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Warming up 
 

Beste mensen, 

 

Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van ons lid Wim Wassenberg, die vele jaren het 

Volkelse shirt droeg en bij de veteranen zijn voetballoopbaan afsloot. Wim was al geruime tijd 

ernstig ziek. 

 

We hebben een nieuwe voorzitter van de jeugdafdeling en tevens bestuurslid in de persoon van 

Fred Bongers. Wij wensen hem alle succes in deze niet gemakkelijke functie. 

 

Dit vierde nummer verschijnt aan het begin van weer een nieuw seizoen in ons lange bestaan. 

De eerste competitie op ons kunstgrasveld. Een hele verandering en waarschijnlijk ook een 

verrijking. 

 

Op 23 september gaat de jubileumviering van start met de Warming Up: kijken wie er mee willen 

gaan werken aan een onvergetelijk jaar. Komen kijken verplicht tot niets! 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 15 oktober 2011. 

De sluitingsdatum voor het nummer daarna is: zaterdag 10 december.  

Veel leesplezier met dit nu nog wat minder ruim gevulde clubblad. Nog zonder statistieken en ook 

enkele vaste rubrieken deze keer. 

 

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 (redacteur)     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 19 Volkel 1 – Hapse Boys 

3 Inhoud en ledenmutaties 21 De pen 

5 Organisatie 23 Jubileumviering 

9 Van de voorzitter 25 Raad de Plaat - Uit de oude doos 

11 Jeugdvoorzitter 27 Programma Volkel 1 

13 Spaarkas – even voorstellen  33 Vijfjarigentoernooi 

15 Kunstgrasveld klaar 35 Volkel 1 bekert bij Achates 

17 Gebruiksregels kunstgrasveld 39 Cooling down 
 

Ledenmutaties 
Afgemeld 

Brian Moese Kees de Veth Heidy Reijnen Annemarie Verhoeven 

Marin van Rossum Sam Trienekens Ronnie vd Laar Dennis van Duijnhoven 

Jeroen Verkuijlen    

    

Aangemeld 

Benny vNieuwenhuijzen Klaverlaar 19 5467 JC Veghel 06-10601313 

Charl vd Wijst Maaymanseweg 11 5408 AP Volkel 0413-257929 

Tijs Raijmakers Elandstraat 34 5408 XD Volkel 06-12799361 

Wessel vd Berg Schoolstraat 14 5408 XN Volkel 0413-252569 

Dylano vd Heuvel Berkendonk 14 5405 AV Uden 06-17596732 

Harrie van Hout Looierstraat 7 5408 SZ Volkel 06-22244418 

Sandy vd Locht Heikantsepad 3 5408 PX Volkel 0413-274739 

Ties vd Wijst Eiment 45 5408 BC Volkel 0413-274672 

Luuk Stevens Rudigerstraat 13 5408 AA Volkel 0413-272861 

Teun van Doren Hoge Randweg 8 5408 NA Volkel 0413-274515 

Elke Hurkmans Eeuwsels 8 5408 AJ Volkel 0413-268978 

Erik van Kempen Hermelijnstraat 54 5408 PR Volkel 0413-274354 

Martijn de Wit Leeuwstraat 24 5408 PK Volkel 06-52647363 

Gijs van Diessen Zeelandsedijk 38 5408 SM Volkel 0413-274461 

Stefan van Summeren Maatseheistraat 10A 5408 PA Volkel 0413-246487 

     

Verhuisd 

Bas vd Rijt Heuvelstraat 24 5408 AD Volkel 0413-275020 

Stijn van Cuijk Wislaan 129 5406 AA Uden 06-11563937 

Bart van Lamoen Boskriek 32 5401 LN Uden 06-46444438 

 
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 

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 Fred Bongers Marterstraat 29 Volkel 0413-274031 

PR en Media Jan Banken Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254 

 

Jeugdcommissie  

Voorzitter Fred Bongers Marterstraat 29 Volkel 0413-274031 

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

Coördinator D-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 Richard van Goor Kloosterstraat 59 Volkel 0413-273528 

Lid Stijn van Cuijk Wislaan 129 Uden 06-11563937 

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 

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 

Redacteur 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  

Fred Bongers   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; 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; Ton van 

Hooff; André Koenen; Carla Cissen en Ruben van Grinsven. 
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Van de voorzitter    
 

 
Beste sportvrienden, 

 

Wanneer ik dit zit te schrijven is het bijna voorbij met de vakanties en kan de bal 

weer gaan rollen. Ik hoop dan ook dat we, ondanks het mindere weer, met zijn 

allen een fijne vakantie achter de rug hebben en weer honger hebben naar de bal. 

Toch is er, in de vakantieperiode, veel gebeurd binnen de club. Zo is ons kunstgras 

gelegd en wordt de laatste hand gelegd aan het straatwerk. Het ziet er perfect uit en we zijn er dan ook 

ontzettend blij mee.  

Vele vrijwilligers hebben in de vakantie op het sportpark veel werk verricht. Zo is alles weer pico bello in 

orde rondom de kleedlokalen en de velden. Maar ook het tegelpad bij de entree van het sportpark is weer 

opnieuw gelegd door Harrie, Frans, Jan en Piet. De reclameborden zijn weer schoongemaakt door de 

onderhoudsploeg en Ton heeft een uitstekende supervisie gehad bij het aanleggen van het kunstgrasveld.  

Zelfs de kantine heeft weer een metamorfose ondergaan door het stuken van de muur aan de barzijde. 

Mark van Dijck van het gelijknamige stukadoorsbedrijf heeft geheel vrijwillig en zonder enige kosten deze 

muur gestuukt. Mark dit is grote klasse, hartelijk bedankt voor deze geste.  

Gerald, Wilma en vrijwilligers hebben de gehele kantine weer schoongemaakt en sommige pilaren geverfd 

zodat het plaatje weer volledig is en we weer kunnen gaan genieten van een gezellige kantine. 

Ook organisatorisch zijn er veranderingen. Zo hebben we samen met de jeugdcommissie een opvolger 

gevonden voor Wim van de Molen, namelijk Fred Bongers. Fred is geen onbekende binnen het 

jeugdbestuur en ik ben er van overtuigd dat Fred de titel jeugdvoorzitter waardig is en naar zijn eigen wijze 

op een goede manier zal gaan invullen. Fred succes met deze functie. 

Natuurlijk ook weer nieuwe leden bij de vereniging, die ik via deze weg hartelijk welkom wil heten en veel 

voetbalplezier binnen onze vereniging wil toewensen. We zien elkaar ongetwijfeld op het voetbalveld maar 

vooralsnog veel succes. 

 

Dan heb ik voor eenieder nog wat huishoudelijke puntjes: 

- Wanneer men gaat voetballen op het trainingsveld, buiten de trainingsuren, is dat geen probleem. 

Maar de laatste tijd zien we regelmatig afval in de vorm van plastic flesjes en zakjes op het veld 

achterblijven. Jongens help ons sportpark mee schoon houden en ruim deze troep op.  

- Het gebruik van het kunstgrasveld is alleen maar toegestaan tijdens de vastgestelde trainingsuren 

en uren dat er een wedstrijd wordt gespeeld. 

Buiten deze uren is het betreden van het kunstgrasveld NIET TOEGESTAAN!! 

Laten we met zijn allen deze regels naleven dan kunnen we nog heel lang genieten van onze prachtige 

accommodatie. Bij voorbaat mijn dank. 

 

Dan wil ik eenieder een ontzettend sportief maar vooral gezellig en sfeervol seizoen toewensen.  

Tot ziens op het sportpark. 

  

Groeten, 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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EVEN VOORSTELLEN       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat ik mezelf voorstel wil ik allereerst mijn dank, waardering en respect uiten voor de energie, tijd en 

alle lief en leed die mijn voorganger, Wim van de Molen, in onze vereniging heeft gestopt. Wim blijft nog 

wel actief als scheidsrechter en als lid van het team dat het wedstrijdsecretariaat op zaterdag bemand. 

 

Ik ben door het algemeen bestuur en de jeugdcommissie benaderd om de functie van jeugdvoorzitter te 

bemannen. Ik heb hier een tijd goed over nagedacht en besloten om deze uitdaging aan te gaan. 

 

Ik ben Fred Bongers, getrouwd met Diane Manders en samen hebben we twee kinderen, Lieke (15 jaar) en 

Bart (13 jaar). Wij wonen al 20 jaar in de Marterstraat.  

In het dagelijkse leven werk ik alweer 23 jaar bij MSD (het voormalige Organon) in Oss. Ik heb hier diverse 

functies bekleed maar altijd op een of andere manier gekoppeld aan kwaliteitscontrole. Mijn huidige 

afdeling is er verantwoordelijk voor dat het produceren van de medicijnen, en alles hier omheen, op de 

juiste manier en volgens de geldende regels gedaan wordt. 

 

Buiten deze baan en het vader zijn, ben ik voorzitter, secretaris en AED coördinator van Buurtvereniging 

Volkel-Zuid. 

Vele van jullie zullen mij ongetwijfeld wel ooit met een dienblad of achter de bar gezien hebben. Ik ben al 

vele jaren actief in de horeca. Eerst bij zaal Stevens en nu alweer 20 jaar bij Partycatering Verstraten. 

In mijn vrije tijd ontspan ik graag met een potje tennis, fitness in de sportschool en darten. 

Darten doe ik onder andere in de kantine met een leuke groep fanatiekelingen. Samen met Gerald 

organiseer ik dit en ik doe de administratie van de gespeelde wedstrijden en de hieruit voortvloeiende 

stand.  

Mocht er dan nog tijd over zijn wil ik ook graag een spannend boek lezen en achter de computer zitten. 

 

Als voorzitter van de jeugdcommissie en lid van het hoofdbestuur ben ik verantwoordelijk voor de goede 

communicatie tussen het bestuur en alle andere organen waar we als jeugdcommissie mee te maken 

hebben. Maar ook, samen met de leden van de jeugdcommissie, het toezicht houden op het gedrag van 

onze spelers, leiders, trainers en bezoekers en zeker ook van de bezoekende clubs. 

Het maken van goede, duidelijke afspraken en deze nakomen staat bij mij hoog in het vaandel. 

Wat betreft de voetbaltechnische zaken zal ik me op de achtergrond houden. We hebben hier zeer 

capabele personen voor in de jeugdcommissie met veel kennis en ervaring. 

 

Ik wens iedereen een sportief en succesvol seizoen toe. 

 

Fred Bongers 

Voorzitter Jeugdcommissie 
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Spaarkas  
Met ingang van dit 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 

 

Even voorstellen…. 
 

Ik wil me even voorstellen, mijn naam is Berry van Nieuwenhuijsen, ik ben 46 jaar, op het moment bezig 

met de opleiding tot sportmasseur. Deze hoop ik af te ronden in oktober. 

Hiervoor moet ik twee dagdelen stage lopen en ik heb gekozen voor jullie vereniging. Mijn keuze is gevallen 

op Volkel, omdat daar neefjes van me voetballen en mijn zwager zich met de jeugd bezig houdt. 

Ik zelf vind twee dagdelen te weinig en Volkel heeft meer aan de continuïteit van een sportmasseur. 

Daarom heb ik besloten ook na het behalen van mijn diploma actief te blijven bij Volkel, waardoor Volkel 

mijn kennis kan gebruiken. Ook wil ik de opleiding medical taping gaan volgen. Ook hier kan de sporter van 

Volkel dan gebruik van maken.. 

Verder ben ik altijd aanspreekbaar en mogen mensen mij altijd bellen voor advies. Ook hebben mijn 

partner en ik een praktijk in Veghel, dus kennis is er genoeg. Ik hoop dat mijn stage en het vervolg daarop 

een vruchtbare periode zal zijn en we wederzijds een sportief seizoen tegemoet zullen gaan. 

 

Groet, 

Berry van Nieuwenhuijsen 
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Kunstgrasveld gereed voor gebruik 
Nu alleen de verlichting nog. 
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Gebruiksregels kunstgrasveld rksv Volkel 
 

• Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of 

tijdens de training). 

 

• Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je dicht.  

 

• Maak je schoenen schoon voordat je het veld betreedt. 

 

• Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen. 

 

• Geen kauwgom, afval, eten of drinken op het veld (alleen water in bidons is toegestaan). 

 

• Roken op en rondom het veld en in de dug-outs is verboden. 

 

• Geen glaswerk op of rond het veld. 

 

• Plaats geen zware of puntige voorwerpen op of in de kunstgrasmat. 

 

• Geen doelen slepen over het kunstgras, doelen optillen!! 

 

• Niet expres tegen de omheining schieten. 

 

• Geen andere doelen en/of materialen gebruiken dan door de vereniging ter beschikking 

zijn gesteld. 

 

• Het is verboden om aan doelen te hangen. 
 

• Oefen- en pupillendoelen na gebruik terugzetten op de opstelplaats (bij onderhoudspoort). 

 

• Sluit het hek van het veld na gebruik. 

 

• Toeschouwers moeten achter de omheining blijven en ook huisdieren. 

 

• Houd het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval; dit geldt voor het hele terrein. 

 

• Meld beschadigingen en of onvolkomenheden meteen bij de sportparkbeheerder. 

 

• Bij sneeuw, ijs en opdooi kan geen gebruik worden gemaakt van het kunstgrasveld. 

 

• Rksv Volkel is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw wasmachine door bespeling 

van het kunstgrasveld. 

ADVIES: schud de kleding altijd goed uit voordat u gaat wassen, met name de sokken. 

 

Houdt u zich aan deze regels, het is belangrijk voor het onderhoud en de levensduur van ons 

kunstgrasveld!! 
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Volkel 1 oefent tegen Hapse Boys voor het 

eerst op eigen kunstgras: 2-0 
18 augustus 2011 
Eerder werd in Dinther met 3-0 de eerste oefenwedstrijd gewonnen van Vorstenbossche Boys en deze 

eerste partij op het nieuwe kunstgrasveld in Volkel werd ook tegen een vierdeklasser gespeeld.  

Hapse Boys wist zich wel wat kansen te scheppen, maar over het geheel gezien bleef de thuisploeg de hele 

wedstrijd een overwicht hebben. De eerste helft kon Volkel nog niet tot scoren komen omdat de eindpass 

niet optimaal was of steekpasses werden afgefloten voor buitenspel. In de rust bleven Ruud Verstegen, 

Stijn van Cuijk, Rik van den Boom en Bart van Lamoen in de kleedkamer achter. Al 5 minuten later werd het 

wel 1-0 toen Gijs Verkuijlen de rebound binnen schoof op een goed afstandschot van Rik Verwijst. Tijn van 

Boxtel ging een kwartier later achter een lange bal aan en hij omspeelde bekwaam de keeper en prikte 

binnen: 2-0. Een verdiende overwinning en een nuttige oefenpartij met veelal goed combinatiespel waarbij 

ook de debutanten keeper Tomek Kuijpers en Rik van den Boom het goed deden. 

Grensrechter Ties van den Berg kreeg wel heel wat regen in zijn kraag, maar dat nam hij uiteraard weer op 

de koop toe.  

Het nieuwe veld lag er op deze donderdagavond mooi strak bij. Alleen de lichtmasten moeten nog worden 

geplaatst en dat zal nog in augustus gebeuren als het goed is.  

  
 
 

  Gijs Verkuijlen      Tijn van Boxtel 

 
Gijs is nog niet helemaal hersteld van zijn slepende rugblessure, maar kan en wil niet langer wachten. De 

doktoren doen er niets aan, Meteen weer scoren is dan natuurlijk extra lekker. 
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Thijs, bedankt voor de pen   
 

 

Beste voetballiefhebbers, 

Als eerste wil ik nog even zeggen dat ik het een eer vind om van de beste middenvelder van Volkel de pen 

door te krijgen, bedankt Thijs. 

Ik zal maar eens beginnen bij het begin. Ik begon met voetballen in de F3. Daar ben ik helaas geen 

kampioen mee geworden, dat begon pas in de C1 met (ei)leiders Theo Peerenboom, Ruud Verstegen en 

Noud Hutjens. Dat was ook meteen het mooiste kampioenschap. In Mill in de douche stonden de six-packs 

bier al gestapeld, alleen moest er nog gevoetbald worden. We hadden uiteindelijk met 2-0 gewonnen, 

doelpunten door (je gelooft het niet) Stan van Bakel en Erwin van Dooren. Daarna barstte het feest los en 

zijn we tot de late uurtjes door gegaan bij Rik van de Boom in het tuinhuisje (lees de pen van Thijs van Dun 

voor verdere informatie) . 

In de B1 en de A1 was het nog een keer raak, weer kampioen, maar nu met trainer Arnold van Dijk en 

natuurlijk onze verzorger/waterdrager/suikeroom Robby Verhoeven; met deze mensen hebben we een 

hele mooie tijd gehad. Het mooiste van mijn jeugd was de K.N.V.B.-beker winnen, in Susteren. Er was veel 

publiek uit Volkel mee gekomen,  het was druk langs de lijn. Dat was de laatste en de mooiste wedstrijd van 

de jeugd, we wonnen uiteindelijk met 5-2. 

Dit was het mooie gedeelte van mijn voetbalcarrière. Nu het stukje over de senioren.                                           

Op mijn 15de (B1) mocht ik voor het eerst met het vaandelteam van Volkel mee doen onder Mary van de 

Haterd, een geweldige trainer waar ik veel van heb geleerd. Dan komen natuurlijk de bekende grapjes van 

de zijlijn, ’hé Van Bakel bende mascotte vandaag’? Die 2 jaar die daarna kwamen heb ik bijna elke zondag 

mee gemogen om op de bank te zitten; daar heb ik veel van geleerd. Maar toen kwam de overgang van de 

A naar de senioren en is het alleen maar afwaarts gegaan; veel blessures en mijn mentaliteit ging daardoor 

ook een stuk naar beneden. Uiteindelijk heb ik alleen nog maar voor het 2de gespeeld. Aankomend seizoen 

ga ik bij het 3de voetballen. Ik heb er zelf voor gekozen omdat ik dan rustig weer alles kan opbouwen en 

hopen op een blessure-vrij seizoen. Dit jaar ga ik ook de C1 trainen samen met Jan van de Rijt en op 

zaterdag met Gerald Riepe en Joop Lourensen langs de lijn. 

Verder zit ik nog op school. Ik doe de opleiding Sport en Bewegen in Nijmegen en daar begin ik in 

september met mijn examens. Ik ben meestal wel te vinden bij de mooiste vriendengroepen Gin-Gefrot en 

‘t Gu en daar wil ik de pen ook behouden. 

Ik geef de pen door aan een van de beste voetballers van Volkel 2, Teun Pennings. Het is maar 2 uurtjes 

werk Teun, dan bende er van af. 

De groeten en tot ziens op het voetbalveld, 

Stan van Bakel, dus geen Teut van Bakel 
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De voorbereiding kost meer tijd maar is 

vaak net zo leuk…… 
 

De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op en het werk maar ook de hobby’s roepen weer. Een 

vakantie is altijd zo snel voorbij, je bent je aan het voorbereiden, het zoeken naar een leuke betaalbare 

vakantieplek, inlezen over de cultuur, over leuke bezienswaardigheden. Vervolgens pakken, een leuk boek 

mee en daar gaat ie dan. Twee á drie weken later ben je weer thuis en al die herinneringen nemen ze je 

niet meer af. Zo gaat het met alles, goede voorbereidingen is het halve werk en levert heel veel voorpret 

op.  

  

Het nieuwe seizoen begint en voor rksv –Volkel wordt dit een bijzonder jaar. Een jaar waar we met elkaar 

veel willen doen, maar vooral genieten.  We bestaan in januari 2012 75 jaar en dat willen we weten ook. 

Een geweldig jubileumjaar willen we met en voor onze leden, oud leden, belangstellenden vieren. Voor 

iedereen wat wils en voor iedereen de mogelijkheid om mee te doen, mee te helpen en plezier te maken.  

 

We starten met de festiviteiten met de AFTRAP en wel op zaterdag 7 januari 2012. In samenspraak met de 

carnavalsvereniging en met de SOS= leiding hebben we de officiële datum van 7 januari vast kunnen 

leggen. Met grote dank aan deze beide Volkelse verenigingen die hieraan hun medewerking hebben 

verleend. Daarom ons voorstel aan jullie: vrijdag 6 januari naar Prinsenbal en 7 januari naar de voetbalclub. 

Maar voordat het zover is moet er nog veel geregeld worden en dat doen we samen. In ons vorige clubblad 

stond al een oproep voor iedereen;  jong en oud, in het bezit van wapperende handjes, veel en weinig tijd 

maar ook vooral veel enthousiasme. Daarom nodigen wij iedereen uit ……… 

 

Vrijdag 23 september is de warming-up. Deze avond hopen we heel veel mensen in de kantine te treffen.  

Die avond zullen de verantwoordelijken het programma presenteren, de activiteiten worden in 

verschillende stands toegelicht en met de vraag om je medewerking te verlenen bij één, twee onderdelen, 

activiteiten. Vieren doe je samen, de pret begint al met de voorbereidingen (met vakantie ook zo) en 

daarmee ontstaat er een betrokkenheid, die de saamhorigheid in de club maar ook daar buiten vergroot. 

Kom allen naar de kantine op vrijdag 23 september om 20.00 uur en je krijgt er geen spijt van. 

 

Om alles voor iedereen nog eens op een rijtje te zetten, plaatsen we de jaarkalender ook in dit clubblad. 

 

Jubileumkalender 

Vrijdag 23 september 2011 : de WARMING UP - Informatieve avond jubileumactiviteiten  voor iedereen 

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 

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-uurstoernooi, penaltybokaal,wereldrecord, 

feestavond, frühshoppen. Pannatoernooi, clinic, voetvolley 

Zat 1 en zon 2 juli 2012 : TRAININGSKAMP - Jeugdkamp 8 tm 14 jaar slapen bij 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 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 4 Augustus 2011 

rksv Volkel   blz. 24 

 

 

 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 4 Augustus 2011 

rksv Volkel   blz. 25 

 

December 2012 : WINTERSTOP (optioneel) 

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

wat dan ook…. 

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

zaalvoettoernooi jeugd, mmv de Volkelse voetbalschool, voetbaltovenaar 

 

Wij hopen velen aan te treffen vrijdag 23 september om 20.00 uur in onze kantine. 

 

Namens jubileumcommissie, Dirk Verwijst 

 

Raad de Plaat 
Vader en zoon rusten even tijdens een jeugdtoernooi. Vader voetbalt op zondag zelf ook en had een 

opmerkelijk seizoen.  

 

 

Uit de oude doos 
Kijk maar eens wie je herkent op deze foto die niet werd gemaakt door  Tonny Kuijpers. 
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Programma Volkel 1 
 

 

4-9-2011 Uitslag 9-10-2011 Uitslag 

Herpinia - Nooit Gedacht   Boekel Sport - Vitesse '08   

Erp - Avanti'31   Stiphout Voorui - Avanti'31   

Volkel - Vitesse '08   Berghem Sport - Herpinia   

DESO - Boekel Sport   Prinses Irene - Erp   

Ruwaard - Stiphout Vooruit   Rhode - DESO   

Rhode - Berghem Sport   Nooit Gedacht - Ruwaard   

Prinses Irene is vrij   Volkel is vrij   

  

11-9-2011 Uitslag 16-10-2011 Uitslag 

Avanti'31 - Herpinia   Boekel Sport - Nooit Gedacht   

Vittese'08 - Erp   Vitesse ´08 - Stiphout Vooruit   

Boekel Sport - Volkel   Avanti'31 - Berghem Sport   

Stiphout Vooruit - DESO   Herpinia - Prinses Irene   

Berghem Sport - Ruwaard   Volkel - Rhode   

Prinses Irene - Rhode   DESO - Ruwaard   

Nooit Gedacht is vrij   Erp is vrij   

    

18-9-2011 Uitslag 30-10-2011 Uitslag 

Avanti'31 - Nooit Gedacht   Stiphout Vooruit - Boekel Sport   

Herpinia - Vitesse '08   Berghem Sport - Vitesse'08   

Erp - Boekel Sport   Prinses Irene - Avanti '31   

Volkel - Stiphout Vooruit   Rhode - Erp   

DESO - Berghem Sport   Ruwaard - Volkel   

Ruwaard - Prinses Irene   Nooit Gedacht - DESO   

Rhode is vrij   Herpinia is vrij   

    

25-9-2011 Uitslag 6-11-2011 Uitslag 

Vitesse '08 - Avanti'31   Stiphout Vooruit - Nooit Ged.   

Boekel Sport - Herpinia   Boekel Sport - Berghem Sport   

Stiphout Vooruit - Erp   Vitesse '08 - Prinses Irene   

Berghem Sport - Volkel   Herpinia - Rhode   

Prinses Irene - DESO   Erp - Ruwaard   

Nooit Gedacht - Rhode   Volkel - DESO   

Ruwaard is vrij   Avanti '31 is vrij   

    

2-10-2011 Uitslag 13-11-2011 Uitslag 

Vitesse '08 - Nooit Gedacht   Berghem Sport – Stiph Vooruit   

Avanti"31 - Boekel Sport   Prinses Irene - Boekel Sport   

Herpinia - Stiphout Vooruit   Rhode - Avanti '31   

Erp - Berghem Sport   Ruwaard - Herpinia   

Volkel - Prinses Irene   DESO - Erp   

Ruwaard - Rhode   Nooit Gedacht - Volkel   

DESO is vrij   Vitesse '08 is vrij   
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20-11-2011 Uitslag 5-2-2012 Uitslag 

Berghem Sport - Nooit Gedacht   Nooit Gedacht - Avanti'31   

Stiphout Vooruit - Prinses Irene   Vitesse'08 - Herpinia   

Vitesse'08 - Rhode   Boekel Sport - Erp   

Avanti'31 - Ruwaard   Stiphout Vooruit - Volkel   

Herpinia - DESO   Berghem Sport - DESO   

Erp - Volkel   Prinses Irene - Ruwaard   

Boekel Sport is vrij   Rhode is vrij   

  

4-12-2011 Uitslag 12-2-2011 Uitslag 

Prinses Irene - Berghem Sport   Avanti'31 - Vitesse '08   

Rhode - Boekel Sport   Herpinia - Boekel Sport   

Ruwaard - Vitesse '08   Erp - Stiphout Vooruit   

DESO - Avanti'31   Volkel - Berghem Sport   

Volkel - Herpinia   DESO - Prinses Irene   

Erp - Nooit Gedacht   Rhode - Nooit Gedacht   

Stiphout Vooruit is vrij   Ruwaard is vrij   

    

11-12-2011 Uitslag 4-3-2012 Uitslag 

Nooit Gedacht - Prinses Irene   Nooit Gedacht - Vitesse '08   

Stiphout Vooruit - Rhode   Boekel Sport - Avanti'31   

Boekel Sport - Ruwaard   Stiphout Vooruit - Herpinia   

Vitesse'08 - DESO   Berghem Sport - Erp   

Avanti'31 - Volkel   Prinses Irene - Volkel   

Herpinia - Erp   Rhode - Ruwaard   

Berghem Sport is vrij   DESO is vrij   

    

22-1-2012 Uitslag 11-3-2012 Uitslag 

Nooit Gedacht - Herpinia   Vitesse'08 - Boekel Sport   

Avantie'31 - Erp   Avanti '31 - Stiphout Vooruit   

Vitesse'08 - Volkel   Herpinia - Berghem Sport   

Boekel Sport - DESO   Erp - Prinses Irene   

Stiphout Vooruit - Ruwaard   DESO - Rhode   

Berghem Sport - Rhode   Ruwaard - Nooit Gedacht   

Prinses Irene is vrij   Volkel is vrij   

    

29-1-2012 Uitslag 18-3-2012 Uitslag 

Herpinia - Avanti'31   Nooit Gedacht - Boekel Sport   

Erp - Vitesse'08   Stiphout Vooruit - Vitesse '08   

Volkel - Boekel Sport   Berghem Sport - Avanti '31   

DESO - Stiphout Vooruit   Prinses Irene - Herpinia   

Ruwaard - Berghem Sport   Rhode - Volkel   

Rhode - Prinses Irene   Ruwaard - DESO   

Nooit Gedacht is vrij   Erp is vrij   
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25-3-2012 Uitslag 22-4-2012 Uitslag 

Boekel Sport - Stiphout Vooruit  Nooit Gedacht - Berghem Sport   

Vitesse '08 - Berghem Sport  Prinses Irene - Stiphout Vooruit   

Avanti '31 - Prinses Irene  Rhode - Vitesse '08   

Erp - Rhode  Ruwaard - Avanti'31   

Volkel - Ruwaard  DESO - Herpinia   

DESO - Nooit Gedacht  Volkel - Erp   

Herpinia is vrij  Boekel Sport is vrij  

         

1-4-2012 Uitslag 8-5-2012 Uitslag 

Nooit Gedacht – Stiph. Vooruit   Berghem Sport - Prinses Irene   

Berghem Sport - Boekel Sport   Boekel Sport - Rhode   

Prinses Irene - Vitesse '08   Vitesse'08 - Ruwaard   

Rhode - Herpinia   Avanti'31 - DESO   

Ruwaard - Erp   Herpinia - Volkel   

DESO  - Volkel   Nooit Gedacht - Erp   

Avanti '31 is vrij   Stiphout Vooruit is vrij   

    

15-4-2012 Uitslag 13-5-2012 Uitslag 

Stiphout Vooruit - Berghem Sp.   Prinses Irene - Nooit Gedacht   

Boekel Sport - Prinses Irene   Rhode - Stiphout Vooruit   

Avanti'31 - Rhode   Ruwaard - Boekel Sport   

Herpinia - Ruwaard   DESO - Vitesse'08   

Erp - DESO   Volkel - Avanti'31   

Volkel - Nooit Gedacht   Erp - Herpinia   

Vitesse '08 is vrij   Berghem Sport is vrij   

 

 

 

Om te smullen ……
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Vijfjarigentoernooi om de Opa Toontje 

(van den Broek) Trofee 
 

Een sfeervolle happening met veel belangstelling van vooral ouders. Toontje reikte de trofee uit. 
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Bekerwedstrijd Achates – Volkel 2-0 
20-8-2011 

Het door korte vakanties gehavende team van Volkel opende prima en had het eerste kwartier een licht overwicht 

op de tweedeklasser in Ottersum. Daarna nam de thuisploeg wat meer initiatief en gingen zij geleidelijk beter 

voetballen. Volkel bleef het goed proberen maar de eindpass en de afwerking waren niet optimaal, waardoor 

menig kansje verzandde. Achates liet gaande weg zien dat ze niet voor niets een klasse hoger spelen en Volkel 

kreeg een hoger tempo voorgeschoteld, waar diverse spelers moeite mee hadden. Na een half uur werd het 1-0 uit 

een lange bal door het midden, die de niet goed verdedigde spits met een boog makkelijk over de vergeefs 

uitgelopen keeper Tomek Kuijpers kon schieten. Vijf minuten later lag de 2-0 al in het net, nadat de Volkelse 

verdediging even niet scherp dekte. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Volkel bleef verder toch goed overeind 

tegen de gastheren. Met een compleet team had het een leukere krachtmeting kunnen zijn, maar het was zonder 

meer een goede oefenpartij waarin Achates nog wel wat kansen liet liggen en Volkel niet echt gevaarlijk meer kon 

worden. 

 

Volkel trad op deze mooie zomeravond in Ottersum aan zonder een handvol belangrijke routiniers: Stijn van Cuijk, 

Ruud Verstegen, Bart van Lamoen, Thijs van Dun, Thijs van Bree en Gijs Verkuijlen. Dat bood natuurlijk wel de kans om 

een aantal andere spelers een kans te geven. Volkel begon ook voortvarend en Achates leek nog op gang te moeten 

komen en liet het eerste kwartier het initiatief aan Volkel. Goed combinerend zochten de gasten de aanval en zij 

schiepen zich kansjes, die echter niet verzilverd konden worden. Na 13 minuten was het Sander van den Elzen, die een 

van de achterlijn teruggelegde bal op de zestienmeterlijn ineens volley op zijn slof nam, maar zijn inzet ging over. 

Achates kwam enkele minuten later bij een snelle uitval na buitenspel alleen voor Tomek Kuijpers, maar hij ging ruim 

over. Vanaf dat moment legden de gastheren steeds vaker een gevaarlijke snelle combinatie op de mat waar de 

Volkelse middenlinie en verdediging moeite mee hadden. Toch bleef Volkel goed mee voetballen, maar de zuiverheid 

ontbrak doorgaans in de eindpass en de afwerking. Gelegenheidsaanvoerder Rik Verwijst probeerde zijn team het 

goede voorbeeld te geven en vanaf 30 meter vuurde hij knap op doel, maar helaas een paar centimeter aan de 

buitenkant van de paal. Naar later zou blijken de beste doelpoging voor Volkel deze dag. Tegen het halve uur kapte 

Sander van den Elzen zich mooi vrij en schoot hij verrassend net voor langs. Meteen daarop werd Volkel in het 

centrum met een lange boogbal naar de spits verrast: 1-0. Eigenlijk op dat moment nog wat tegen de verhouding in en 

dus een onverwachte domper. Dat gaf Achates wat extra moed en Volkel kreeg een tikje. Vijf minuten later stond de 

verdediging niet goed en kon Achates vrij gemakkelijk op rechts doorbreken, voorzetten en afronden. In de resterende 

tijd voor de rust kreeg Lars Bongers nog twee kansjes om te scoren, maar hij kon die niet verzilveren.  

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 4 Augustus 2011 

rksv Volkel   blz. 36 

 

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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Na de pauze verscheen Volkel ongewijzigd in het veld en na een paar minuten was het bijna 3-0 geworden, omdat de 

dekking achterin weer niet optimaal was. De spits faalde echter alleen voor keeper Tomek Kuijpers, die een solide 

nieuwe sluitpost beloofd te worden voor Volkel. 

 

 
Aansluitend brak spits Tijn van Boxtel door maar zijn terugspeelbal op Teun van Helvoort werd onderschept. Weer 
terugleggen van Tijn op Mark van den Berg resulteerde vijf minuten later in een goede omhaal, die net voorlangs ging. 
Even later hadden Teun van Helvoort en Tijn van Boxtel net te veel tijd nodig om een kans te benutten. Eerst 
genoemde werd daarop (10e min) vervangen door Peter van der Zanden, die van Tijn van Boxtel meteen een kans 
kreeg om te schieten, maar die bal werd maar half geraakt. Achates legde nog enkele gevaarlijke combinaties op de  
mat maar scoorde niet.  

 

Randy van de Burgt kwam (17e min) voor Joep Verstegen en Jan van der Rijt (25e min) voor Lars Bongers. Uit een 

voorzet van de mee op gekomen Rik van den Boom kreeg Mark van den Berg een dot van een kans vlak voor de 

keeper, maar hij was te verrast om die kans te verzilveren. Achates schiep zich nog wel enkele kansen maar wist ook 

niet meer te scoren. Voor Volkel was er nog een slotakkoord in de laatste minuut toen Jan van der Rijt zijn kopbal uit 

de kruising geplukt zag worden na schoten van Peter van der Zanden en Tijn van Boxtel. Dat was een samenvatting 

van het spel van Volkel: aardig combinerend en kansen scheppend, maar net niet dat laatste beetje. Een nuttige 

oefenpot voor het jonge team.   
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Adverteer 

 

Jij 

 

hier 

 
 

volgende  

 
 

keer!?
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Topcoach? 
Zoals misschien al op de flyer gezien in de kantine, wordt er door Mark Verhoeven en Harm Banken dit jaar een spel 

georganiseerd waarbij onze leden zelf een team van Volkelse spelers samen kunnen stellen uit de verschillende 

elftallen. Uiteraard is het de bedoeling om dan tijdens het seizoen zoveel mogelijk punten te halen om uiteindelijk aan 

het einde van het seizoen met de Gouden Schoen naar huis te kunnen en om je als Amateurcoach van het seizoen te 

laten huldigen. Het  spel gaat met ingang van zondag 11 september (2e competitieronde) lopen. Registreer je snel als 

deelnemer.  

Via de link www.deamateurcoach.nl kom je op de site en aan de rechterkant dien je alvast je mailadres en 

wachtwoord te ‘registreren’. Deze registratie komt dan bij Mark terecht die je alvast toegang kan geven tot het spel. 

Op de site van onze vereniging komt natuurlijk ook deze link te staan, maar omdat dit nog niet gelukt is, kun je nu 

alvast aan de gang. Omdat dit een heel leuk spel is, en weer een extra spanning aan het seizoen geeft, zou ik zeggen: 

Registreren maar ! 

 

Rob van Beem 
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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 15 oktober 2011 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 
Gasten uit Gemert… 

 

Oplossing van Raad de Plaat 
  

Het is een van de sterspelers van Volkel 7, topscorer en koning van de assist en tevens nieuw lid 

van de Raad van Elf van de Piepers: Selim Ilhan. Hier ligt ie, tijdens een van de jeugdtoernooien in 

het zonnetje even te rusten, samen met zijn zoontje. 
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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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