 

hij zo teleurgesteld is besluiten ze om ook maar een Ajax shirt te kopen. Het doet wel zeer, maar je moet er wat voor 

over hebben om de paus te ontmoeten. De volgende dag staan ze weer op het plein te wachten op de paus in zijn 

autootje. En ja hoor, deze keer ziet de oude geestelijke hem wel staan met zijn nieuwe Ajax shirt. Hij stopt en buigt naar 

voren. Vol verwachting komt het jongetje glunderend wat naar voren. Hoort hij de paus vals sissen: Had ik gisteren niet 

tegen je gezegd dat je op moest rotten! 
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Mop van Ad: 

Twee Eindhovense jongetjes zijn in de buurt van het Phillips stadion met een bal op de stoep aan het spelen. Plotseling 

schiet aan de andere kant van de straat een een pitbull-terrier los van zijn baasje, en brullend schiet het beest met lijn en 

al de straat over, recht op het jongetje met de bal af. Het andere jongetje bedenkt zich geen moment, springt en grijpt het 

eind van de lijn, en haakt het bliksemsnel achter een paal. Daardoor wordt, vlak voor het bloeddorstige beest zijn tanden 

in zijn vriendje kan zetten, de lijn met een schok vastgetrokken, waardoor de hond zijn nek breekt en sterft. Toevallig is 

een Rotterdamse journalist getuige van het voorval. Hij snelt op de jonge redder af en roept: Dat was geweldig! Jij bent 

een held! Vind je het goed als ik hier een stukje over schrijf? Mij best, antwoordt het jochie. De journalist haalt zijn 

blocnote te voorschijn en schrijft hardop: Jonge…..PSV….fan…redt vriendje….uit klauwen van….moordzuchtig beest. 

Maar ik ben helemaal geen PSV-fan onderbreekt het jongetje hem. O, excuses, zegt de journalist. Hij haalt een streep 

door het geschrevene en vervolgt: Jonge Eindhoven-fan ……..voorkomt afgrijselijke aanval……..door dolle hond…. 

Maar ik ben ook geen Eindhoven-fan onderbreekt het jongetje weer. O, wat ben je dan voor een fan, vraagt de 

journalist, misschien voor Helmond? Ajax, antwoord het jochie. Waarop de journalist schrijft: 

Lafhartige………Ajax….hooligan……vermoordt…..weerloos…..hondje.! 

 

Mop van Wout C.: 

Bob van de Wijst, een echte PSV supporter, ligt op sterven en dus komt de pastoor bij hem op bezoek om zijn leven te 

overzien en te bespreken, zodat hij met een gerust hart naar de hemel kan, vrij van alle zonden. Aan het eind van het 

gesprek vraagt de pastoor aan Bob of hij nog ergens spijt van heeft in zijn leven, zodat hij ook hier gevrijwaard van kan 

worden voordat hij sterft. Ja, zegt Bob tegen de pastoor, ik heb er spijt van dat ik PSV supporter ben geworden en geen 

Ajax supporter. Kunt u dit nog voor me terugdraaien meneer pastoor? De pastoor kijkt Bob verbaasd aan en vraagt: 

Maar Bob, hoezo, heb je er spijt van dat je PSV supporter ben geworden? Ik dacht dat jij jaren met liefde en plezier naar 

PSV bent wezen kijken? De club die de laatste jaren het meest succes heeft geboekt van alle Nederlandse clubs. 

Waarom zou je dan plotseling voor Ajax willen worden? Die presteren toch al jaren niets meer! Dat klopt wel, zegt 

Bob, PSV is verreweg de mooiste club van Nederland, maar ik heb liever dat er een Ajaxied dood gaat dan een PSV-er. 

 

Mop van Thomas: 

Frank de Boer stuurt de Ajax-scouts de hele wereld over om uit te kijken naar een geschikte spits. Eentje die Ajax 

eindelijk weer eens aan de landstitel kan helpen. Van een van de scouts komt een bericht uit Irak dat er een heel 

getalenteerd spelertje rond loopt. De Boer vliegt naar Irak, raakt heel erg onder de indruk van het ventje en regelt zijn 

overgang naar Ajax. Twee weken later staat Ajax met 0-4 achter tegen FC Utrecht, met nog maar 20 minuten te spelen. 

De Boer geeft het Irakeesje opdracht om warm te lopen en laat hem een kwartier voor tijd invallen. Het ventje is een 

regelrechte sensatie en scoort 5 keer! De fans zijn verrukt, de clubleiding is lyrisch en de sportpers prijst de nieuwe ster 

de hemel in. Als ie eindelijk van het veld is, rent hij naar de telefoon om zijn moeder te vertellen van zijn eerste 

optreden bij Ajax. Hoi mam, raad eens?, zegt hij. Ik mocht vandaag 15 minuten meedoen, we stonden met 0-4 achter, ik 

scoorde 5 keer, waardoor we wonnen. Iedereen houdt van me: de fans, de spelers…… Fantastisch, zegt zijn moeder, 

dan zal ik je nu over onze dag vertellen. Terwijl jij aan het voetballen was is je vader op straat neergeschoten, je zus is 

verkracht en je broer heeft zich aangesloten bij een bende straatrovers. Terwijl jij het zo naar je zin had! De jonge 

voetballer is erg geschrokken : Wat moet ik zeggen mamma. Het spijt me……. Het spijt me, het spijt me, schreeuwt 

zijn moeder, het is verdomme jouw schuld dat we naar Amsterdam zijn verhuisd!! 

 

Mop van leider Jan: 

Een PSV-fan heeft een olielamp gekocht in een antiekwinkel. Hij poetst de lamp goed schoon, en je raad het al, er komt 

een geest uit. De PSV-er mag 3 wensen doen. Maar, zegt de geest, alles wat jij wenst krijgt iedere Ajaxied dubbel. Mij 

best, zegt de PSV-er, om te beginnen wil ik graag een Ferrari. De geest brabbelt Wat en floeps! De Ferrari staat voor de 

deur. Maar alle Ajaxieden hebben nu ook 2 ferrari’s zegt de geest. Ja, ja, ik weet het, zegt de PSV-er, doe als tweede 

wens maar 1 miljoen Euro op mijn bankrekening. De geest brabbelt weer wat en flats de telefoon van de man gaat. Het 

is de bank die zegt dat er 1 miljoen Euro op zijn rekening is gestort. Mooi, zegt de man. Ja, dat kan wel mooi zijn, zegt 

de geest, maar alle Ajaxieden hebben nu 2 miljoen Euro op hun bankrekening erbij! Hmmm, dat is toch wel vervelend, 

zegt de man. Maar je hebt toch nog wel een derde wens, vraagt de geest? Jazeker, zegt de man, ik heb altijd al 1 nier 

willen doneren. 

 

 

Nou dit waren ze wel ongeveer, al ben ik er toch nog een paar vergeten. Maar goed, jongens bedankt voor jullie 

geweldige inzendingen en hopelijk zit er volgend seizoen wel een Feyenoord mopje bij. 

 

 

Frans Bongers  
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Nieuw clublied door BZB 
 

Op 7  januari 2012 bestaat onze vereniging 75 jaar. Het gehele jaar vinden er activiteiten plaats in het kader 

van het jubileum. Via het clubblad en de website word je op de hoogte gehouden. Zodra de jubileumpagina  

op de website beschikbaar is krijg je hierover bericht. 

Achter de schermen zijn al vele medewerkers bezig om dit jubileum tot een groot succes te maken. 

Zelfs onze plaatselijke trots, BZB, heeft hun medewerking toegezegd. 

Zij hebben aangeboden om een (nieuw) clublied voor onze vereniging te maken. 

Muziek maken hoeven we deze kanjers niet meer te leren, daar kan inmiddels het hele dorp over mee 

praten. 

 

Voor de juiste tekst vragen zij JULLIE om hulp. 

Heb je een leuke ervaring, een anekdote, een stukje sfeer beleving, eigen tekst etc. met betrekking tot de 

vereniging? Laat het mij weten. 

Ik zorg ervoor dat jullie inbreng bij BZB terecht komt, zodat zij een fantastisch clublied kunnen maken. 

Elk stukje, hoe klein ook, is welkom. 

 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, 

namens het bestuur en BZB, 

 

Ton van Hooff, secretaris. 

 

 

Raad de Plaat 
 

Deze is makkelijk: welke dame gaat schuil achter ons huismerk ? 
 

 

 

Voor de oplossing: zie laatste pagina. 
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Na de D2 nog vier jeugdkampioenen 
E3 
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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 handhaaft zich in de 3e klasse! 

Ondanks het met 3-1 verloren duel tegen Berghem Sport, heeft ons vaandelteam zich weten te 

handhaven in de derde klasse. Op basis van het doelsaldo is MULO gedwongen tot het spelen van de 

nacompetitie. Het werd nog spannend. Na ongeveer een half uur spelen stond Volkel met 2-0 achter, 

terwijl MULO toen al een 3-0 voorsprong kon koesteren. 

Volkel begon enigszins zwak aan de wedstrijd. Aanvallend werd er weinig 

in de pap gebrokkeld. Het fysiek sterke Berghem had al enkele goede 

kansen gehad, voordat ze in de 22e minuut de 1-0 lieten aantekenen. 

 

 

Niet veel later werd het zelfs 2-0. Via sky-line bleek tevens dat MULO al op een 3-0 voorsprong stond. Dus 

de voorsprong van 8 doelpunten zakte zienderogen. Op een vrije trap na van Stijn van Cuijk, net buiten de 

16, kon Volkel niet echt tegenspel bieden. De tweede helft gaf een beter Volkel te zien. Toch viel na 6 

minuten in de tweede helft de derde tegengoal.  

“Billenknijpen” dus voor de meegereisde Volkelse supporters. Drie minuten later wist Tijn van Boxtel het 

Berghems net te vinden. Iedereen was het er over eens dat dit wel eens een hele belangrijke goal zou 

kunnen worden. Het spel golfde op en neer. Er waren nog enkele spannende momenten voor zowel het 

 Volkels, als het Berghems doel. 

 

Enkele minuten voor tijd werd ‘good old’ (of young) Rick Verstegen nog 

getrakteerd op een publiekswissel.  

Rick gaat zijn geluk beproeven in een andere regio. Gescoord werd er 

echter niet meer. Na de wedstrijd bleek dat MULO ‘slechts’ met 4-0 van 

Vitesse ’08 had gewonnen. Klassebehoud was dus een feit. Voor Joost 

Eurlings, Jan Schouten, Bas van de Rijt en Wiljan Wijnen was het tevens 

hun laatste wedstrijd in de hoofdmacht van Volkel. Zijn gaan op een 

lager plan voetballen of elders. Hier werd bij thuiskomst, tijdens de 

seizoen afsluiting op gepaste wijze aandacht aan besteed. 

Volgend seizoen komen er drie spelers terug om dit verlies op te vangen: 

Rick van de Boom en Tomek Kuijpers van UDI en Thijs van Bree van TOP. 
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Jan Schouten      Rick Verstegen 
 

     
 
 Bas van der Rijt     Joost Eurlings 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Veteranendag 2 juni 2011 
 

De feestcommissie van de veteranen kon op deze mooie Hemelvaartsdag 60 mensen verwelkomen onder 

de luifel van de kantine en daaraan voorafgaand een groot deel van hen bij de traditionele fietstocht. 

De zon, de barbecue en de goeie onderlinge verstandhouding  leverden weer een gezellige dag op.  

 

 

 

 

De feestcommissie bedankt hier de leiders en 

maakte de hoofdprijs van de loterij bekend.  

Hun woordvoerder Ties van den Berg sprak van 

onder de luifel iedereen toe. 

 

De kinderen houden zich zelf bezig op en rond 

het springkussen. 

 

Groep 5 onder aanvoering van Arno Verhoogh 

won de kwis met moeilijke vragen van Ad 

Wouters. 

 

 

 

 

Van Franko van Lankvelt werd  

enthousiast afscheid genomen, omdat  

hij in zijn woonplaats Odiliapeel gaat  

voetballen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De man van de beveiliging – Henk van Dijk – dronk uiteraard weer alcoholvrij bier! Een echte professional. 
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Nr. Naam Team Doelpunten Assists

1. Selim Ilhan Volkel 7 29 14

2. Robert Raaijmakers Volkel 5 20 5

3. Geert Verkuijlen Volkel 4 18 13

4. Martijn Verkuilen Volkel 4 16 10

5. Martijn van Grinsven Volkel 3 13 7

6. René Peerenboom Volkel 5 11 7

7. Klaas Verstegen Volkel 7 11 3

8. Lynn v Hoof Dames 1 10 3

9. Roy vd Brand Volkel 7 9 14

10. Stijn van Cuijk Volkel 1 9 8

11. Lars Bongers Volkel 2 8 2

12. 5 spelers met 7 doelpunten

13. Tijn van Boxtel met 6 doelpunten

14. 10 spelers met 5 doelpunten

15. 10 spelers met 4 doelpunten

16. 11 spelers met 3 doelpunten

Statistieken  
 

In deze laatste Klupproat van het seizoen krijgen we te zien wie de winnaars zijn van de verschillende 

klassementen en de bijbehorende oorkondes in de wacht slepen. In de laatste tussenstand namen een 

aantal spelers en teams al duidelijk de leiding. Hebben zij de favorietenrol waar kunnen maken, of zijn ze op 

het eind van het seizoen nog voorbij gestoken door anderen…. 

 

Topscoorder/ster van het seizoen 2010/2011 

Al voor de winterstop bezette hij de 1
e
 plaats en deze heeft hij niet meer afgestaan. Met maar liefst 29 

doelpunten is hij de meest scorende speler van Volkel en blijft hij Robert Raaijmakers en de gebroeders 

Verkuijlen ruimschoots voor. Selim Ilhan is de Volkelse topscoorder van het seizoen 2010/2011! Selim, 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koning(in) van de assist 

 

In de vorige Klupproat liet Volkel 7 al zien dat de koning van de assist uit hun team moest komen. 

Roy vd Brand bezette toen nog de 1
e
 plaats, op de hielen gevolgd door Selim Ilhan. Maar Roy heeft 

zijn voorsprong niet vast kunnen houden. Door een eindspurt zijn Roy en Selim met een gelijk 

aantal assists geëindigd, maar met meer gescoorde doelpunten sleept Selim ook deze titel in de 

wacht. Selim, gefeliciteerd met de dubbel, zowel topscoorder van het jaar als koning van de Assist, 

een geweldig mooie prestatie. 

Leuk om te zien is dat de gebroeders Verkuijlen weer de 3
e
 en 4

e
 plaats bezetten. Ze hebben zowel 

de doelpunten als de assists te eerlijk verdeeld om een prijs in de wacht te slepen. 
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Nr. Naam Team Assists Doelpunten

1. Selim Ilhan Volkel 7 14 29

2. Roy vd Brand Volkel 7 14 9

3. Geert Verkuijlen Volkel 4 13 18

4. Martijn Verkuilen Volkel 4 10 16

5. Sander Dortmans Volkel 7 10 7

6. Harm vd Zanden Volkel 5 10 5

7. Pieter vd Berg Volkel 4 9 5

8. Stijn van Cuijk Volkel 1 8 9

9. Femke Riepe Dames 1 8 5

10. Jos Hurkmans Volkel 4 8 4

11. Martijn van Grinsven Volkel 3 7 13

12. René Peerenboom Volkel 5 7 11

13. Wout Schepers Volkel 2 7 7

14. Ronnie Smulders Volkel 4 7 4

15. Sander vd Elzen Volkel 2 7 1

16. Teun v. Bakel Volkel 5 7 0

17. 5 spelers met 6 assists

18. 8 spelers met 5 assists

19. 5 spelers met 4 assists

20. 14 spelers met 3 assists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team van het jaar 

Met een spits die zoveel doelpunten maakt en assists geeft zal het geen verrassing zijn, Volkel 7 is 

het team van het jaar geworden. Na jaren onderin te hebben gebungeld hebben ze dit jaar het 

licht gezien en wisten ze de meeste punten bij elkaar te sprokkelen van alle Volkelse teams. Met 

gemiddeld maar liefst 2,14 punten per wedstrijd is Volkel 7 team van het jaar geworden. 

 

 

 

Team Wedstrijden Punten Gemiddeld 

Volkel 7 22 47 2,14 

Volkel 4 20 40 2,00 

Volkel 2 22 37 1,68 

Volkel 5 20 27 1,35 

Veteranen 19 24 1,26 

Volkel 1 22 24 1,09 

Volkel 3 20 20 1,00 

Dames 1 20 19 0,95 

Volkel 6 22 9 0,41 
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Jeugdteam van het jaar 

Met de punten uit de wedstrijden van de najaarscompetitie en voorjaarscompetitie bij elkaar 

opgeteld komt de D2 als winnaar uit de bus. Zij hebben gemiddeld de meeste punten verzameld in 

het complete seizoen. Met een gemiddelde van maar liefst 2,25 punten per wedstrijd is de D2 de 

winnaar van dit seizoen! Proficiat jongens! 

 

 
Team Wedstrijden Punten Gemiddeld

D2 16 36 2,25

D1 14 31 2,21

E5 15 33 2,20

E3 15 32 2,13

B2 15 31 2,07

E1 17 31 1,82

C2 17 28 1,65

E2 18 28 1,56

C1 19 28 1,47

M7C1 14 19 1,36

F1 17 21 1,24

A1 22 26 1,18

A2 16 17 1,06

F3 16 17 1,06

F2 15 11 0,73

B1 22 15 0,68

M11B1 14 9 0,64

E4 13 7 0,54

F4 15 5 0,33  
 

 

Doelman/vrouw van het seizoen 

Zoals in het begin van het seizoen al was vermeld moeten keepers ten minste 12 wedstrijden 

hebben gespeeld om mee te dingen naar de titel ‘Doelman van het jaar’. Na alle keepers welke 

minder dan 12 wedstrijden hadden gespeeld te hebben verwijderd uit het klassement blijft de 

volgende stand over. Ik weet dat Maarten hier heel blij mee zal zijn. Gefeliciteerd Maarten, je hebt 

je fel begeerde titel en oorkonde in de wacht gesleept! Met een gemiddelde van 1,53 doelpunten 

per wedstrijd ben je doelman van het jaar geworden! 

 
Doelman Team Wedstrijden Doelpunten Gemiddelde

Maarten Derks Volkel 2/3 17 26 1,53

John Reijnen Volkel 7 20 33 1,65

Joost Eurlings Volkel 1 22 38 1,73

Wilco v Nuland Volkel 4 19 36 1,89

Linda vd Wijst Dames 1 17 39 2,29

Wim vd Locht Volkel 5 14 35 2,50

Tom Vogels Volkel 6 20 75 3,75  
 

Ik hoop jullie in het najaar allemaal terug te zien op de feestelijke avond als de oorkondes aan de 

winnaars worden uitgereikt en dat komend seizoen maar minstens net zo productief mag worden 

als afgelopen seizoen! 

 

Tot volgend seizoen, Wout Cobussen 
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Penaltybokaal 
 
Zaterdag 28 Mei tijdens de seizoensafsluitingsmiddag voor de jeugd, die goed werd bezocht en die voor de 

eerste keer op deze wijze georganiseerd werd, zijn ook de finales geweest voor de penalty bokaal 2011. 

De verschillende teams hadden hun beste schutters afgevaardigd. 

 

 

 
 

 
Op onderstaande groepsfoto de kampioenen   
v.l.nr. scheidsrechter Frans v. Os, winnaar van de F Jelle van Doren van de F 1, keeper Joost Eurlings, 
winnaar van de C en de D  Arno Noijen van C 2,  keeper Joan van Oort, winnaar van de E  Jelle Dortmans 
van de E 2 en de winnaar van de A en de B Teun van Lankveld van de A 1. 
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Waar Volkel 6 uniek in is 
 

 
Volkel 6 heeft het afgelopen seizoen wat betreft prestaties niet alles kunnen bereiken, maar de vooruitgang 

in de 2e helft van het seizoen geeft weer goede hoop voor het volgend seizoen. Maar ondanks de 

tegenvallende prestatie hebben wij denk toch een uniek voorval meegemaakt. 

In de laatste competitiewedstrijd in Odiliapeel tegen het 3e van de Peel speelden onze 2 ervaren rotten van 

het 6e elk met hun beide zoons tegen Odiliapeel. Ik denk dat dit nog nooit is voorgevallen in Volkel . 

 

Op de Foto staan ze keurig op de achterste rij naast elkaar met pa in het midden vanaf de 5e vanaf links: 

Pim Hoefnagel, vader Tiny Hoefnagel, Koen Hoefnagel, Twan v.d. Zanden, vader Joan v.d. Zanden en Bart 

v.d. Zanden . 

 

Bij deze willen we onze leider Jan Banken bedanken voor zijn jaren lange inzet als leider  en speler van het  

6e en willen we hem veel succes wensen in zijn nieuwe functie bij de voetbalclub als bestuurslid . 

  

Iedereen een pretigge vakantie en het volgend seizoen gaan we er weer vol tegen aan met onze nieuwe 

leider Wencel Silverenberg . 

 

 

Harry Verwegen 
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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 van en 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 13 augustus 2011 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 
 

Wie is het? 
Deze keer zijn Theo van de Ven en Henk van Veghel geïnterviewd. 

 

Oplossing van Raad de Plaat 
De oplossing is: Linda van de Wijst, keepster van onze dames, na de laatste thuiswedstrijd. 



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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