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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Let op: er stonden vorige keer drie foute data genoemd in de kalender van de jubileumactiviteiten.  
De juiste data zijn: 

• receptie op zaterdag 3 maart  

• jeugdkamp op zaterdag en zondag 30 juni en 1 juli 

• dienstenveiling /medewerkersavond op vrijdag 28 september. 
De opkomst op 23 september voor kandidaat-medewerkers voor de jubileumactiviteiten was overigens niet 
overweldigend. Toch vertrouwt de jubileumcommissie erop, dat er genoeg helpers zullen zijn bij de diverse 
activiteiten. Alleen dan gaan die natuurlijk ook door. Zo nodig wordt er iets afgelast. 

Je kunt je overigens nog steeds daarvoor aanmelden. 
 
De eerste resultaten in de nieuwe competitie zijn al weer behaald. Het eerste team ziet nog veel 
ploegen voor zich staan en zal alles op alles moeten zetten om verder naar boven te eindigen. Enig 
vertrouwen is echter gerechtvaardigd. 
 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 10 december 2011. 
De sluitingsdatum voor het nummers daarna is: zaterdag  11 februari, 7 april, 9 juni, 11 augustus, 
13 oktober en 8 december 2012. 
  
Veel leesplezier met dit weer gevarieerd en ruimer 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 (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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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Ruben van Grinsven Peter Hagelaars Tijn Sauvé Wigger Wassenberg 

Stefan Aben    

    

Aangemeld 

Willem vd Brandt Bimbeeske 5 5404 ME Uden 0413-261666 

Petter Schonenberg Brabantstraat 20A 5408 PS Volkel 0413-273301 

Bart vd Beurcht Leeuwstraat 12 5408 PK Volkel 0413-273683 

Rens vd Wetering Maatseheistraat 9 5408 PA Volkel 0413-273479 

Loes vd Kandelaar Schoolstraat 33A 5408 XM Volkel 0413-272639 

Wieke Stamhuis Bosschebaan 72 5401 ZP Uden 06-29130082 

Pleun Hurkmans Rudigerstraat 21 5408 AA Volkel 0413-266535 

     

Verhuisd 

Jessie van Lieshout Germenzeel 605 5403 XD Uden 06-27468921 

Karen Smits Steeuwichtweg 24 5406 PP Uden 0413-260537 

Hans vd Locht Hoge Randweg 11 5408 NA Volkel 0413-275922 
 

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 Martijn van Grinsven. 
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Van de voorzitter    
 

 

 

Beste sportvrienden, 

 
Allereerst wil ik even stil staan bij het overlijden van Toos Beekmans, de vrouw van onze 

oud voorzitter Hans Beekmans. Toos is zeer plotseling en veel te vroeg van ons heen 

gegaan. We herinneren Toos als een spontane vrouw die in was voor gezelligheid. We 

zullen haar missen.  

Hans heel veel sterkte met dit grote verlies, ik hoop toch dat we je binnenkort kunnen begroeten op ons sportpark. Zo 

zou Toos het ook gewild hebben.   

 

Telkens weer als ik het sportpark op kom geniet ik van de mooie velden, maar ook alles wat daar omheen ligt. Het 

hoofdveld is een plaatje en de andere velden zien er ook perfect uit. Dit natuurlijk door een mindere belasting van 

veld 1-2 en het trainingveld. Zo hadden we een bijzonder mooie opening op 02 oktober j.l. Er waren vele genodigden 

en belangstellenden, die ook wilden meegenieten van de opening van het zo lang verwachte kunstgrasveld. Ook de 

weergoden werkten uitstekend mee. Zo kon loco-burgemeester Rene Peerenboom door het schieten van een bal door 

een symbolische tunnel (na drie pogingen) het hoofdveld officieel openen. Er werden ook dankbare woorden 

uitgesproken naar de gemeente, onze onderhoudsploeg, leden van het bestuur speciaal aan Ton van Hooff. Ton 

nogmaals bedankt voor je inzet, je hebt samen met de andere betrokkenen een knap stukje werk afgeleverd. Iets om 

trots op te zijn. 

Zo hebben we ook weer onze jaarlijkse jubilarissen avond gehad. Een gezellige avond waar dan ook niet alleen leden 

maar ook familieleden, vrienden en kennissen van de jubilarissen aanwezig waren.   

Volkel 7 het beste team van Volkel in 2010 was voltallig van de partij en zorgde samen met hun dames voor een 

bijzonder gezellig sfeer. 

Ook is er door het bestuur en het jeugdbestuur aandacht besteed aan de week van de scheidsrechter. Met koffie en 

gebak waren alle scheidsrechters van de club uitgenodigd om in de schijnwerper gezet te worden voor hun 

onontbeerlijke steun. We zijn dan ook zeer blij dat deze mensen dit willen doen. Tenslotte weet iedereen langs de lijn 

het altijd beter en valt het niet mee om het voor iedereen goed te doen. Toch staan elke week deze mensen weer 

klaar om iedereen binnen Volkel te kunnen laten voetballen. Zo worden er door de club scheidsrechter-tenues 

aangeschaft, die men naar behoefte kan dragen wanneer men fluit voor de club. Een kleine geste maar met veel 

waardering. Heren,  nogmaals hartstikke bedankt. 

Op 21 oktober hebben we weer onze jaarlijkse sponsoravond. Onze sponsorcommissie zal deze avond organiseren en 

net als andere jaren wordt het een avond om onze sponsors te bedanken voor hun financiële ondersteuning.  Zoals bij 

elke vereniging kunnen ook wij niet zonder deze mensen.  

Ik hoop dan ook dat we velen mogen begroeten om op een informele wijze een gezellige avond aan te bieden. 

Bedanken doen we alle medewerkers op 04 november a.s. met een oergezellige feestavond. Met een hapje, drankje 

en een stukje entertainment willen we onze dank uitspreken voor hun inzet, want zonder medewerkers kan geen 

vereniging bestaan. 

Je merkt, met het jubileumjaar voor de deur hebben we nu al vele activiteiten en dat zal vanaf 07 januari 2012 alleen 

maar meer worden. Volkel is een club die bruist dankzij de prettige samenwerking van vele mensen.  

Dank je wel. 

 

Groeten, 

 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 

Meteen na de vakantie zijn we alweer begonnen met de bekerwedstrijden. De 
nieuwe teamsamenstellingen en het gebrek aan trainingen was pijnlijk zichtbaar 
in de resultaten. Slechts enkele teams (E3, E4 en MC) wisten de eerste ronde 
met succes door te komen.  
 
De najaarsreeks van het nieuwe seizoen is alweer in volle gang. 
De meeste teams hebben alweer zo’n 7 wedstrijden gespeeld. De resultaten tot 
en met 15 oktober verschillen nogal per team. Er zijn 2 teams, E1en E4, die nog 
ongeslagen zijn, maar helaas is er ook 1 team (A2) dat nog geen enkel puntje 

gehaald heeft. Bij de A1 zijn de verschillen klein. Verlies, winst of gelijk is meestal een kwestie van 1 
doelpuntje.  
De B1 heeft na een moeilijke start, 4 verliespartijen op rij, hopelijk de juiste vorm gevonden en begint nu 
ook puntjes te pakken. Bij de B2 is het net andersom, 4 winstpartijen op rij en de laatste 2 verloren. 
Gelukkig is de laatste wedstrijd weer een knappe overwinning. 
De C1 deed het in de eerste bekerronde redelijk goed maar in de competitie moesten ze lang wachten op 
de eerste overwinning. Na 3 verliespartijen en twee gelijke spellen was daar eindelijk de eerste 
overwinning. Bij de C2 lijkt, na een paar strubbelingen het kwartje te zijn gevallen en zij pakken nu ook 
regelmatig punten.  
De D1 heeft de ongeslagen status en de koppositie in de competitie net niet tot aan de herfstonderbreking 
kunnen volhouden. De D2 heeft het lastig in de competitie. De verschillen zijn erg groot en dit is te zien in 
de uitslagen. Eindstanden met meer dan 10 doelpunten verschil zijn hier geen uitzonderingen. De D3 heeft 
een paar keer op miraculeuze wijze de punten weten te pakken en zij draaien lekker mee.  
Onze jongens en meisjes van de E 7-tallen lijken de beloftes voor onze toekomst. Er wordt lekker 
gevoetbald en de resultaten zijn prima. Zoals al eerder vernoemd zijn de E1 en E4 nog altijd ongeslagen. De 
E2 heeft in het begin de punten laten liggen. Na 3 keer winst achter elkaar maakte SES een einde aan de 
zegereeks. Met slechts 2 verliespartijen mogen we concluderen dat de E3 en de E5 goed mee kunnen 
komen in de competitie.  
Onze jongste voetballers bij de F-jes pakken helaas weinig punten. De ommekeer leek op 8 oktober in te 
zetten toen alle F –teams een mooie overwinning boekten. Helaas was het tegenovergestelde het geval op 
15 oktober. 
De meiden van de MC zijn rustig gestart in de competitie maar hebben intussen al vier keer gewonnen en 
29 keer gescoord. 24 Doelpunten zijn gescoord in de laatste drie wedstrijden!  
En dan de MA. Helaas zijn de tegenstanders vaak net iets te sterk waardoor nog maar 1 overwinning 
geboekt is. 
 
We zien regelmatig uitslagen met veel doelpunten. Dit is vaak het geval in de najaarsreeks omdat de KNVB 
de indeling baseert op de resultaten van het voorgaande seizoen. De teams veranderen echter van 
samenstelling en daardoor zit niet elk team in de juiste klasse.  
In de voorjaarsreeks worden de teams ingedeeld naar het resultaat van de najaarsreeks. De teams die goed 
gepresteerd hebben komen automatisch in een zwaardere competitie. En de teams die minder gepresteerd 
hebben komen in een lagere klasse. We zullen zien dat de teams dan beter aan elkaar gewaagd zijn. Dit 
heeft tot gevolg dat we over het algemeen leukere wedstrijden te zien krijgen met kleinere verschillen in de 
gemaakte doelpunten. 
De jeugdcommissie heeft er eind vorig seizoen voor gekozen om zoveel mogelijk teams samen te stellen. 
Dit heeft twee kanten. Onze spelers kunnen veel spelen omdat er per team weinig wisselspelers zijn. Aan 
de andere kant zijn sommige teams erg kwetsbaar als er spelers afmelden of geblesseerd raken. Met 
dispensatie voor een aantal spelers zou bijna ieder team 2 of 3 wisselspelers hebben. De KNVB verleende 
echter deze dispensatie niet. 
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Hierdoor hebben we serieus overwogen om 1 team op te heffen en hierdoor andere teams meer spelers te 
geven. Na overleg met de leiders van een aantal teams is besloten om toch het aantal teams aan te 
houden. Doordat er nu enkele teams zijn die structureel niet voldoende wisselspelers hebben, moet er voor 
iedere wedstrijd geleend worden van andere teams. Ik ben er erg trots op dat alle betrokken leiders er 
iedere week weer uitkomen en dat alle teams toch de geplande wedstrijden kunnen spelen. Heren en 
dames, hiervoor verdienen jullie een groot compliment! En laat ik vooral de spelers die hierbij betrokken 
zijn niet vergeten! Ook voor jullie een groot compliment voor de bereidheid om andere teams te helpen! 
 
Omdat we nu twee velden hebben waar altijd op getraind mag worden, het hoofdveld en het trainingsveld, 
hebben we besloten om geen trainingen meer af te gelasten. Bij slecht weer mag veld 1 niet gebruikt 
worden en kunnen alle teams die toch willen trainen op het trainings- of hoofdveld terecht. Uiteraard 
kunnen de trainers zelf beslissen of ze de training niet doorlaten gaan. Indien ze besluiten om niet te 
trainen kunnen ze de belcirkel gebruiken om de spelers in te lichten. 
Vanuit de club worden wedstrijden en trainingen alleen afgelast bij zwaar onweer (bliksem) ,sneeuw en/of 
vorst. Als er meer dan 1 (senioren)wedstrijd gespeeld wordt op een trainingsdag wordt iedere keer 
bekeken hoe we het kunnen indelen met de velden en kleedkamers. Het is dan wel mogelijk dat er 
trainingen afgelast worden. 
Om alle teams de gelegenheid te bieden om op het kunstgras te trainen hebben we alle wensen 
geïnventariseerd en deze in het trainingsschema kunnen verwerken. Mocht u zich dus afvragen waarom uw 
kind niet op het kunstgras traint, dan heeft dit te maken met de wensen van de trainers. 
 
Het gebruik van het kunstgrasveld, met alle nieuwe regels, gaat steeds beter. Er zijn nog wat kleine puntjes 
die voor verbetering in aanmerking komen maar dat is een kwestie van tijd. De losse doelen die op het 
kunstgras gebruikt kunnen worden moeten na iedere trainingsavond van het veld af. Hiervoor is plaats 
gereserveerd op het verharde stuk langs de kantine. Hier wordt binnenkort belijning aangebracht zodat het 
voor iedereen duidelijk is wat waar moet staan. Het spreekt voor zich dat we ervan uitgaan dat alle teams 
dit ook doen. 
 
Sinds kort hangt er op de hoek van het wedstrijdsecretariaat een bord met de benaming en de 
bewegwijzering van de velden. Het ontbreken hiervan leidde regelmatig tot misverstanden en 
onduidelijkheid bij de bezoekers maar ook bij onze eigen spelers en bezoekers. Met dit bord is dit definitief 
verleden tijd. 
 
Op 8 oktober hebben we onze scheidsrechters getrakteerd op koffie en een gebakje. Van 7 tot en met 16 
oktober was het namelijk de week van de scheidsrechter. Dit initiatief van de KNVB was voor het bestuur 
en jeugdcommissie aanleiding om de scheidsrechters een keer extra duidelijk te maken hoe zeer wij hun 
inzet waarderen. Het fluiten van een wedstrijd is niet altijd de leukste taak op je vrije zaterdag of zondag. 
Naast het uitspreken van onze waardering wilden we de scheidsrechters ook laten weten dat het bestuur 
en de jeugdcommissie de genomen beslissingen respecteert en accepteert. Indien nodig zullen aanwezige 
leden van bestuur en/of jeugdcommissie ook de spelers, begeleiding en publiek van eigen teams maar ook 
van bezoekende teams corrigeren. 
Als er bij de scheidsrechters behoefte is aan cursussen kan dit net als bij de trainers door de club geregeld 
worden. 
Het bestuur en de jeugdcommissie zijn van mening dat een scheidsrechter niet alleen onpartijdig moet zijn, 
maar ook een bepaalde autoriteit moet uistralen op het veld. De juiste kleding draagt hieraan bij. Omdat er 
scheidsrechters zijn die zelf geen scheidsrechterkleren hebben, heeft de club besloten om een aantal setjes 
in verschillende maten en kleuren aan te schaffen. Deze kunnen dan bij wedstrijden gebruikt worden. 
 
Ik wil afsluiten met een oproep voor vrijwilligers die op zaterdag het wedstrijdsecretariaat willen draaien. 
We hebben nu een enthousiaste groep van 7 personen maar aanvulling is nog steeds welkom. Hoe meer 
personen zich hiervoor willen inzetten hoe minder tijd het per persoon kost.  
 
Sportieve groeten, Fred Bongers  
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JEUGDPORTRET 
 

NAAM:   Bart van Kempen                   

  

ELFTAL:    F 3  

LEEFTIJD:   7  jaar   
 
SCHOOL:     De Vlieger     
 

 

 

 

 

1.Hoe lang ben je lid bij Rksv Volkel?  

   Ongeveer 2 jaar. 

2. Nu speel je in de F 3 en daar staat RKOSV Achates  F 3 bovenaan; daar moeten �ulie nog tegen, 

ben je daar 

    bang voor? 

    Nee, we zijn voor niemand bang. 
 
3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

    Samen  voetballen. 
 
4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Ja, verdediger of aanvaller. 
 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Ja, 1 keer onder in de hoek. 
 
6. Beste, trainer? 

    Vorig jaar Wilco en Michel, en nu Wilfred. 
 
7. Favoriete club.  

PSV.     
 
8. Waarom deze club? 

    Omdat ze goed zijn. 
 
9. Jeugdidool?     

    Tim Matavz 
 
10. Moeilijkste tegenstander? 

      De koploper, uitslag nu nog niet bekend. 
 
11. Mooist voetbalmoment? 
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      Toen ik mijn eerste doelpunt 

maakte.Kunstgra
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12. Lachen om? 

      Papa, en om het schreeuwen bij het voetballen, voor we beginnen. 
 

13. Boos om? 

      Als de tegenstanders heel goed zijn. 
 
14 Televisie? 

     Zappsport 
 
 
15. Leukste op de computer? 

      Ik computer bijna nooit.  Ik speel of voetbal liever buiten. 
 
16. Wat is het aller lekkers eten?  

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

     We hebben een heel leuk team, we maken samen veel lol. 
 
18. Als jij op de voetbalclub de baas was, wat zou je dan verbeteren? 

     Een frietkraam. 

 
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, tennis. 
      Mama, nu even niets. 
      Anne, streetdance 
 
22. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 

     Leuk. 
 
Erik en Miranda bedankt voor de gastvrijheid. 
 

Groetjes Marcel Robben. 
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Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 5 Oktober 2011 

rksv Volkel   blz. 19 

Achter de schermen 
 
 
 

 

 

    
        

 
 
Sinds jaar en dag, 
is zij degene die onze broeken en sokken wassen mag. 
 
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, 
staat zij met haar schrobborsteltje en haar wasmachine paraat. 
 
Zelfs zwarte broeken worden weer wit, 
God mag weten wat er in haar wasmiddel zit.  
 
De sokken en broeken moeten we vanwege het kunstgrasveld goed uitkloppen, 
dit is wel zo sociaal, want als het moet zal ze zelfs onze sokken nog stoppen. 
 
Verdwaalde bh’s en slidingbroeken zijn regelmatig een feit, 
en door Jo’s wonderwasmiddel raken ook zij hun grijze tint weer kwijt. 
 
Jo vindt het echt leuk om te wassen, 
daarom ontwijken wij ook geen modderplassen. 
 

Kortom ze is een kei in het wassen en vouwe,  
we hopen dat we haar nog lang mogen houwe! 
 
Jo.. BEDANKT! 
 
Groetjes Volkel Dames 1 
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Stan, bedankt voor de pen   
 

 
 
 
 
 
 

 
Hallo klupproatlezers, 
 
 
Stan, ik vind het echt leuk dat jij mij de pen hebt gegeven. 
Vind het zelf erg jammer dat we niet meer wekelijks samen op het veld staan, met uitzondering van een 
maand geleden, toen ik met jullie mee mocht doen tegen Sparta 25.  
 
Voor de echte Volkenaren ben ik import; ik kom namelijk uit Uden, wel op de grens van Volkel. 
Mijn naam is Teun Pennings en ik werk als installatiemonteur bij Willems-Prinssen. Momenteel volg ik de 
cursus service en onderhoud bij het ROC- Eindhoven. 
Dus af en toe verplicht met de neus in de boeken.  Is wel niet mijn sterkste kant, want ik werk liever met     
mijn handen en ’s-Zondags natuurlijk met m’n voeten. 
 
Mijn voetbalcarrière is begonnen bij Udi´19 en wel bij de F-jes. 
In het tweede jaar van de F heb ik mijn eerste kampioenschap behaald. 
Super geweldig , zo klein als ik toen was, dat vergeet ik nooit meer. 
Van de E naar de D2 was een hele promotie voor mij, ik hoorde bij de selectie. 
Echt fanatiek trainen en elke wedstrijd voor 200%  inzet. Gelukkig had ik toen nog niet zulke weekenden als 
nu anders was het niet haalbaar geweest. 
 
Na de C bij Udi heb ik  de overstap naar Volkel gemaakt. Mijn vrienden speelden ook allemaal daar. 
Inmiddels beter bekend als: ´t gu. Wel toepasselijk voor ons team Volkel 2. 
Maar nu even terug naar mijn B en A jeugd bij Volkel. Twee keer kampioen en wel onder de bezielende 
leiding van Arnold van Dijk. En niet te vergeten de KNVB-beker, die we ook binnen gehaald hebben met 
Nolleke.  
 
Nu speel ik alweer voor het derde jaar bij Volkel 2 en ik hoop dit nog lang te mogen doen. 
’s-Morgens, nou ja rond de middag, lekker voetballen en daarna in de kantine wat nabespreken en 
ondertussen het vochtgehalte op peil brengen. Is dit niet gelukt bij de kantine dan nog even naar ons 
nieuwe stamcafé Piepers, waar het altijd reuze gezellig is.  
 
En waar de volgende penschrijver ook heel vaak komt. Ik geef de pen namelijk door aan Niek van Sleeuwen, 
d’n beste bierdrinker van heel Volkel!!! 
 
 
Met de vriendelijke groeten,  
 
Teun Pennings 
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Nieuwe sponsors rksv Volkel 
 
Onze sponsorcommissie is de laatste maanden  actief bezig geweest en dit heeft geresulteerd in een aantal 
nieuwe sponsoren. We hebben twee nieuwe sponsoren erbij voor ons scorebord en 14 sponsoren met een 
reclamebord langs ons vernieuwde hoofdveld.  
 
NIEUWE SCOREBORDSPONSORS 

- AUTOBEDRIJF FRANK VAN DEN ELZEN 
- DE GROOT HOVENIERS 

 
 
 
 
NIEUWE BORDSPONSORS 

 
- SCS SPORTCONSTRUCTIES 
- TDW ADVIES 
- RUVO INSTALLATIE TECHNIEK 
- SPECTRUM RECLAME 
- CAFÉ HET WITTE PAARD 
- BED & BOX 
- FRIO TECHNIEK 
- SANDER VAN DE POL ELECTRO 
- AUTO MOTOCOLOR 
- FRANS BONGERS MONTAGETECHNIEK 
- H & H  KWEEKKOOIEN 
- DE WIT ZONWERINGEN 
- TON SMITS SPUITERIJ 
- FAN & FUN 

 
 
Bij deze willen we alle  nieuwe sponsoren bedanken voor hun financiële steun aan onze voetbalvereniging. 
 
Bestuur en sponsorcommissie  
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Pupil van de week 
 
 

Ik ben Lars Goossens. Ik ben 10 jaar. Ik was pupil van de week. Het was erg leuk. Ik 
kreeg een snoepzak en een flesje AA. Toen mocht ik meedoen met de warming up 
en daarna ook scoren bij de keeper. Daarna de aftrap doen en de wedstrijd kijken. 
 
Het was heel erg leuk. Bedankt Volkel 1. 
 
Groetjes, 
Lars 

 

 

 

 
Hallo allemaal 
Ik, Teun L’Ortye, ben mascotte geweest bij Volkel1. 
Het was heel leuk. 
Ik vond het bespreken in de kleedkamer leuk want ik heb er ook nog wat van 
geleerd. 
Ik mocht de keeper inschieten en ik mocht ook mee over passen. 
En ik mocht het muntje gooien en ik moest aan de tegenstander vragen of hij kop 
of munt wilde hebben. 
Ik mocht ook de aftrap doen en op de goal van de tegenstander schieten. 
Naar de wedstrijd kijken was leuk en ik mocht zelfs bij de wisselspelers zitten, maar 
het was wel heel warm weer. 

Ze hadden gewonnen met 4-1!!! En ze wilden mij zelfs inhuren voor het hele jaar want het was de eerste 
wedstrijd die ze hadden gewonnen.  
En ik heb ook nog een Volkelbal gekregen. En ik vond de fotolijst die ik van Tonny heb gekregen ook heel 
mooi. Die hangt nou boven mijn bed.  
Bedankt voor de leuke dag!!! 
 
Groetjes, 
Teun L’Ortye 

 

 
Hallo, 
  
Ik vond het vandaag, kei leuk om mascotte van Volkel 1 te zijn. 
Volkel moest tegen Rhode. 
Je mag dan met van alles meedoen. 
Het intrappen vond ik het leukst en dan natuurlijk, dat ik de aftrap mocht doen en 
op de goal mocht schieten. 
En dan een goal maken, tussen de benen van de keeper. 
  
Groetjes, 
Jarno  Adam 
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Jubilarissenavond vrijdag 30 september 
 

Op deze avond zijn er een zestal jubilarissen gehuldigd, allen zijn 25 jaar lid van de vereniging.  Totaal 
waren er eigenlijk 11 jubilarissen, maar 4 mensen hebben moeten afzeggen. De 11e jubilaris was Wim 
Wassenberg, die een paar maanden terug na een lang ziekbed is overleden. Wim was 50 jaar lid. 
Na een minuut stilte voor Wim Wassenberg zijn de jubilarissen gehuldigd.  
 
Mari Verkuilen is de eerste in de rij. Mari is vanuit het RSU-voetbal bij rksv Volkel 
terechtgekomen  en daar via verschillende elftallen bij Volkel 6 beland, 
waar hij de laatste jaren een van de stuwende krachten in het team was. 
Vorig jaar is Mari gestopt met het actieve voetbal. Mari heeft in zijn 
voetballoopbaan altijd als centrale middenvelder gespeeld en was de man 
die vooral bij Volkel 6  spelbepalende schakel tussen aanval en verdediging 
was. 
 
 Martijn Verkuilen is vanuit de jeugd 
meteen naar de A-selectie gegaan en heeft regelmatig in het eerste team gespeeld, 
maar is daarna een vaste waarde in het tweede geworden. De laatste jaren speelt 
Martijn in het vierde, waar hij evenals de jaren ervoor in de selectie het scoren nog 
steeds niet is verleerd.  Martijn is als voetballer doelgericht en altijd vrij 
aanvallend ingesteld. 

 
Bas van de Rijt is al op jonge leeftijd bij onze club begonnen en heeft in zijn 
jeugdperiode al verschillende kampioenschappen meegemaakt. Vanuit 
de jeugd is hij direct in het eerste elftal beland waar hij al snel een vaste 
basisplaats heeft veroverd.  Heeft bij het eerste enkele kampioenschappen 
meegemaakt en weet vaak in belangrijke wedstrijden te scoren, een enkele keer 
zelfs met het hoofd. Bas is vooral op het middenveld altijd een drijvende kracht 
geweest voor Volkel.      

 
 
Pieter van de Berg is na de jeugd ook meteen naar de A-selectie gegaan, en 
heeft de eerste jaren zowel in het eerste alsook in het tweede gevoetbald. Daarna 
is hij eigenlijk een vaste waarde in het tweede geweest. De laatste jaren is Pieter 
via Volkel 3 naar het vierde verhuisd . Bij zowel een, twee alsook Volkel drie heeft 
Pieter een kampioenschap meegemaakt.  Pieter is een voetballer die  in de opbouw 
en op het middenveld goed tot zijn recht komt.  
 
 
 
Tjeerd Kuipers is van dezelfde generatie als Pieter en Bas. Na de jeugdperiode is 
Tjeerd bij het vierde begonnen en langzaam opgeklommen naar Volkel 2.  
Nu speelt Tjeerd alweer enkele jaren bij het derde. Enkele jaren geleden is Tjeerd 
met dit elftal nog kampioen geworden. Tjeerd is te typeren als een felle 
verdediger die je zomaar niet aan de kant zet. 
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Henri van Veghel heeft de jeugd overgeslagen en is begonnen bij Volkel 6 waarna hij bij Volkel 7 is beland. 
Hij was een voorstopper waar je rekening mee moest houden. Naast het voetballen 
is Henri ook nog leider geweest samen met Frans van den Heuvel. Enkele jaren 
gelden is Henri verhuisd naar de Peel, waar hij ook nog volop actief is binnen de 
vereniging. Ondanks zijn verhuizing is Henri toch altijd lid van Volkel gebleven. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Van harte gefeliciteerd allemaal en op naar de 50 jaar! 
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Oud FC Twente  –  Volkel Veteranen 
 

Op zaterdag 24 september zijn de veteranen van Volkel op bezoek geweest in Enschede om een wedstrijd 
op niveau te voetballen tegen oud spelers van FC Twente. Dit idee is tot stand gekomen door een stel 
spelers die de test met een hoger niveau wel eens aan wilden gaan. Zo gezegd en gedaan is er een 
commissie samengesteld om dit mogelijk te maken. Na wat telefoontjes en email zijn we dan op zaterdag 
24 september vertrokken met 25 man naar Enschede , de bus kwam ’s-morgens al vroeg voorrijden bij het 
sportpark en het viel ons al op dat de buschauffeur er zin in had. 
Hij startte de bus en scheurde in een rotgang naar Enschede. Gelukkig had hij nog even een rustpauze 
ingelast bij een benzinestation, waar we ons even konden versterken met wat eten en drinken. Tijdens 
deze stop heeft hij de achterruit even schoongemaakt van dode vliegjes, want op de voorruit  zaten er 
geen. 
Na twee en een half uur kwamen we aan bij het sportpark van Vosta en  werden daar hartelijk ontvangen.  
Even een bakje koffie en omkleden want de busreis had ons toch enigszins verzwakt.   
   

                                                        

 
Onze leiders Piet, Cor en onze grensrechter Ad ( in trainingspak ) hadden de moeilijke opgave om een sterk 
team op te stellen en de motivatie weer in de ploeg te krijgen na deze zware busrit. Gelukkig waren er ook 
mensen mee gegaan om de technische staf te ondersteunen. 
 

Om toch zeker te zijn van hun keuze hebben ze bij 
de technische staf van FC Twente gevraagd om 
rustig te beginnen. 
 
Om 15.00 uur begon de wedstrijd na 1 minuut 
stilte in verband met een overlijden bij FC Twente.  
 
Onze jongens waren helemaal niet onder de indruk 
van de speelwijze van FC Twente .  
Na 15 minuten stonden we 4-0 achter, dit hadden 
er meer kunnen zijn maar onze soepele keeper 
Mart Bos redde diverse doelpogingen van onze 
tegenstanders.  
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Nadat iemand van onze begeleiders Cor Verkuylen had wakker gemaakt  begon die met wisselen en dit had 
meteen effect, want deze score bleef staan tot de rust. 
Na een donder speech van onze leiders waren we met volle moed begonnen aan de tweede helft en dat 
was te merken: onze jongens beschikten over een groter uithoudingsvermogen dan FC Twente.  
Gerald Riepe was onze steun en toeverlaat in de achterhoede en hij werd dan ook maar moeilijk 
gepasseerd op een klein BERGKAMPJE  na. Tot aan het einde van de wedstrijd hebben onze jongens moedig 
gestreden en dit resulteerde in een eindstand van 10-0 !! 
Na deze teleurstelling met zeer veel leermomenten voor onze veteranen zijn we gaan douchen.  

 

    

 

Daarna hebben we in de kantine nog wat gegeten en gedronken, om weer op de nodige krachten te komen  
 

              
Om 20.00 uur zijn we in de bus gestapt om deel te 
nemen aan een Hollandse avond, met een optreden 
van onze Volkelse zanger Marco Vandéra.  
 
Dit was een zeer geslaagde avond waardoor onze 
spelers de nederlaag goed konden verwerken met 
een drankje en een hapje. 

 

 

 

Toen Marco op kwam klonk er een oorverdovend applaus van zijn meegereisde Fanclub ( 2 vrouwen en een 
man). Maar gelukkig waren de veteranen er ook, waar hij veel steun aan had.  
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In een paar seconden had hij iedereen op de vloer met zijn meezingers. Om 00.30 uur zijn we huiswaarts 
gegaan met onze snelle buschauffeur.  
 

 
 
Tijdens deze rit hebben we alleen last gehad van Eus en Jan, die waren emotioneel nog niet zo ver als wij en 
konden de wedstrijd maar niet vergeten. Maar gelukkig was  er onze voorzitter van de voetbalclub bij 
(Pierre) en die hield een oogje in het zeil TERWIJL OOK +HIJ IN SLAAP WAS GEVALLEN. 
 

 
 
Rond de klok van 3 uur zijn  we weer aangekomen in Volkel. Het was een zeer leuke dag met zeer veel 
gezelligheid en natuurlijk veel leermomenten. Onze dank gaat uit naar de mensen die dit geregeld hebben .  
 
Tonny bedankt voor het maken van de foto’s . 
 
Met vriendelijke groet 
 
Een speler van de veteranen (JV) 
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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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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
 
De spelers van Volkel E1 gaan dit seizoen van elke wedstrijd een verslagje schrijven voor het clubblad.  

 

 
 

 
Dit team bestaat uit (van links naar rechts): Bart van de Kandelaar, Dustin Ilhan, Casper Krol, Loek Dijkink, 
Fenno Jilesen, Jorrit Peerenboom, Tycho van Doren, Jesse van Hooft en Bram Huvenaars. 
 

JVC E2-VOLKEL E1  1 - 10           3 september 2011 
Vandaag, zaterdag 3 september 2011, moesten we de eerste competitie wedstrijd 
van het seizoen. We moesten uit naar JVC. Het was erg warm toen we begonnen. 
We begonnen goed. 
De 1-0 scoorde Loek. Even stonden wij niet op te letten en scoorde ze 1-1. Toen ging 
het in een keer wel heel goed en snel. Voor de rust scoorde we nog 6 keer, 1 keer ik, 
1 keer Jorrit en nog 4 keer Loek. 
 
Na de rust gingen we weer goed voetballen. En scoorde Dustin 1-8, ik 1-9 en Jorrit 1-
10. Eindstand  1-10  !!!! Bijna net zoveel gescoord als gisteren het Nederlands Elftal. 
Fenno Jilesen 

 
VOLKEL E1 – JULIANA MILL 2-1 10 september 2011 
Wij moesten tegen Juliana Mill E1. Het was een hete dag. Het was een moeilijke 
wedstrijd. Loek  heeft de 1-0  gemaakt. 
Na de rust werd het 1-1. Toen maakte Jorrit de 2-1. Op het einde had Bram een hele 
mooie redding (Bram is de keeper). Ik vind dat we heel hard hebben gewerkt. Het is 
2-1 geworden voor Volkel. 
 
Casper Krol 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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UDI’19 E2 - VOLKEL E1 1-2  17 september 2011 
 
We moesten tegen Udi’19 E2. Het was heel spannend. Voor rust waren wij beter, 
maar we scoorden niet in de eerste helft.  
 
In de tweede helft scoorde Loek de 1-0. En daarna scoorde hun de 1-1. Het werd 
weer heel spannend. Maar net voor tijd scoorde Jorrit. Toen werd het 1-2. Dus we 
hebben nog alle wedstrijden gewonnen en staan bovenaan. 
 
Jorrit Peerenboom 

 

 

Dames Volkel – Dames Heeswijk 
2-9-2011 
 
Vandaag, de eerste competitiewedstrijd voor ons op het geweldig mooie kunstgrasveld. Overigens willen 
wij, dames, even mededelen dat het erg spijtig is, dat wij niet van de culinaire kwaliteiten en eetbare 
hoogstandjes van de kantine hebben mogen genieten. Want wij, dames, kregen als eerste elftal namelijk 
geen ontbijtje aangeboden voor de start van het nieuwe seizoen! 
 
Na een pittige warming-up konden wij aantreden voor al onze altijd trouwe supporters. De gezusters NUS  
in de voorhoede. Na 10 minuten wat minder gespeeld te hebben kwam dan toch onze verdiende 
voorsprong. Fem schoot de bal strak voor en Lynn schoot hem netjes en hard binnen (amateurcoaches van 
Volkel opgelet!). Na een verwaaide voorzet van Heeswijk was de ruststand 1 – 1. 
 
Omdat wij, als dames, voor de winst wilden gaan besloten we om niet teveel in de verdediging te 
veranderen en meer druk te zetten voorin. Cecile you’re the woman of de match! Zo begonnen we aan de 
tweede helft. Nadat Lynn 37 gaten in de lucht had geschoten schoot Taylor de bal wel in het net: 2 – 1. 
Na veel goede reddingen van Loes (nieuwe aankoop) en enkele foute kopballen schoot Fem, op coaching 
van Henk v/d Rijt, prachtig over de keeper in de rechtse hoek. Henk bedankt!  
3 – 1 is de eindstand gebleven. 
 
Hard gewerkt, flink gescoord, dus …… 
 
Wist U dat:  
- Wij denken dat ze ons gewoon vergeten zijn, maar met een ontbijtje op een andere dag voor de rest van 

de elftallen kan dit snel goed gemaakt worden. 
- De haren van Stijn van Cuijk goed zitten. 
- Ed de tepel van Toon er bijna afgebeten heeft. 
-  Ze de verkeerde Toivonen bij PSV opgesteld hebben. 
- De “echte” Toivonen voetbalt gewoon bij de Dames van Volkel. 
- Deze Toivonen wel scoort. 
- Leo voor de wedstrijd altijd vraagt of onze haren goed zitten. 
- Femke dit niet in de gaten heeft. 
- Hij ook het verzoek had om niet naakt voor hem te gaan staan, omdat je hier praat van krijgt. 
- Wij hier niets van snappen. 
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Dames Wassen, knippen, drogen €19,50 
Heren Wassen, knippen, drogen €17,50 

Kinderen knippen vanaf €8,50 
  

U kunt ook voor kinderfeestjes bij ons terecht. 

Voor meer info bezoek onze website 
www.kapperijunique.nl 

  
Met & zonder afspraak. Gratis parkeren 

  

Openingstijden: 
Ma 13:00 tot 17:30 /Di 09:30 tot 20:30  

Woe 09:00 tot 17:30 /Do 09:30 tot 20:30 
 Vrij 09:00 tot 17:30/Za 09:00 tot 14:00 

  
     Jody van Rijbroek - V/d Horststraat 2a,  

5427 CP Boekel - 0492-325566 

 

 

 

Adverteer 

 

Jij 

 

hier? 
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MVC Dames 1 – Volkel Dames 1 
 
Na een gezellige zaterdagavond op de kermis, willen wij aan alle amateur-coaches van Volkel onze excuses 
aanbieden. Wij hebben verloren en niet gescoord! Sorry, wij zullen de volgende keer beter ons best doen. 
 
Wist u dat:? 
 
? Smul goed voorbeid naar de Mortel toe ging 
? Ze haar slidingbroek onder haar witte legging aanhad 
? Lotteke juist niet goed voorbereid was 
? Zij haar onderbroek vergeten was 
? Leo in de rust een nieuwe tactiek op tafel gooide 
? Hij zadelverdediging wilde toepassen 
? Wij nog steeds niet weten wat hij hiermee bedoeld 
? Dat Fem nu haar officiële wisselbeurt heeft gehad 
? Marvin niet dekt in de mortel 
? Ondanks wij om 8.30 uur moesten verzamelen, wij nog steeds geen ontbijt hebben gekregen.  
? Wij nog steeds wachten op een ontbijt 
? Wij een hele gezellige kermis hebben gehad 

 
De Dames 

 

Raad de plaat 
Wie heeft hier de bal aan de voet? 
 

 
 

 
De oplossing staat op de laatste pagina. 
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Volkel legt Prinses Irene over de knie: 4-1 

2-10-2011,GB 

Op deze prachtige herfstdag met 26 graden warmte werd om 12 uur onder grote belangstelling het 

kunstgrasveld officieel geopend door Volkels wethouder René Peerenboom. 

 

Daarna namen de gasten uit Nistelrode het initiatief en zij waren het eerste kwartier steeds de 

thuisploeg te vlug af. Dat resulteerde in de 0-1 in de 16e minuut, maar nauwelijks 60 tellen later stond 

het al weer gelijk en keerde het tij. Volkel gooide alle schroom van zich af en kreeg steeds meer greep op 

het spel. Het durfde aan te vallen en deed dat bekwaam en vaak. In de 26e minuut werd de zich nu meer 

offensief manifesterende Thijs van Bree neergelegd binnen de 16-meter en Stijn van Cuijk verzilverde de 

penalty vlekkeloos: 2-1. De vele toeschouwers wreven zich de ogen eens uit en die van Volkel kregen een 

steeds opgeruimder gezicht. Volkel ging goed door en negen minuten voor de pauze resulteerde dat in de 

3-1. De tweede helft gingen de ploegen gewoon door waar ze gebleven waren en de thuisploeg liet 

alleen voor de keeper nog zeker drie opgelegde kansen liggen voordat Stijn van Cuijk vlak voor tijd door 

de laatste linie slalomde en beheerst de keeper omspeelde: 4-1.  

Een even verdiende als mooie en belangrijke overwinning voor Volkel. Dit biedt perspectief voor de 

komende weken. Het voetbal was al goed en nu is durven aan te vallen en kunnen afronden er bij 

gekomen. Prima. 

 

Het begin deed niet vermoeden, dat Volkel een ruime en verdiende overwinning zou gaan boeken tegen de 
geduchte tegenstander uit Nistelrode. Prinses Irene combineerde snel en goed en zette druk, maar wist 
niet af te ronden voordat de 16e minuut aan brak. Volkel liet zich tot dan toe aftroeven en noteerde pas na 
een kwartier de het eerste schot richting het doel van de tegenstander. Dat was van de weer uitstekende 
aanjager Rik Verwijst, die zijn medespelers het goede voorbeeld bleef geven. Het gevolg was een snelle 
gelijkmaker door Mark van den Berg, die op de teruglegger van Stijn van Cuijk strak uithaalde en de keeper 
kansloos liet: 1-1. Een geweldige opsteker en aanmoediging voor het de laatste weken moeilijk scorende 
Volkelse team. Daarna hielden ze die lijn goed vast en meer en meer wisten ze een overwicht te bereiken. 
De verdediging bleek ook steeds meer grip te krijgen op de doorgaans gevaarlijke spitsen van Prinses Irene.  
Voorstopper Bart van Lamoen speelde een prima partij en schakelde spits Job van de Elzen helemaal uit. 
Die werd 20 minuten voor het einde zelfs gewisseld. Volkel bouwde de ene na de andere verzorgde aanval 
op en na 24 minuten werd Thijs van Bree allern op de keeper af gestuurd. Binnen de 16-meter werd hij 
neergelegd, dus terecht een penalty die feilloos werd benut door Stijn van Cuijk 2-1. 
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Dit was al meer dan heel Volkel had 
durven dromen op deze mooie dag. 
Maar de gastheren gingen op 
dezelfde voet verder en bleven 
aandringen. De goede Nistelrodese 
keeper plukte vervolgens de bal net 
weg voor de voeten van de 
aanstormende Thijn van Boxtel. 
Volkel durfde en viel aan. Mark van 
den Berg schoot na precies een half 
uur uit de draai rakelings langs de 
buitenkant van de paal. Even later 
bleef hij even naar adem happend 

staan toen Stijn van Cuijk met hem een kansrijke situatie wilde uitspelen. Alle Volkelse spelers stonden 
vandaag op scherp, vast van plan om de punten te pakken en dat ging lukken. Een lange uittrap van de 
goede Volkelse sluitpost Tomek Kuijpers belandde ineens voor de voeten van Thijn van Boxtel, die met een 
afgemeten lob de even aarzelende keeper passeerde en de 3-1 op het bord bracht. 
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Volkels 2e verzorger Berry van Nieuwenhuijsen moest enkele keren het veld in, maar over het geheel 
genomen was het geen onsportieve wedstrijd, ondanks enkele gele kaarten.  

 

Een paar minuten voor de rust pakte Tomek Kuijpers een vrije trap in alle rust uit de benedenhoek. Aan de 
andere kant werd Thijn van Boxtel in kansrijke positie na een snijdende steekpass wegens buitenspel 
teruggefloten. Tenslotte schoot Thijs van Dun nog eens over het doel. Bij rust een mooie voorsprong voor 
de gastheren. De thee was uiteraard zeker bij dit weer erg welkom. Aansluitend gingen beide teams verder 
waar ze gebleven waren. Volkel nam weer het initiatief en Prinses Irene slaagde er niet in te laten zien wat 
ze in hun mars hebben. Al hun acties liepen stuk op de Volkelse verdediging. Meteen had de weer 
voortreffelijke Stijn van Cuijk een eerste kans maar de bal ging net langs. Na vijf minuten vuurde Thijs van 
Dun uit de rebound na een corner bijna binnen maar de keeper kon nog net overtikken. Thijs van Bree 
haalde uit en trof de vuisten van de Nistelrodese doelman. Stijn van Cuijk schoot hem kort daarna een bal 
in de handen. Hij had het druk en plukte aansluitend een hoge bal van Rik Verwijst uit de lucht voordat het 
gevaarlijk werd. Volkel bleef naar hartelust aanvallen. Rond de 65e minuut had Volkel kunnen uitlopen naar 
5-1 omdat eerst Thijn van Boxtel en vervolgens Mark van den Berg alleen voor de keeper niet koel bleef en 
over schoot. 

 

 

Daarop werd weer een goede kans teruggefloten voor buitenspel. Volkel leek niet stoppen en de gasten 
leken verrassenderwijs ineens kanonnenvoer. Maar het vizier stond niet altijd op scherp.  
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Teun van Helvoort verving 20 minuten voor het einde Mark van den Berg en meteen deed hij een duit in 
het zakje door uit te breken, de bal goed af te schermen en vrij te spelen, maar geschrokken van de kans 
kwam hij niet tot uithalen.  

 

Iets later schoot hij in de rebound van een vrije trap nog eens over het doel. Een doelpoging van Thijs van 
Bree werd geblokt. 
Sander van den Elzen kwam in de 80e minuut voor Thijn van Boxtel en ook hij deed goed mee in het 
aanvallende spel. Tegen het einde schoot Stijn van Cuijk eerst nog eens in handen van de keeper, voordat 
hij door de verdediging slalomde, de keeper omspeelde en de 4-1 aantekende. Daarna kreeg hij een 
publiekswissel en nam Erwin van Dooren zijn plaats in. Teun van Helvoort brak nog eens uit maar de keeper 
kon hij weer niet verrassen. Uit de rebound schoot de beter in vorm rakende Thijs van Bree over.  
Teun van Helvoort slaagde er tenslotte tot drie keer van dichtbij niet in om eindelijk wel te scoren. Hij kon 
geen gaatje vinden. Toch heeft hij nuttige dreiging laten zien. 
Dat geldt overigens voor het hele Volkelse team. Een zonnige dag met een mooi resultaat. Proficiat. 
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Statistieken 
 

Hallo voetballers. De uitreiking van de oorkondes van het seizoen 2010-2011 zijn nog maar net 
achter de rug, waar Selim Ilhan als grote winnaar van het afgelopen seizoen werd gekroond. Hij 
sleepte maar liefst 3 prijzen in de wacht, dus de verwachtingen voor dit seizoen zijn hoog 
gespannen. 
Net als verleden seizoen zal ik ook dit seizoen mijn best doen de statistieken kloppend en volledig 
bij te houden, mocht er echter iets niet kloppen kun je me altijd aanspreken. Tot slot nog het 
verzoek aan alle leiders of ze elke week de briefjes willen invullen en inleveren zodat de 
statistieken kloppend blijven. Van de eerste 6 wedstrijden van Volkel 1 heb ik bijvoorbeeld maar 2 
ingevulde briefjes. Alvast bedankt voor jullie medewerking! 
 
 
Topscoorder 

 

Omdat dit de 1e editie van het nieuwe seizoen is zijn de nummers 1 van de periode automatisch 
ook de nummers 1 in de algehele tussenstand. Het zal niemand verbazen dat Selim Ilhan ook dit 
seizoen van meet af aan kop gaat. Zijn voorsprong is zelfs nu al zo overtuigend, dat het maar de 
vraag is of iemand hem nog kan inhalen. Het lijkt er op dat hij zijn record aantal doelpunten van 
verleden jaar wil gaan verpletteren.  
Het is leuk om te zien dat het op de plaatsen daarna spannend is tussen spelers uit verschillende 
elftallen en dat Theo na een aantal jaren afwezigheid weer duidelijk in deze lijst aanwezig is. 
 
 

 

Naam 
Aantal 

doelpunten 

Selim Ilhan 16 
Theo Peerenboom 5 
Taylor Rojer 5 
Robert Raaijmakers 5 
Klaas Verstegen 5 
Martijn Verkuilen 4 
Geert Verkuilen 4 
Lynn v Hooff 4 
Spelers met 3 
doelpunten 5 
Spelers met 2 
doelpunten 7 

Spelers met 1 doelpunt 33 
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Koning van de assist 

 

Nadat hij vorig jaar op de valreep door zijn teamgenoot werd afgetroefd lijkt Roy vd Brand dit jaar 
opnieuw een gooi naar de titel van ‘Koning van de Assist’ te doen. Hij gaat in deze eerste 
tussenstand aan kop met maar liefst 6 assists. Geen wonder dat zijn maat in de spits bij Volkel 7 
zoveel doelpunten kan maken. Een groot aantal spelers zit hem echter op de hielen met 4 assists 
en zij zullen er alles aan doen om er een spannend seizoen van te maken. 
 

 

 

Naam 
Aantal 
assists 

Roy vd Brand 6 
Bas vd Rijt 4 
Taylor Rojer 4 
Nick Hermans 4 
Sander Dortmans 4 
Mark School 4 
Tom v Dalen 3 
Pieter vd Berg 3 

Ronnie Smulders 3 
René Peerenboom 3 

Robert Raaijmakers 3 

Spelers met 2 assists 14 

Spelers met 1 assist 39 

 

 

Team van de Periode 

 

Ook hier is het Volkel 7 dat aan de leiding gaat. Vorig jaar werden ze al gekroond als ‘het beste 
team van Volkel’, nu hebben ze ook al een gat geslagen met de rest van de teams. Maar het 
seizoen is nog lang, dus er kan nog van alles gebeuren. 
 

 

Team 
Aantal 

gespeeld 
Aantal 
punten Gemiddeld 

Volkel 7 6 16 2,67 

Volkel 5 5 9 1,80 
Volkel 3 7 12 1,71 
Volkel 4 6 10 1,67 
Dames 6 10 1,67 

Volkel 2 7 8 1,14 
Veteranen 4 4 1,00 

Volkel 1 6 5 0,83 

Volkel 6 6 3 0,50 
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Jeugdteam van de periode 

 

Bij de jeugd heeft de E1 een uitzonderlijke prestatie geleverd, ze hebben alle wedstrijden tot nu 
toe nog weten te winnen. Maar liefst 7 wedstrijden op een rij, ga zo door jongens! Er zijn nog een 
aantal teams meer die goed draaien en een hoog gemiddelde scoren. Helaas hebben onze jongens 
van de A2 het voor als nog zwaar en hebben zij nog geen punten weten te pakken, maar daar zal 
dit seizoen zeker nog verandering in gaan komen! 
 

 

Team 
Aantal 

gespeeld 
Aantal 
punten Gemiddelde 

E1 7 21 3,00 
E4 6 16 2,67 
D1 7 16 2,29 
B2 7 15 2,14 

MC1 6 12 2,00 
D3 7 13 1,86 
E3 7 13 1,86 
E5 7 12 1,71 

C2 7 10 1,43 
D2 7 9 1,29 

E2 7 9 1,29 

F4 7 9 1,29 

A1 7 8 1,14 
F1 7 6 0,86 
C1 6 5 0,83 

MA1 5 3 0,60 
B1 7 4 0,57 
F3 6 3 0,50 
F2 7 3 0,43 

A2 6 0 0,00 

 

 

Doelman van het jaar 

Tot slot nog de doelmannen van het jaar. Hier heeft Joost Eurlings een hele goede start gemaakt. 
Gemiddeld heeft hij minder dan 1 tegendoelpunt per wedstrijd, een hele mooie prestatie. Als hij 
dit vol weet te houden is hij de gedoodverfde favoriet om de titel van ‘Doelman van het jaar’ in de 
wacht te slepen. Britt en Gerald doen het ook goed, maar hebben beide maar 1 wedstrijd gekeept. 
Aan het einde van het seizoen moet je 11 of meer wedstrijden gekeept hebben om mee te dingen 
naar deze titel. Wil Maarten Derks zijn titel van afgelopen seizoen prolongeren dan zal hij nu toch 
een goede reeks neer moeten zetten. 
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Naam 
Aantal 
gespeeld 

Aantal 
tegen Gemiddelde 

Joost Eurlings 6 5 0,83 

Britt v Hoof 1 1 1,00 
Gerald Riepe 1 1 1,00 
Tomek Kuijpers 6 9 1,50 
Willem vd Brandt 7 14 2,00 
Maarten Derks 5 10 2,00 
Wilco v Nuland 2 4 2,00 
Loes v Sleeuwen 5 11 2,20 

Mart Bos 3 7 2,33 
Wim vd Locht 5 12 2,40 

John Reijnen 4 11 2,75 
Tom Vogels 6 22 3,67 

Johan v Oort 2 9 4,50 

 

 
Dat was het weer voor deze editie. 

 
Sportieve groet, 
Wout Cobussen 
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Cooling down 
 

Beste voetballers, leiders en ouders maak maar eens gebruik van dit 
clubblad om er in te komen staan met een mooi verhaal en/of een 
mooie foto. Dit clubblad is 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 10 december 2011 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 
 

Oplossing van Raad de Plaat 
De gebruinde benen op pagina 41 zijn van Stijn van Cuijk. 



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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