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Warming up 
 

Beste mensen, 

 

Voor iedereen allereerst fijne Kerstdagen, een gezellig Oudjaar en een heel gelukkig en 

voorspoedig 2012! Een jaar van vele extra jubileumactiviteiten. 

 

Helaas zat er nog een foutje in de berichtgeving over 28 september 2012: dan is de 

jubilarissenavond en niet die voor de medewerkers. 

 

De trouwe bezorger van het clubblad Theo Verwegen is er mee gestopt. Hartelijk dank voor de 

jarenlange medewerking vanaf 1997. Roy van de Brandt neemt het van hem over. 

 

Inmiddels is ook duidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer wordt volgend seizoen. Dat is te lezen in het 

stuk van de voorzitter. 

 

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

De sluitingsdatum voor het nummers daarna is: zaterdag  7 april, 9 juni, 11 augustus, 13 oktober 

en 8 december 2012. 

  

Veel leesplezier met dit weer gevarieerd en ruim 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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Dartkampioenschappen 

55     De D2 

56    Cooling Down 

 

 
Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Johan Verwegen    

    

Aangemeld 

Gwen van Dijk Rudigerstraat 19 5408 AA Volkel 0413-274573 

Pien vd Locht Liessentstraat 14 5405 AG Uden 0413-263801 

Anne Raaijmakers Eiment 12 5408 BH Volkel 0413-280653 

Danique vd Bosch Jochem de Wildstr11 5408 RT Volkel 0413-274908 

Nico Blumka Rudigerstraat 2A 5408 AB Volkel 06-19984517 

     

Verhuisd 

Steffi Koek Zeveneikenlaan 19 5461 EC Veghel 06-31164390 

Pieter vd Berg Zeelandsedijk 8A 5408 SM Volkel 06-12116517 

Marco vd A Eiment 12 5408 BH Volkel 06-53755941 

 

 
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 van 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   Fotografie, Achter de schermen, Raad de Plaat 

Gerald Riepe   Kantinezaken 

Pascal van Os   Distributie 

Martien van Rijbroek  Bundeling 

Nancy van Rijbroek  Bundeling 

En alle bezorgers: Jan van Bergen; Wim Bens; Theo van Dijk; Dirk vd Berg; Frank vd Acker; Gerald Riepe; 

Marcel Robben; Manuel Silverenberg; Henry Spierings; Rob Verhoeven;  Pascal van Os; 

Piet Donkers; Hans vd Locht; Ton van Hooff; André Koenen; Carla Cissen, Martijn van 

Grinsven en Roy van de Brand. 
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Van de voorzitter    
 

 

Beste sportvrienden, 

 
Wanneer ik dit stukje zit te schrijven worden de dagen korter en de avonden langer. Het 

weer is nog redelijk, maar de eerste symptomen van de winter dienen zich aan. Wat houdt 

dat in voor ons als voetbalclub?! Gezien het feit dat we nog niet één zaterdag afgelast zijn 

geweest zijn we al begonnen met de winterstop en hebben al weer de 1
e
 helft van de 

competitie erop zitten. Voor sommige teams met succes voor andere rest er nog een 

spannende en belangrijke 2
e
 helft van de competitie. De feestdagen komen er aan en wat zeker ook gezellig is om met 

de familie, vrienden of kennissen kerstfeest en oud en nieuw te vieren. 

Dus een paar weekjes niet of minder trainen om daarna weer met een volle accu er tegen aan te gaan. 

Het medewerkersfeest was weer zeer geslaagd. Lekker druk, goede bediening, lekker eten en natuurlijk een goed stuk 

muziek. Wat volgens sommigen wat te hard stond om gezellig met elkaar te buurten. Verder kregen we van de 

hoofdsponsor V.d. Hoogen Aandrijftechniek te horen, dat hij per december 2012 gaat stoppen als hoofdsponsor. 

Helaas voor ons, maar Hans en Ria gaan de zaak verkopen en we hopen dan ook dat ze dat lukt.  

Zo zijn we als bestuur druk bezig met de organisatie. Besloten is om na dit seizoen afscheid te gaan nemen van onze 

hoofdtrainer John van Geenen. Van beide zijden was er geen klik en daarom is in goed onderling overleg besloten om 

tot deze beslissing te komen. Wij wensen John heel veel succes bij het zoeken naar een nieuwe vereniging. Ook zal na 

dit seizoen Toine Bos en Ties v.d. Berg stoppen met de begeleiding van ons 1
e
 elftal. Jammer, maar als we het allemaal 

een bepaalde periode doen dan blijft de club levendig en een andere zienswijze op zijn tijd is zeker niet verkeerd. 

Als er mensen afscheid gaan nemen dan komen er ook weer andere. Zo hadden we negen sollicitaties op de functie 

van hoofdtrainer. Natuurlijk doet het je goed, zeker als je geen advertentie hebt gezet. Uit deze negen personen 

hebben we William van der Steen gecontracteerd als hoofdtrainer. William is voor velen geen onbekende. Hij is op dit 

moment trainer van het 2
e
 elftal van Udi’19 dat uit komt in de reserve hoofdklasse. Daarvoor heeft William de C1 t/m 

de A1 getraind. Zelf gevoetbald vanaf zijn achttiende t/m zijn drieëndertigste in het 1
e
 elftal van Udi’19. William is 

getrouwd , twee kinderen 2 en 5 jaar en is 37 jaar. William we zijn blij met onze keuze en we hopen dat we vanaf het 

volgend seizoen nog veel plezier met elkaar gaan beleven.  

Helaas hebben we nog geen vervanging voor Toine en Ties, dus voel je je geroepen laat het ons weten.  

Gisteren (12-12-2011) was weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad. De opkomst mag beter, maar de 

mensen die er waren hebben voldoende inbreng gehad en men ging dan ook na een paar consumpties voldaan naar 

huis. Financieel zijn we gezond, ergens naar toe werken is niet makkelijk maar op een bepaald niveau blijven is vele 

malen moeilijker. 

Zoals ik al zei, de kerstdagen staan weer voor de deur en daar hoort natuurlijk onze kerstloop op 2
e
 kerstdag zeker bij. 

Even lekker de beentjes strekken om daarna lekker te genieten van een kopje soep met roggebrood bij Gerald en 

Wilma in de kantine.  

Natuurlijk tellen we de dagen af naar de officiële opening van ons jubileumjaar op 07 januari. Ik hoop dat velen hierbij 

aanwezig zullen zijn en dat ik ook iedereen de hand mag schudden om elkaar een gelukkig, maar vooral gezond 2012 

toe te wensen. De avond begint om 20.30 uur met om 22.00 uur de officiële opening op het hoofdveld, om daarna de 

avond gezellig af te sluiten in de kantine onder het genot van een hapje en een drankje. 

Ik wens jullie, met je familie, fijne kerstdagen en een gelukkig 2012 en hoop dat we van 2012 een onvergetelijk 

jubileum jaar gaan maken. 

Groeten, 

 

Pierre Hutjens 

voorzitter 
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7 Januari 1937 naar 7 januari 2012 
 

 

 
Nog ruim 27 dagen en dan is het zover. 

Dan gaan we het jubileumjaar in en wel 

met een daverende opening op zaterdag 7 

januari 2012. Op die dag bestaat de 

voetbalclub  officieel 75 jaar en dat zullen 

we weten ook. 

Om alvast in de mood te komen hier 

enkele geschiedkundige vragen over de 

eerste jaren van de club…… 

- waarom staat er officieel 75 jaar? 

- onder welke naam speelde Volkel van  

1937-1940? 

- in welk jaar is de naamsverandering tot   

stand gekomen? 

 

 

- Wie is naar alle waarschijnlijkheid de oprichter geweest? 

- onder welke clubkleuren speelde Volkel? 

- waar lag het eerste voetbalveld van Volkel? 

 

Natuurlijk kijken we graag terug naar de prachtige jaren waarin lief en leed gedeeld werd in het mooie 

clubje. Het jubileumboek 50 jaar Rksv Volkel is een boek waarin je de geschiedenis nog eens terug kunt 

lezen. Zeker de moeite waard om dit boek nog eens ter hand te nemen. 

 

2012  Moet een jaar worden waarin ieder lid, groot en klein, jong en oud, actief en rustend een jaar beleeft 

dat je niet meer vergeet. Daarnaast hopen we ook vele niet leden te treffen. Het moet een feest worden 

voor iedereen in Volkel en omstreken.  In de afgelopen maanden hebben we getracht het programma in 

grote lijnen op te zetten. Op dit moment zijn verschillende groepen aan de slag om het specifieke 

programma handen en voeten te geven. Iedereen in Volkel heeft een mooi programmaboekje ontvangen 

en in ieder huis heeft het een plekje gekregen op het prikbord. Het zijn de grote activiteiten die je daarop 

kunt lezen, maar ook tussendoor gebeurt er van alles. Daarom is het goed om de website van de 

voetbalclub in de gaten te houden www.rksv-volkel.nl .  Als je dan klikt op het logo 75 jaar dan ga je naar de 

link 75 jaar Rksv Volkel. Steeds zullen we daar het programma bijhouden, specifieke zaken vermelden en als 

het kan regelmatig foto’s tonen. In de kerstvakantie zorgen wij ervoor dat de website de lucht in gaat. 

Zaterdagavond 7 januari om 20.30 muur wordt iedereen verwacht in de kantine. We zullen een feestje 

bouwen, een officieel gedeelte dat we afsluiten met vuurwerk en verrassende muziek.  

 

Wij hopen in de kantine op 7 januari heel veel leden te ontmoeten en we maken er een mooi jaar van. 

 

Tot dan, 

 

Jubileumcommissie 75 jaar voetbalclub 

Dirk Verwijst 
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Jeugdwetenswaardigheden 

 

In de competitierust tijdens de herfstvakantie is er wel gevoetbald voor de beker. Van 

de drie teams die door waren naar de tweede ronde was de M7C vrijgeloot. De E3 en 

E4 moesten wel aantreden. 

De E4 was helaas niet sterk genoeg voor de E6 van OSS’20. De E2 van Ulysses uit Megen 

moest zijn meerdere erkennen in de E3 van Volkel. 

Het beker toernooi kreeg zijn vervolg op 4 december. De meiden van de M7C1 boekten 

een mooie overwinning van 3 -1 op de MC1 van De Willy’s. De E3 kon helaas niet 

winnen van de E2 van OSS’20. 

 

Op 29 oktober is er door Adri van Oort een voetbalclinic gegeven aan de E-spelers. Dit 

initiatief was een try-out voor het jubileumjaar. Adri werd hierbij geassisteerd door 

Twan Rovers, John v. Geenen, Tijn v. Boxtel en Jeroen vd Laar. Verder waren er nog 

twee jeugdleden die ondersteuning gaven. Dit waren Teun Hoefs en Bram vd Locht.  Er deden 39 spelers aan mee en 

ze waren allemaal zeer enthousiast. Eigenlijk hadden ze geen tijd voor de ranja die aangeboden werd. Het was een 

leerzame dag voor de spelers. Gezien de positieve reacties van spelers, begeleiders jeugdcommissie èn Adri zelf zal 

dit zeker een vervolg krijgen in het jubileumjaar. 

 

Op 19 november hebben we de E1 gehuldigd. Zij zijn ongeslagen kampioen geworden in de najaarsreeks. Dit 

kampioenschap is uitbundig gevierd met de begeleiding en de ouders. Zelfs de sponsor van de trainingspakken (J. 

van der Locht Garagebedrijf) was aanwezig om een leuk presentje te overhandigen. De begeleiding had voor iedere 

speler een persoonlijk woordje en een echte beker. Uiteraard ontbrak de traditionele Kampioenstaart niet.  

 

De overige teams hebben het helaas niet zo ver geschopt als de E1. 

 

De A1 en B1 staan halverwege de competitie op een 9
de

 plek. Van degradatiegevaar is nog geen sprake maar beide 

teams hebben de punten hard nodig. Hopelijk kunnen ze in de tweede helft van de competitie betere resultaten 

boeken. 

 

De A2 staat op een teleurstellende 12
de

 plaats. Naast de stevige nederlagen is er een aantal keren slechts met 1 

doelpuntje verschil verloren. 

De meiden van de MA1 hebben zich in de tweede helft van de competitie goed hersteld. Ondanks dat het scorend 

vermogen niet zo groot lijkt (slechts 14 doelpunten voor) zijn ze uiteindelijk toch heel netjes 5
de

 geworden.  

 

De B2 pakt regelmatig de punten en is als 3
de

 geëindigd in de competitie. Een heel mooi voorbeeld dat werklust en 

doorzettingsvermogen uiteindelijk toch resultaat oplevert. 

 

De C1 heeft in het begin van de competitie de punten niet kunnen pakken maar  heeft zich prima hersteld. Ze zijn 

uiteindelijk 5
de

 geworden in de competitie.  

De C2 kenmerkt zich door wisselvallige resultaten. De ene week met grote cijfers winnen en de week erop een 

stevige nederlaag. Doelpuntsaldo voor is 44 en tegen is 43! Toch zijn ze heel netjes als 6
de

 in middenmoot geëindigd. 

Dat de resultaten van de M7C1 motiverend werken op andere meiden is wel duidelijk. Met 22 punten en 47 

doelpunten na 10 wedstrijden en nog steeds actief in het beker toernooi!! Dit heeft geresulteerd in een grote 

toename van aanmeldingen bij de meiden en hierdoor gaan ze na de winterstop door als elftal. Prima prestatie 

meiden, en dit geldt natuurlijk ook voor de begeleiding. 

 

De D1 deed tot aan de herfstvakantie mee voor de koppositie maar hebben helaas de goede reeks niet tot het einde 

vol kunnen houden. Toch zijn ze heel knap 3
de

 geworden. 

De D2 is na 10 wedstrijden in de onderste regionen (8
ste

) beland. Na drie verliespartijen op een rij leek het tij 

gekeerd. Maar helaas kon er aan het einde van de competitie geen overwinning meer gemeld worden. Waar ze wel 

als enige van de jeugdteams mee scoren is de eigen website. Als je meer wilt weten over de spelers en prestaties 

neem dan eens een kijkje op: http://volkeld2.ditismijnteam.nl/ . 

Het verhaal bij de D3 is gelijk aan dat van de C2. Overwinningen en verlies lossen elkaar af met veel voor en 

tegendoelpunten (46 voor en 42 tegen). Met als eindresultaat 8
ste

 in de competitie. 
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De E1 heb ik eerder genoemd. Ongeslagen kampioen met 64 doelpunten voor en slechts 13 tegen. Een uitmuntende 

prestatie. Verderop in dit clubblad staat ongetwijfeld een reactie van het team zelf. De E1 is het enigste team dat van 

iedere wedstrijd een verslagje schrijft in het clubblad. Mijn complimenten aan spelers en begeleiding en het verzoek 

om dit in stand te houden. 

Ook de E2 is in de middenmoot geëindigd. 5 keer winst en 6 keer verlies resulteert in de 6
de

 plaats. 

De E3 is op een hele mooie gedeelde 4
de

 plaats uitgekomen. Ondanks de vele overwinningen lukt het niet om in de top 

3 te komen. De verschillen in deze competitie zijn erg groot. 

De E4 was tot aan de herfstvakantie ongeslagen maar heeft dit niet kunnen volhouden bij de laatste wedstrijden. 

Hierdoor komen ze na 10 wedstrijden op een 5
de

 plaats. 

De E5 is op een mooie  7
de

 plaats geëindigd. In deze competitie zijn heel veel doelpunten gemaakt. Ruim 600 waarvan 

300 door de top 3. 

 

De F1, F2 en F3 zijn alle drie op een 9
de

 plaats uitgekomen. Het spelplezier is voor deze jonge spelers heel belangrijk en 

af en toe een overwinning houdt de moed erin. 

De F4 deed het iets beter en kwam tot een leuke 7
de

 plek. Ook in deze competitie meer dan 600 doelpunten totaal 

waarvan 350 door de bovenste 4. 

 

Zoals ik in het vorige clubblad ook al schreef zullen de onderlinge verschillen kleiner zijn in de voorjaarsreeksen. Er zijn 

dan voor alle teams weer nieuwe kansen. Hopelijk krijgen we in ons jubileumjaar veel kampioenen! 

 

Het lenen en uitlenen van spelers door andere teams koste gaandeweg de competitie steeds meer moeite. Gelukkig is 

het door de inzet van de leiders in alle gevallen goed gekomen. Een enkele keer moest een team op pad met maar 1 

wisselspeler en dit is eigenlijk een ongewenste situatie. Ik wil hierbij de spelers van alle teams erop wijzen dat een 

verzoek om mee te doen met een ander team niet altijd vrijblijvend is. We hebben als begeleiding een gezamenlijke 

beslissing genomen om zo veel mogelijk teams te laten voetballen. De jeugdcommissie verwacht van de spelers dat ze 

bereidt zijn om andere teams uit de problemen te helpen. Gelukkig is dit in heel veel gevallen ook geen probleem, 

maar die paar uitzonderingen zorgen voor onrust bij de begeleiding. Deze begeleiding zijn vrijwilligers die zich voor 

jullie inzetten. Door hen is het voor jullie mogelijk om op zaterdag te voetballen en door de week te trainen. Dus 

hierbij een zeer vriendelijk doch dringend verzoek om in de voorjaarsreeksen wederom jullie medewerking te 

verlenen zodat alle teams op de geplande tijden de westrijden kunnen spelen. 

 

Tijdens de week van de scheidsrechter  hebben we als bestuur en Jeugdcommissie aangekondigd dat er 

scheidsrechterstenues aangeschaft zouden worden. Deze zijn inmiddels binnen (shirt, broek en sokken) en kunnen 

vanaf nu gebruikt worden. Deze zijn opgeslagen in het wedstrijdsecretariaat en kunnen hier opgehaald worden. Na de 

wedstrijd moeten deze ook weer hier ingeleverd worden.  

Binnen de jeugdcommissie is besloten dat het bij wedstrijden van D, C, B en A teams het zeer wenselijk is dat de 

scheidsrechters een scheidsrechterstenue aan heeft. Als de scheidsrechter geen eigen tenue heeft kan dit dus bij het 

wedstrijdsecretariaat geleend worden. 

 

Op 27 en 28 december hebben we weer ons jaarlijks zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in sporthal De Wervel. Op de 

site kun je zien welke teams op welke dag en hoe laat moeten spelen. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. 

 

Tijdens de winterstop hebben we een jeugdleiders/trainers vergadering gepland op 9 januari 2012. Noteer deze 

datum alvast in je agenda. Een uitnodiging met de agenda zal nog via de mail verstuurd worden. 

 

In februari starten we met een cursus pupillentrainer. We hebben een grote groep vrijwilligers die zich verder willen 

ontwikkelen op het gebied van training geven aan onze jeugdteams. 

 

Ik wil alvast iedereen, maar vooral die mensen die binnen onze vereniging actief zijn en zich inzetten voor de jeugd, 

heel fijne en gezellige Kerstdagen toe te wensen en natuurlijk een gezond en sportief 

2012!! 

 

 

Sportieve groeten, 

Fred Bongers 
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JEUGDPORTRET 
 

NAAM:     Sjoerd Hurkmans  

  

ELFTAL:    F 4  

         

LEEFTIJD:    6 jaar   

 

SCHOOL:     De Vlieger     

 
1. Hoe lang ben je lid bij Rksv Volkel?  

    1 jaar lid. 

 

2. Nu speel je in de F 4 en daar staat Hapse Boys F3G boven aan, ben je daar bang voor? 

     Nee, we zijn er niet bang voor, maar ze waren wel goed. 

 

3.  Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

     Gewoon leuk. 

 

4.  Heb je een vaste plaats(welke)? 

 

Keeper. 

 

5.  Heb je al doelpunten gescoord? 

     Ja, een paar keer. 

 

 

6.  Beste, trainer? 

     Boy, Daan, Wilfred en Luuk. 

 

7.  Favoriete club. 

        P.S.V. 

    

8.  Waarom deze club? 

     2 Keer naar toe geweest met papa. 

 

9.  Jeugdidool?     

    

Wesley Sneijder 
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10.  Moeilijkste tegenstander? 

      Hapse Boy’s 

 

11.  Mooist voetbalmoment? 

      Toen ik een goal maakte. 

 

12.  Lachen om? 

      Als  papa en mama mij aan het kietelen zijn. 

 

13.  Boos om? 

       Als ik mijn kleren aan moet doen, om naar school toe te gaan. 

 

14.  Televisie? 

      Power ranger 

 

15.  Leukste op de computer? 

       Spelletjes, voetballen en crossen. 

 

16.  Wat is het aller lekkers eten?  

      Spaghetti 

      

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

     Om de trainers. 

 

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

      Een speeltuin erbij. 

  

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

      Judo. 

 

20.  Wie wordt er kampioen? 

       P.S.V. hoop ik. 

 
21.  Is je familie ook sportief ? 

      Papa voetballen, mama op de crosstrainer. 

      Pleun voetballen en Wies turnen. 

 

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

       Leuk. 

     

       Sjoerd bedankt en ook Jos en Francy bedankt voor de gastvrijheid. 

        

Groetjes Marcel Robben. 
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Medewerkersavond 2011  
 
Op vrijdag 4 november hebben we weer onze jaarlijkse medewerkersavond gehouden. Met ongeveer 150 

aanwezigen was de opkomst bijzonder groot.  De nieuwe uitstraling van onze club met het nieuwe 

kunstgrasveld en de verbeterde aankleding rond en in de kantine zien we ook terug in onze vrij actieve club 

medewerkers.  Bij deze willen we als bestuur dan ook iedereen bedanken voor de grote inzet die voor onze 

vereniging is gepleegd.  Als dank daarvoor wordt er aan iedereen een muts met ons jubileumlogo 

aangeboden. 

 

Een 5-tal medewerkers van onze voetbalclub is op deze avond extra in het zonnetje gezet. Deze mensen 

zijn over een lange periode actief geweest binnen onze vereniging en zijn als dank hiervoor tot Vriend van 

Volkel benoemd. Het betreft Frans van den Heuvel, Hanny van Bergen, Richard van Goor, Rob Verhoeven 

en Boy de Winter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frans is 21 jaar actief geweest als 

seniorenleider en als medewerker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanny is totaal 16 jaar actief binnen 

rksv Volkel, o.a. als leidster, trainster, 

kantinemedewerkster en in de 

clubbladredactie.  

 

 

 

 

 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 6 December 2011 

rksv Volkel   blz. 22 

 



Klupproat 37
ste

 jaargang nr. 6 December 2011 

rksv Volkel   blz. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard heeft er totaal 20 jaar opzitten als seniorenleider , 

jeugdleider , jeugdtrainer, voorzitter van de Club van 100 

en van de sponsorcommissie en clubbladbezorger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob is totaal 20 jaar actief als jeugdtrainer en jeugdleider, 

clubbladbezorger, kantinemedewerker en Rob is al 

jarenlang de huisdiscjockey van onze club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boy is al 20 jaar lang pupillentrainer en onafgebroken 

medewerker bij onze club. 
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Quality Service Nuenen sponsort Dames 1 
 

 

 
 

 
Onlangs heeft Quality Service Nuenen de dames 1 van voetbalvereniging Volkel voorzien van nieuwe 

sporttassen. Ron van der Heijden, eigenaar/directeur van QSN is in deze een nieuwe sponsor van onze 

vereniging en we zijn dan ook zeer verheugd, dat hij bereid is gevonden deze gulle geste te doen. 

 

Quality Service Nuenen is een jonge dynamische onderneming op het gebied van facilitaire dienstverlening, 

schoonmaak, glasbewassing, specialistisch onderhoud, droogloopmatten, entreesystemen en het totale 

beheer van uw gebouw. Meer informatie over Quality Service Nuenen is te vinden via www.qsndiensten.nl.  

 

Voetbalvereniging Volkel dankt Ron van der Heijden van Quality Service Nuenen voor deze gulle geste. De 

tassen zullen door de dames van Volkel met veel plezier gebruikt worden. 

 

Sponsorcommissie Rksv Volkel 
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Wijbo Timmerwerken en Promowear 

nieuwe sponsoren van  de veteranen 
 
Op zaterdag 19 november zijn voor aanvang van de  wedstrijd tegen Odiliapeel door 

Wijbo Timmerwerken en Promowear nieuwe voetbalsokken en voetbalbroeken gesponsord. 

Onze voorzitter Frans Raaijmakers heeft een bloemetje overhandigd aan Freddie van Boxtel en Marco van 

der A en heeft ze bedankt voor deze sponsoring. 

 

 
 
Staand vlnr voorzitter Frans Raaijmakers, Frans van Os, Mart Bos, Henk van Dijk, Gerald Riepe, Karel van 

Dijk, Dirk Verwijst, Arno Verhoogh, Twan Bos, Ad Wouters, leider Cor Verkuilen, sponsor Marco van der A.  

Zittend vlnr Pieter Peerenboom, Chrisjan van Eerdt, Ton van der Venne, Frans Bongers, Jan Jilesen, Sponsor 

Freddie van Boxtel, Wim Bens en leider Piet School. 

 

Hoi allemaal, 

Langs deze weg willen wij jullie allemaal  

Prettige Kerstdagen  
 een 

Fijne Jaarwisseling 
en een 

Gelukkig en Gezond 2012 
toewensen. 

grtjs,  Gerald en Wilma 
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Clubkampioenschappen  

rksv VOLKEL 

 

 

 

2 0 1 2 
 

Jeugd:             op zaterdag 21 Januari 

    
Aanvang: 12.00u.  (Voor alle junioren t/m Volkel C1) 
 

Senioren:       op Zondag 22 Januari 
                                  Aanvang: 13.00u. (B,A junioren en senioren) 

 

Doe mee en wordt de nieuwe kampioen van rksv Volkel ! 

De kantine is elke dag één uur voor aanvang geopend ! 

 

 

DARTEN 
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Pupil van de week 
 

Hallo, 
 

Ik ben Luuk Raaijmakers en ik ben mascotte van Volkel 1 geweest!!! 

Dat was kei leuk. Volkel moest tegen de koploper. 

Eerst de bespreking, daar kreeg ik AA en een paar snoepjes. 

Daarna kreeg je een soort Volkel tenue waar op stond:  DE PUPIL VAN DE WEEK. 

Ik mocht toen ook de keeper inschieten 

en mee over passen. 

Toen mocht ik naar het scheidsrechterslokaal. 

Daarna mocht ik weer naar het veld en mocht ik het muntje gooien. 

Na de aftrap rende ik naar de goal en schoot ik hem er in !!! 

De wedstrijd kijken was heel leuk en ook wel een beetje leerzaam. 

Na afloop kreeg ik een bal en een heel mooie fotolijst. 

 

SUPER BEDANKT. Groetjes, Luuk Raaijmakers      

 
Op 3 december was ik mascotte van de week. 

Volkel 1 moest voetballen tegen Herpinia 1. 

Eerst mocht ik mee inlopen en de keeper inschieten. 

Het was een mooie wedstrijd. Volkel was wel beter maar ze hebben met 2-4 

verloren. 

Er was ook nog een rode kaart en toen werd de wedstrijd even gestopt. 

Maar daarna gingen ze toch weer verder. 

Ik vond de keeper van Herpinia heel goed. 

Na de wedstrijd kreeg ik een voetbal. 

Ik heb het heel leuk gevonden. 

 

Casper Krol 

 

 

 

Raad de Plaat 
 

 

 

 

 
Wie is de jonge dame die hier wel enige gelijkenis vertoont met de 

Goedheiligman? 
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 Den Dekker Assurantiën sponsort Volkel 2 

 

 
 

 
Onlangs heeft Den Dekker Assurantiën Volkel 2 voorzien van nieuwe broeken en sokken. Tiny De Dekker is 

al jaren een trouwe sponsor van de voetbalvereniging en we zijn dan ook zeer verheugd, dat Tiny wederom 

bereid is geweest deze gulle geste te leveren. De mannen van Volkel 2 zullen deze materialen dan ook met 

veel plezier gaan dragen. 

Naast allerlei advies op het gebied van hypotheken en assurantiën bent u bij Tiny den Dekker ook aan het 

juiste adres vooral uw bankzaken. Zij zijn namelijk zelfstandig adviseurs van de Regio Bank. Dit betekent dat 

zij het complete productenpakket van Regio Bank kunnen aanbieden. De Regiobank onderscheidt zich van 

traditionele banken door haar bijzondere formule: alle moderne producten van een grote bank worden 

gecombineerd met de persoonlijke dienstverlening van een financieel adviseur, zoals Den Dekker 

Assurantiën. Zij zijn een onafhankelijke zelfstandige tussenpersoon(intermediair), die lokaal in de 

gemeenschap staat.  
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Succesvolle sponsoravond  
 

Ondanks dat wat tegenvallende opkomst kunnen we toch terug kijken op een zeer gezellige sponsoravond. 

Na het welkomstwoordje van Richard van Goor werd al gauw de microfoon overgedragen aan Dirk Verwijst 

die in vogelvlucht het jubileumjaar van 2012 doornam. Aangezien alle sponsoren een belangrijke rol spelen 

binnen onze vereniging mogen zij gedurende ons 75-jarige jubileum uiteraard niet ontbreken. Vandaar dat 

zij als eerste op de hoogte werden gebracht van alle geplande activiteiten en hoe zij daarin eventueel een 

kleine bijdrage zouden kunnen leveren. 

 

Vanaf dat moment kon de sponsoravond dan echt van 

start gaan. De sponsorcommissie had kosten nog moeite 

gespaard en had een leuk tafelvoetbaltoernooi 

georganiseerd.  Onze eigen Humberto Tan, verkleed als 

Stijn van Cuijk, voorzag alle wedstrijden van het 

benodigde commentaar en zag door het fanatisme van 

verschillende deelnemers de spanningen soms hoog 

oplopen. Met name de strijd tussen Ilona en Frans 

Bongers in de finale zal hem nog lang heugen. Het leuke 

was dat deze twee kemphanen elkaar weer tegen 

kwamen in de finale. Ilona versterkt met Marcel vd Bergh 

en Frans met Dirk Verwijst. Uiteindelijk, na een strijd met vele hoogte – en nog veel meer dieptepunten, 

trokken Marcel en Ilona aan het langste eind. De sponsorcommissie heeft meerdere vergaderingen belegd 

om een leuke prijs ter beschikking te stellen; reisje naar Parijs en twee kaarten voor de finale van de CL 

passeerde o.a. de revue. We vonden dat echter voor een dergelijke strijd niet voldoende. Uiteindelijke 

hebben we besloten om alle hoogtepunten van deze avond speciaal voor deze twee winnaars vast te 

leggen op een USB, zodat ze nog lang van deze heugelijke avond kunnen nagenieten! 
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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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Ter afsluiting beklom onze eigen Marco Vandera nog het podium om de heupjes nog wat in beweging te 

krijgen. Al gauw werd duidelijk dat Edwin Hermkens vond dat hij ook zangkwaliteiten “bezat” en werd een 

nieuw gouden duo gevormd welke we wellicht snel in de sterren Top 20 zullen terug zien. 

 

 

 
 

 

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer gezellige sponsoravond die volgend jaar, gezien de leuke 

reacties, zeker uitverkocht zal zijn.  
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
 
VOLKEL E1 – FC UDEN E1  24 september 2011 

 

We moesten tegen Fc Uden en die stonden op doel saldo boven ons. Dus we 

moesten deze wedstrijd winnen en dan werden we koploper in de poule. Dus 

we waren een beetje zenuwachtig.  

We begonnen goed. Lekker fel en we tikten goed over. Loek scoorde de eerste 

goal mooi in de hoek. 1-0. Bij de tweede goal ging Loek helemaal alleen goed 

door en kon scoren. 2-0. De derde goal staat ook op Loek zijn naam, een mooie 

hattrick ! 3-0. Dustin moest met de D3 meedoen dus kwam hij iets later. Hij 

kwam het veld op en het was corner. Die werd genomen en Dustin kopte de bal 

en maakte de 4-0. Rust. 

De 2 helft. Volkel was iets minder sterk als in de tweede helft. Al gauw werd de 

4-1 gescoord door Fc Uden. Maar we verdedigden goed en Fc Uden konden niet 

meer scoren. Uitslag 4-1. 

Bart van de Kandelaar 

 

 
DAW E2 – VOLKEL E1   1 oktober 2011 

 

Het was erg spannend, want we moesten winnen om bovenaan te blijven staan! 

Al snel bleek dat wij veel sterker waren. Het werd voor ons een mooie wedstrijd. 

Volkel had gewonnen met 10-0. De doelpunten werden gemaakt door: Jorrit 3, 

Dustin 3, Jesse 2, Loek 1 en Fenno 1. De eerste helft hadden we al 5 goals. En de 

tweede helft kwamen er nog 5 bij. 

Toen was de wedstrijd jammer genoeg al afgelopen. Wie weet als we zo door 

gaan worden we misschien wel kampioen. 

 

 

 

Loek Dijkink 

 

 
VOLKEL E1 – DSV E1   8 oktober 2011 

 

Op zaterdag 8 oktober speelden wij (Volkel E1) tegen DSV E1 uit St. Antonis. In de eerste helft 

speelden wij niet goed maar toch maakte Jorrit 1-0. In de rust zei Jan dat we slecht speelde dat vond 

iedereen. 

 

Dus we gingen er meteen tegenaan. Jorrit kreeg twee vrije kansen die hij 

miste. Toen scoorde hun eerst het was toen 1-1. Daarna was Jorrit zo 

fanatiek dat hij meteen de 2-1 binnenschoot. Daarna waren wij zo goed 

dat Fenno de 3-1 binnenschoot. Loek de 4-1 en de 5-1 maakte. Jesse de 

6-1 scoorde. Maar toen hadden hun een kans ik raakte hem net met mijn 

vingertoppen, maar toch zat hij. Toen maakte Jorrit er nog een. Uitslag: 

7-2  

 

 

Bram Huvenaars 
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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 
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NULANDIA E1 – VOLKEL E1 15 oktober 2011 

 

Eerst was het 1-0. Daarna werd het 2-0. Toen maakte Jorrit de 2-1. Het werd heel 

spannend toen Fenno de 2-2 maakte. Net voor de rust maakte Fenno de 3-2. Toen was 

het rust. De trainer zij dat we slap begonnen maar toch terug vochten. 

Na de rust maakte Jorrit de 4-2. Meteen daarna maakten Jorrit de 5-2. Daarna maakte 

Jorrit al weer een doelpunt dat was de 6-2. Daarna moest  ik wisselen. Toen werd het 6-

3. Ik  mocht er meteen in en snel werd het 7-3. 

 

Tycho van Doorn 

 

 

 

 

 

 

VOLKEL E1 - OSS’20 E2  5 november 2011 

 

Het was mooi weer om te voetballen. Vandaag moesten we tegen Oss’20 uit Oss. Als 

we zouden winnen, hadden we een voorsprong van vijf punten. We begonnen goed 

aan de wedstrijd alleen we misten veel kansen, waardoor we vaak niet konden scoren. 

Totdat ik een mooie pass kreeg en door kon lopen naar de keeper en scoorde en toen 

werd het 1-0.Toen scoorde Loek met een mooie bal in de kruising en werd het 2-0. 

Toen dachten we dat we er al waren maar onverwachts scoorde de tegenpartij en werd 

het 2-1. 

Toen werden we weer wakker en scoorde Jorrit de 3-1. En uiteindelijk wonnen we met 

3-1 en als we zo doorgaan kunnen we kampioen worden en hopelijk gebeurt dat ook. 

 

Dustin Ilham 

 

 

HEESWIJK E1-VOLKEL E1 12 november 2011 

 

 

Vandaag is het een belangrijke wedstrijd. We moeten de wedstrijd winnen om volgende 

week kampioen te kunnen worden. Het was heel koud en heel vroeg. We begonnen 

niet sterk, maar na een kwartier scoorde Fenno. Daarna scoorde Loek de 2
e
 goal. Maar 

daarna scoorde hun ook. De ruststand is 1-2. 

Nog niet gewonnen. Gelukkig scoorde Fenno nog een keer door de benen van de 

keeper. De 4
de

 scoorde Dustin met de punt van zijn schoen. Daarna scoorde Loek ook 

nog de laatste goal voor ons. Heeswijk scoorde nog met een lobje over Bram maar 

daarna was het afgelopen. Nu zijn we bijna kampioen! 

 

Fenno Jilesen  

 

 

 

Volkel E1 kampioen! 19 november 2011 
 

Vandaag de kampioenswedstrijd tegen HVCH E2. Onder het toeziend oog van vele supporters, met spandoeken. 

Binnen vijf minuten was de strijd al beslist door de snelle doelpunten van Fenno, Loek en Jorrit. Voor de rust scoorde 

Fenno nog een keer en maakte Bart een schitterende goal door een afstandschot. 
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Na de rust werd de wedstrijd lekker uitgevoetbald. Voor onze keeper Bram was het een hele rustige wedstrijd. Loek 

scoorde de 6-0, Casper 7-0, Loek 8-0 en Jorrit de 9-0. Een mooie en welverdiende eindstand. En toen… feest!!! 

Alle gespeelde wedstrijden heeft het Volkelse team gewonnen. Dus onverslagen kampioen! Na afloop van de 

wedstrijd werden de spelers gehuldigd met een kampioentaart door het jeugdbestuur van Rksv Volkel en zijn ze met 

de ‘platte kar’ door Volkel gereden.  

 

 
 

Kampioenen van Volkel E1 

Vooraan zittend v.l.n.r.: Bart van de Kandelaar en Jorrit Peerenboom 

Staand v.l.n.r.: Bram Huvenaars, Jesse van Hooft, Casper Krol, Loek Dijkink, Fenno Jilisen, Dustin Ilhan, Tycho van 

Doren 

Achter de trainers/leiders v.l.n.r.: Selim Ilhan, René Peerenboom, Jan Jilisen en Stefan van de Kandelaar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKEL E1 – AVESTEIJN E1  26 november 2011 

 

 

Wij moesten tegen Avesteijn. Het was geen spannende wetstrijd. Maar we speelden niet 

zo goed. Loek heeft 1-0 gemaakt. Loek maakte ook de 2
de

 goal. We kwamen op gang en 

Jorrit 3-0 met een mooie goal over de keeper. 

We gingen beter spelen en Jorrit maakte ook de 4-0  en Loek nog een keer 5-0. Tycho 

kwam van uit de verdediging toen naar het midden toe en naar voren en lobje over de 

keeper en toen waren we onverslagen kampioen. Eindstand  6-1 voor Volkel.   

 

 

Jesse van Hooft 
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Hallo allemaal, 
Wij zijn de toekomst van de vereniging, en wij spelen elke zaterdag een potje voetbal met elkaar. 

Een van ons mag dan de “Opa Toontje trofee” meenemen. Dat is een hele grote beker met hele grote 

oren. Eigenlijk willen we allemaal die beker meenemen maar dat kan niet, en op een zaterdag kregen we 

allemaal een bekertje mee. Van plastic, en daar mochten we iets van maken. Wat het geworden is zie je 

hieronder. Het is heel mooi geworden! Zaterdag 10 december spelen wij een wedstrijd tegen  

Heeswijk in Volkel. We zijn daar al een keer geweest om bij hun te voetballen. Het was heel spannend maar 

ook heel erg leuk! In het volgende clubblad zullen we verslag doen van de wedstrijd: 

Volkel-Heeswijk  5 jarigen. Wij wensen jullie allemaal fijne kerst dagen toe en tot volgend jaar. 

 

 

Groetjes, Volkel 5 jarigen.      
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Avanti'31 mag Volkel dankbaar zijn: 1-0 
11-12-2011,GB 

Ook tegen de nummer vijf van de ranglijst nam Volkel het initiatief en drong het continue aan. Toch was het de 

thuisploeg die uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil de punten wist thuis te houden in Schijndel. Ook deze 

laatste wedstrijd voor de winterstop liet Volkel goed voetbal zien, maar het kwam niet tot scoren. Na een kwartier 

spelen kwam de thuisploeg al op de winnende 1-0, toen een aanvaller voor zijn man kroop en een voorzet binnen 

kopte. Dat was ook een van de weinige goede aanvallen, die zij voorin afleverden. Dan mag je in je handen knijpen 

dat de tegenstander er niet in slaagt zelf een doelpuntje te maken, ondanks de talrijke kansen en en kansjes. Zo 

eindigde ook deze partij weer teleurstellend voor Volkel, dat het tot het einde toe wel bleef proberen. 

 

 

Volkel kon wegens een schorsing niet beschikken over spelmaker Stijn van Cuijk, maar dat deerde hen niet om vanaf 

de aftrap het initiatief te nemen en eigenlijk niet meer af te geven. Avanti'31 schiep zich de hele wedstrijd erg weinig 

uitgespeelde kansen, terwijl Volkel in de openingsfase vooral door Thijs van Bree enkele goede mogelijkheden tot 

stand bracht. Na 5 minuten draaide hij zich goed vrij maar zijn schot ging naast het doel. 

 

 

Volkel bleef de tegenstander opjagen en twee minuten later kreeg Thijs van Bree weer een kans die eindigde in de 

handen van de goede Schijndelse keeper. 
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Volkel speelde in een behoorlijk tempo en deed dat prima, vooral tot aan het zestienmetergebied. Een prima strakke 

voorzet vanaf rechts van de voet van Thijs van Bree belandde over de graaiende handen van de keeper heen bij Gijs 

Verkuijlen, die wat te ver weg stond om meteen dreigend te kunnen worden. 

In de 13e minuut was Tijn van Boxtel voor het eerst door de laatste linie heen gebroken, maar de attente keeper wist 

het eerst bij de bal te komen. Na een goede aanval over rechts wist Avanti'31 na een kwartier spelen tegen de 

verhouding in onverwacht te scoren door attent voor de man komen en afronden uit een voorzet 1-0.  

De vanaf de tribune enthousiast aanwijzingen gevende voorzitter Pierre Hutjens en andere trouwe supporters bleven 

weten hoe het beter kon, maar in het veld lukte het als maar niet om een Volkels doelpunt te maken. Gijs Verkuijlen 

kapte mooi naar binnen en speelde Tijn van Boxtel prima vrij maar de keeper van de gastheren was weer het eerste 

bij de bal en werkte die tijdig weg. Even later wist Tijn op links goed uit te breken maar zijn voorzet belandde bij een 

tegenstander. Een volgende goedverzorgde aanval van de gasten belandde bij Thijs van Dun, die uithaalde maar de bal 

niet vol raakte. Na een half uur maakte Tijn zich weer heel goed los van de Schijndelse defensie en nu kon de keeper 

nog net de bal een beetje raken en tot corner verwerken. Die corners leverden vandaag niets op. Ook na 35 minuten 

was het weer Tijn van Boxtel die van rechts naar links door de verdediging slalomde, maar ook nu was het hem niet 

gegeven doeltreffend af te ronden. 

 

Met een beetje geluk was Volkel twee minuten later dan toch eindelijk wel aan de gelijkmaker gekomen, toen de 

keeper bij een uittrap tegen Tijn aan schoot en de bal net naast het doel over de achterlijn verdween. Avanti'31 

verdiende het niet om deze wedstrijd te winnen, maar de voorsprong bleef alsmaar op het scorebord staan. Na 38 

minuten spelen moest de weer soeverein keepende Tomek Kuijpers zich bij een voorzet maximaal strekken om de bal 

nog wat weg te tikken, maar dat slaagde goed. Tegen de rust speelde de weer ijverige Rik Verwijst op links Gijs 

Verkuijlen aan, die dreigend naar binnen kwam maar op het beslissende moment uit gleed. Weer een kans verkeken 
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voor het onvermoeibaar strijdende Volkelse team, dat een beetje meer geluk zeker verdiende. Dat geluk was meer 

voor de thuisploeg. Nog een door Tijn van Boxtel veroverde bal en twee vrije trappen van Ruud Verstegen brachten 

daar ook geen verandering meer in voor de pauze. 

Na de rust was het spelbeeld precies hetzelfde: Volkel sloofde zich uit om het spel te maken en Avanti'31 was niet in 

staat om echt nog gevaarlijk te worden. Na goed inspelen van Ruud Verstegen op Thijs van Bree legde deze prima 

terug op Mark van den Berg die via de handen van de keeper over het doel vuurde. Gijs Verkuijlen schoot bij de 

volgende aanval bij de 2e paal in kansrijke positie tegen een in vliegende tegenstander aan. 

 

Daarmee was ook die poging weer verijdeld door Avanti'31 dat genoegen leek te nemen met de 1-0. Een vrije trap na 

10 minuten verzandde en vervolgens duurde het tot de 67e minuut voordat weer een serieus wapenfeit te vermelden 

viel. Een mooie boogbal vanaf links door Ruud Verstegen werd bij de tweede paal weer prima gepakt door de keeper. 

 

Even later knokte Tijn van Boxtel zich weer uitstekend terug in balbezit en kon hij nog maar net worden gestuit. In de 

74e minuut kwam Jan van der Rijt in het veld voor Thijs van Bree. In de 80e minuut kwam Sander van den Elzen voor 

Mark van den Berg. 

Dat bracht Volkel nog wel enkele kansjes maar geen doelpunt en dus geen punt. Daarmee staat Volkel in de 

winterstop duidelijk onderaan, ondanks behoorlijk veldspel. Het is vaker gebeurd dat het na de winterpauze een stuk 

beter ging, dus daar houden we maar aan vast. 

GB 
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Statistieken 
Een ongekende 1

e
 seizoenshelft dit jaar. Nauwelijks afgelastingen en daardoor is bij het verschijnen van dit 2

e
 clubblad 

al meer dan de helft van de wedstrijden gespeeld. Hierdoor beginnen zich al duidelijk verschillen af te tekenen in de 

klassementen. 

 

Topscoorder 

Ook in de laatste wedstrijden maakte Selim zijn naam als ware doelpuntenmachine waar. Hij wist het net maar liefst 

18 keer te vinden en steekt hiermee met kop en schouders boven de rest uit. Toch heeft Geert er ook maar liefst 8 

gescoord en wisten ook Klaas en René het net regelmatig te vinden. 

 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 18 

Geert Verkuilen 8 

Klaas Verstegen 6 

René Peerenboom 6 

Ronnie Smulders 4 

Wout Schepers 4 

Marcel vd Berg 3 

Martijn Verkuilen 3 

Nick Zwaans 3 

Sylke Bongers 3 

Theo Peerenboom 3 

20 spelers met 2 doelpunten 

30 spelers met 1 doelpunt   

 

De titel topscoorder van het jaar lijkt nu halverwege het seizoen al vergeven. Selim heeft met maar liefst 34 

doelpunten een straatlengte voorsprong op zijn concurrentie. Voor de 2
e
 plek zijn vooral Geert en Klaas in een duel 

verwikkeld. Ook leuk om te zien is dat de gebroeders Peerenboom op een gelijk aantal doelpunten staat. In huize 

Peerenboom zal het er de 2
e
 seizoenshelft flink op gaan om te zien welke van deze twee broers dit jaar het meeste 

doelpunten maakt. 

 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 34 

Geert Verkuilen 12 

Klaas Verstegen 11 

René Peerenboom 8 

Theo Peerenboom 8 

Martijn Verkuilen 7 

Robert Raaijmakers 7 

Ronnie Smulders 6 

Taylor Rojer 6 

6 spelers met 5 doelpunten 

4 spelers met 4 doelpunten 

10 spelers met 3 doelpunten 

19 spelers met 2 doelpunten 

35 spelers met 1 doelpunt   

 

Koning van de Assist 

Hij was dan wel net niet het vaakst trefzeker de afgelopen periode, hij bereidde wel de meeste doelpunten voor. 
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Geert Verkuilen voert met 10 assists deze periode de ranglijst van koning van de assist aan. 

 

Naam Aantal assists 

Geert Verkuilen 10 

Roy vd Brand 6 

Selim Ilhan 5 

Wim Bens 5 

Martijn Verkuilen 4 

Pieter vd Berg 4 

Sander Dortmans 4 

5 spelers met 3 assists 

16 spelers met 2 assists 

40 spelers met 1 assist 

 

Ook in de algehele tussenstand voert Geert de ranglijst aan. Roy van de Brand staat op een 2
e
 plaats. Hier stond hij 

vorig jaar aan het einde van het seizoen ook, maar er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen om de kop van Geert over 

te nemen. Sander Dortmans en Pieter van de Berg zijn ook zeker nog niet kansloos. Dat Selim dit jaar wederom de 

dubbel gaat pakken is ook nog mogelijk, maar dan zal hij toch minder vaak voor eigen succes moeten gaan en de bal 

vaker aan een medespeler geven. 

 

Naam Aantal assists 

Geert Verkuilen 12 

Roy vd Brand 12 

Sander Dortmans 8 

Pieter vd Berg 7 

Selim Ilhan 6 

Wim Bens 6 

Martijn Verkuilen 6 

Robert Raaijmakers 6 

Nick Hermans 5 

Taylor Rojer 5 

8 spelers met 4 assists 

18 spelers met 3 assists 

19 spelers met 2 assists 

36 spelers met 1 assist 

 

Team van de periode / het seizoen 

Volkel 7 heeft de 1
e
 periode al in de wacht gesleept, maar in de tussenstand om de 2

e
 periode moeten ze de 

veteranen nu voor laten gaan. De veteranen hebben nog geen punt laten liggen in deze 2
e
 periode en staan daardoor 

met 9 punten uit 3 wedstijden boven aan. Zowel ons vaandelelftal als onze dames wisten in deze 2
e
 periode nog geen 

punten te pakken. 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Veteranen 3 9 3,00 

Volkel 7 5 12 2,40 

Volkel 2 5 10 2,00 

Volkel 4 5 7 1,40 

Volkel 3 5 2 0,40 

Volkel 6 5 2 0,40 
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Volkel 5 4 1 0,25 

Dames 1 3 0 0,00 

Volkel 1 4 0 0,00 

 

In het algehele klassement heeft Volkel 7 de leiding nog altijd stevig in handen. Met een gemiddelde van maar liefst 

2,46 punten hebben ze een hele sterke competitiestart gehad. Als ze dit gemiddelde ook in de 2
e
 seizoenshelft vast 

weten te houden is het maar de vraag of de veteranen, of een van de andere teams, nog langszij weet te komen. 

Volkel 7 mag zich in ieder geval al de ‘Herbstmeister’ van Volkel noemen. 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 7 13 32 2,46 

Veteranen 11 22 2,00 

Volkel 4 13 23 1,77 

Volkel 2 13 21 1,62 

Dames 1 11 13 1,18 

Volkel 3 13 14 1,08 

Volkel 5 12 13 1,08 

Volkel 6 13 7 0,54 

Volkel 1 12 5 0,42 

 

Jeugdklassement 

Volkel E1 is de 1
e
 seizoenshelft doorgegaan waar het mee was begonnen: winnen. Ze hebben het gepresteerd om 11 

wedstrijden achter elkaar te winnen en staan daarmee boven aan in het klassement van de jeugd. Echt een top 

prestatie jongens!!!  

Ook de B2, D1 en E3 hebben met een gemiddelde van 2 punten of meer per gespeelde wedstrijd, een prachtig 

gemiddelde. Ga zo door na de winter jongens! 

De A2 heeft de draad ook goed op weten te pakken. Hadden ze uit de eerste 6 wedstrijden nog geen enkel punt, nu 

hebben ze toch al 7 punten bij elkaar gespeeld. 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

E1 11 33 3,00 

B2 10 21 2,10 

D1 11 22 2,00 

E3 11 22 2,00 

MC1 10 19 1,90 

C2 11 19 1,73 

C1 10 17 1,70 

E4 10 17 1,70 

D3 11 16 1,45 

E2 11 15 1,36 

E5 11 15 1,36 

MA1 9 12 1,33 

F4 11 12 1,09 

A1 12 13 1,08 

D2 10 10 1,00 

F2 11 10 0,91 

B1 12 10 0,83 

F1 11 9 0,82 

F3 10 6 0,60 
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A2 12 7 0,58 

 

Doelman van de periode / het seizoen 

Willem van de Brandt heeft het de laatste 5 wedstrijden met Volkel 2 goed voor elkaar. Hij werd in 5 wedstrijden 

slechts 5x gepasseerd. Een puike prestatie. Britt en Marijn hoefden in de wedstrijd die zij keepten beide ook maar één 

bal uit het net te halen, maar om echt mee te dingen naar deze prijs zullen ze meer wedstrijden moeten keepen. Mart 

Bos blijft ook in het spoor van Willem en heeft slechts 7 tegen goals in 6 wedstrijden moeten incasseren. 

 

Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Willem vd Brandt 5 5 1,00 

Britt van Hoof 1 1 1,00 

Marijn Verwegen 1 1 1,00 

Mart Bos 6 7 1,17 

Johan v Oort 4 7 1,75 

Loes v Sleeuwen 1 2 2,00 

Joost Eurlings 6 14 2,33 

Maarten Derks 6 15 2,50 

John Reijnen 6 15 2,50 

Wim vd Locht 3 8 2,67 

Tom Vogels 6 17 2,83 

Tomek Kuijpers 7 23 3,29 

Wieke Stanhuis 3 10 3,33 

 

Het valt op dat de spelers/sters die maar een paar wedstrijden in de goal staan het vaak erg goed doen in dit 

klassement. Valt dit onder beginnersgeluk? Zijn deze spelers voor deze ene wedstrijd extra gemotiveerd, of zou het 

toch aan de keeperstraining liggen??? Als we gaan kijken naar de keepers welke genoeg wedstrijden spelen om aan 

het einde van het seizoen in dit klassement mee te dingen naar de prijzen staat Mart Bos boven aan. Hij wordt echter 

op de voet gevolgd door Willem van de Brandt en Joost Eurlings. Dit wordt nog een spannende strijd tussen deze drie. 

De titel is echter nog lang niet vergeven, met een goede reeks en een paar keer ‘de nul’ kan een andere keeper ook zo 

weer boven in het klassement mee draaien. 

 

Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Britt v Hoof 2 2 1,00 

Marijn Verwegen 1 1 1,00 

Gerald Riep 1 1 1,00 

Mart Bos 9 14 1,56 

Willem vd Brandt 12 19 1,58 

Joost Eurlings 12 19 1,58 

Wilco v Nuland 2 4 2,00 

Loes v Sleeuwen 6 13 2,17 

Maarten Derks 11 25 2,27 

Tomek Kuijpers 13 32 2,46 

Wim vd Locht 8 20 2,50 

John Reijnen 10 26 2,60 

Johan v Oort 6 16 2,67 

Tom Vogels 12 39 3,25 

Wieke Stanhuis 3 10 3,33 

 

Ik wens jullie allemaal een fijne winterstop toe en hoop dat jullie volgend jaar, als de competitie weer hervat wordt, er 

weer fanatiek tegen aan zullen gaan.  Wout Cobussen 
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Teun, bedankt voor de pen   
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo klupproatlezers, 

  

Teun leuk dat je me ook een keer laat schrijven. Ik vind het wel een eer om in het blad te komen. 

Ik zal me ekkes voorstellen.  

Ben de zoon van Jan Hand oftwel Niek van Sleeuwen, wonend op de Brabantstraat te Volkel. 

Zit op de vrachtwagen bij Pali Group  en rij vee door heel europa rond. 

Dus kan ik meestal op zondag maar net een gaatje maken om te voetballen, wat ik ook erg graag doe bij de 

mannen van het 6de elftal van Volkel. 

Ooit is dat nog te krap, want dan kom ik weer net 1 minuut te laat en dat kost me dan weer een blad bier; 

dus ze zijn wel blij met mij in het team. 

 

Maar ik zal is beginnen bij het begin. Ik begon bij de 5-jarigen bij Opa Toon, waar we voor het eerst tegen 

de bal aan trapten. Daarna ging ik door met scoren in de F2, waar we net niet kampioen werden helaas. 

Vervolgens stroomde ik door naar de E2 en van de E2 naar de D2. 

Dat ging al snel, maar een kampioenschap zat er niet in voor mij en m’n team. Maar na jaren net niet kwam 

het in de C2 wel goed. Onder leiding van Henrie Riepe ging alles gesmeerd en werden we kampioen. En dat 

is ook meteen de laatste tot nu toe geweest. 

Vervolgens bij de A2 gevoetbald, waar ik spits stond en het toch vrij goed deed voor ons niveau. 

Nu spelend in Volkel 6 waar het soren wat blijft steken, want de teller staat nog op 0. Tja dat heeft dan ook 

z’n reden, want wat Teun al zei ben ik geregeld van de partij als er biertjes gedronken moeten worden. En 

dat laatste gebeurt ook meestal in de kantine na het voetballen. 

Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden, want als het moet kan ik wel 10 kantjes vol zever tikken, maar 

dat bespaar ik jullie liever. 

  

En ik wil graag de pen doorgeven aan het zoontje van de melkboer: Nick Hermans succes. 

 

Groeten, Niek van Sleeuwen 
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de

 KERSTDAG  

weer onze 
 

       

  
 

 

 

 

 
DE AFSTANDEN ZIJN:  4  en/of  8 km. 

 
De inschrijving en het starten is  tussen 11.00 u. en 14.00 u. in de kantine en is geheel gratis. Voor 

degenen die willen douchen is er een kleedlokaal open. 

Na het hardlopen/wandelen is er gratis koffie/thee/erwtensoep en roggebrood met spek. 

 

HOPELIJK TOT DAN  

Grtjs,   Gerald en Wilma 

 

Let op !!   In verband met het weer, zie voor eventueel niet doorgaan onze website. 

 

 

 

We zullen zien of Piet School dan wel naar buiten komt of weer liever in 

de warme kantine blijft….. 
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Volkel D2 verliest onnodig bij FC Uden: 5 - 3 
 
Met enige achterstand het verslag van de wedstrijd tegen FC Uden van zaterdag 19 november. 

We begonnen de wedstrijd met Tim in het doel omdat Teun geblesseerd was, hij was in zijn 

hand gebeten door de hond. 

Volkel begon de wedstrijd sterk en speelde beter dan het hoger geplaatste FC Uden. 

Er waren enkele kansen en we kregen veel hoekschoppen. Halverwege de eerste helft was het 

spits Daan die de 0 - 1 scoorde na een mooie assist van Mika. Daarna kreeg FC Uden wat 

kansen maar Tim had een paar goede reddingen en een keer geluk, toen de bal op de lat 

spatte. Toch wist FC Uden de gelijkmaker binnen te schieten, 1 - 1 

Vlak voor rust was het Freek die na een mooie combinatie met Jelle de verdiende 1 - 2 scoorde. 

Na de ranja nam Bjorn de plaats in van Tim in het doel. Volkel opende weer sterk en na twee minuten scoorde Mika 1 

- 3. Daarna volgden er weer 10 vreemde minuten waarin het leek of Volkel er niet bij was. In die tijd scoorde FC Uden 

5 x en kwam de uiteindelijke 5 - 3 eindstand op het bord. Na die tien minuten speelde Volkel weer beter en kregen we 

nog wat kansen maar de stand bleef dus op het bord.  

Auteur: Pieter | 27 november 2011  

 

 
 

Volkel D2 doet zichzelf te kort, 4 - 4 tegen Olympia 
Op zaterdag 5 november speelden we uit tegen Olympia uut Boxmeer. Het was de dag na het medewerkersfeest, 

maar toch zagen de leiders er opvallend fris uit.... 

De kleedlokalen hebben bij Olympia geen nummer maar een naam. Ons kleedlokaal werd 'Dichterbij' genoemd. We 

mochten niet op het veld warmlopen, maar op een veld wat zeer toepasselijk 'Verderweg 'genoemd mocht worden.  

Na de lange wandeling terug begon Volkel furieus aan de wedstrijd. Er waren al een paar grote kansen voor Volkel 

geweest voor Daan in de 4e minuut de 0 - 1 maakt. Volkel bleef veel kansen creeren en in de 8e minuut was het weer 

raak, nu was het een eigen doelpunt 2 - 0. Bij de zeldzame uitvallen wist Teun de bal schitternd te redden. Toch wist 

Olympia de 1 - 2 te scoren. Vlak daarna scoorde Jelle na een ingestudeerde hoekschop met Freek 1 - 3. Dat we met die 

stand gingen rusten was een wonder, zoveel kansen kreeg Volkel. 

Na de thee werd Olympia sterker en scoorde de 2 - 3. Volkel leek wakker geschud en begon weer met aanvallen. Na 

een mooie steekpass kwam Daan alleen voor de keeper en scoorde de 2 - 4. Er leek geen vuiltje aan de lucht maar in 

de laatste 5 minuten scoorde Olympia eerst uit een strafschop en vlak daarna ook nog de 4 - 4. 

Daarmee deed Volkel d2 zichzelf te kort, de hele wedstrijd veel beter goed gespeeld, maar te weinig gescoord, 

jammer....  

Auteur: Pieter | 05 november 2011  
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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 11 februari 2011 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 

 

 
 

 

 

Oplossing van Raad de Plaat 
De dame op pagina 31 is Jolijn van de Locht. 

 

 

 



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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