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Warming up 
 

Beste mensen, 

 

Het nieuwe jaar is al weer een eind op streek en bijna hadden we weer een Elfstedentocht. 

Er is echter nog maar weinig gevoetbald, daarom zijn ook geen nieuwe statistieken deze keer. 

 

Toch zijn er veel activiteiten zoals schaatsen en carnaval, als ook de voorbereidingen van volgende 

jubileumevenementen. Ook zal er weer volop getraind moeten worden om straks goed voor de 

dag te komen voor het tweede deel van de competitie. 

Voor het volgende seizoen zijn en worden ook al maatregelen getroffen om de begeleiding weer in 

orde te hebben. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 7 april 2012. 

De sluitingsdatum voor de nummers daarna is: zaterdag  9 juni, 11 augustus, 13 oktober en 8 

december 2012. 

  

Veel leesplezier met dit 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: sponsoring@rksv-volkel.nl 

Harm Banken (redacteur)      

Pascal van Os (bezorging)   Advertentie naar: clubblad@rksv-volkel.nl 

 

DRUKWERK 

Meijer Total Graphics, Oss / Volkel 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te bewerken of in te korten. 

Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 
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Inhoudsopgave  
 

1 Warming Up en colofon 29 Gele kaart / rode kaart 

3 Inhoud en ledenmutaties 31  Kerstloop – Veteraan - Koning 

5 Organisatie 33 Jubileumreceptie 3 maart 

9 Van de voorzitter 35 Dank en dank 

11 Jubileumcommissie 37 Sponsorcommissie – De Pen 

13 Jeugdvoorzitter 39 De Aftrap 

17 Kerstzaalvoetbal 44 Volkel 1 – Boekel Sport 1 

23 Jeugdportret 48 Cooling Down 

27 Darten – Raad de Plaat      

       

     

 

 
 

Ledenmutaties 
 

 

Afgemeld 

Dennis van Rijbroek Jos van Lankveld Louk Linders Berry van Nieuwenhuijsen 

Hans van Deursen    

    

Aangemeld 

Gies de Kraker Hertstraat 45 5408 XL Volkel 0413-274358 

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

     

Verhuisd 

Martijn Doedée Veenpluis 18 5427 HR Boekel 0492-846551 

Linda Smulders Kievitlaan 36 5427 VJ Boekel 06-19202640 

     

 

 

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 

 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 beheer Koen v Duijnhoven Witteweg 4 Volkel 0413-273673 

 Marijn Verwegen  Rudigerstraat 18A  Volkel  0413-274212  

 

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, 

 
De winterkou begint al weer wat af te nemen, de Elfstedentocht gaat niet door en de 

Carnaval zit er al weer op. Maar eerst wil ik nog even terugblikken naar de opening van ons 

jubileumjaar. Wat een spektakel stuk, zo hoort een opening te zijn en als dat de voorbode 

is van ons gehele jubileumjaar dan wordt er dat één om nooit meer te vergeten. Zo was de 

kantine omgebouwd tot een heuse feestzaal, de opening op het veld was tot in de puntjes 

georganiseerd, de verrassing van de Koninklijke onderscheidingen van Harry en Ton werden zeer gewaardeerd en het 

vuurwerk was een prachtige afsluiting om het jubileumjaar feestelijk te openen. Daarvoor wil ik nogmaals eenieder 

die hier aan meegewerkt heeft bedanken, maar ook alle sponsors, medewerkers en belangstellenden die deze avond 

tot een onvergetelijke hebben gemaakt. 

Na alle complimentjes toch weer snel met de voetjes op de grond en weer bezig met de volgende activiteiten. Zo was 

er ook de jubileumquiz de gele  en rode kaart, wat wederom geweldig georganiseerd was en een grote deelname had. 

Natuurlijk om te strijden voor de Frank Raaymakers wisselbeker. Wat zal Frank hier trots op zijn, dat er jaarlijks om zijn 

beker wordt gestreden, want zeg nou zelf wie wil die niet winnen.  

Ondanks alle festiviteiten hebben we dankzij ons schitterende kunstgrasveld nog veelvuldig kunnen trainen en 

voetballen. Enkele goede oefenwedstrijden van onze 1
e
 elftal, maar helaas de competitiewedstrijd tegen Boekel Sport 

eindigde in een gelijkspel, waar we misschien toch meer gehoopt en verdiend hadden. Toch wil ik van mijn kant 

zeggen dat wanneer we op deze weg doorgaan er zeker een betere klassering in zit.  

Ook organisatorisch hebben we, ondanks de mindere activiteiten op het veld, niet stil gezeten. Zo is er veelvuldig 

overleg geweest over de vervanger van onze leider van het 1
e
  elftal Toine Bos. En gelukkig heeft Jan Jilissen zich 

beschikbaar gesteld om deze belangrijke taak op zich te nemen. We zijn hier dan ook ontzettend blij mee. Jan succes 

en nogmaals kei bedankt. Voor de vervanger van Ties v.d. Berg zijn we nog op zoek maar ik hoop op korte termijn ook 

hier iets meer over te kunnen zeggen. 

De huidige begeleiding van het 2
e
 en 3

e
 elftal heeft te kennen gegeven om ook volgend seizoen weer beschikbaar te 

zijn. Dat doet me deugd, bedankt! 

Na het wegvallen van Jan Jilissen uit de technische commissie hebben we een gesprek gevoerd met Ad van Oort 

omtrent de organisatie binnen de vereniging. Ad heeft met zijn kennis en ervaring een duidelijke mening en visie, die 

hij graag met de club wil delen. Daarom heeft Ad toegezegd om toe te treden tot de technische commissie om 

hoofdzakelijk de begeleiding van de jeugd op zich te nemen en ook de overgang van jeugdspelers naar de senioren. 

We juichen dit van harte toe, want we hebben een goede jeugd en voor de toekomst geeft dat veel perspectief. Ad 

succes en bedankt. Een goede organisatie is van cruciaal belang en daarom zijn we blij, dat deze mensen zijn 

toegetreden en ik hoop dat dit misschien ook het zetje in de rug is voor anderen om toe te treden tot deze organisatie 

om samen een nog beter resultaat te kunnen neerzetten. 

Kortom ondanks de winterdagen is het voetbal wat minder maar een club als Volkel staat nooit stil. 

Via deze weg wil ik ook nog Prins Gert-Jan  van harte feliciteren met zijn benoeming tot prins van Pieperland. Gisteren 

kreeg ik het mooie bericht, dat Thijs van Dun de Koning en Roy van de Brand de Nar is geworden van café Piepers. 

Weer twee leden van onze vereniging met een titel waar velen jaloers op zullen zijn. We zijn als club dan ook 

ontzettend blij dat onze Volkelse jeugd weer een plekje heeft om, na in de kantine te zijn geweest, de 3
e
 helft nog 

eens na te praten. Gert-Jan, Thijs, Roy wanneer dit blad uitkomt is waarschijnlijk de carnaval al weer voorbij, maar ik 

hoop dat jullie ontzettend genoten hebben. Het is zeker iets om nooit meer te vergeten. 

Beste sportvrienden, de bal zal snel weer gaan rollen en ons volgende evenement staat al weer voor de deur namelijk 

de officiële receptie ‘de BOBO’s’ van ons 75 jarig bestaan op 3 maart a.s.  

Bij deze wil ik dan ook eenieder uitnodigen. Zorg dat je er bij bent! 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

voorzitter
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Beste feestvierders, voetballers, levensgenieters 

of hoe het ook mag heten… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de carnaval voor de deur is het de komende tijd even bijtanken. Niet voor iedereen even goed 

natuurlijk. 

Het jubileum heeft zijn aftrap gehad. Een geweldig feest, een volle kantine met een mooie uitbouw zat vol 

met jonge en oudere feestvierders. Het was er gezellig en de start is hiermee meer dan gemaakt. Een 

reactie: “Dit had ik niet mogen missen…..”. Op die avond was er een geweldige vuurwerkshow, dat geeft bij 

enkelen wel wat extra spanning…… 

Vrijdag 20 januari de gele/rode kaart. Er werd die avond gestreden om de Frank Raaymakers wisseltrofee. 

Wederom een gezellige avond, nooit geweten dat dit ook nog moeilijk kon zijn. Maar vele echte 

voetbalkenners bleven in de tweede en zelfs in de derde ronde strijden om deze felbegeerde trofee. De 

rode/gele kaart, dat is nog een extra ronde voor iedereen,  deze stond in het teken van het jubileum en wie 

kon dit nou beter weten dan onze veteranenleider Piet. Alles wist hij en daarom is hij ook leider van de 

veteranen natuurlijk. 

Twee geweldige activiteiten die smaken naar meer en niet getreurd: ze komen er alweer aan. Vele 

werkgroepen zijn druk doende om de organisatie van de volgende activiteiten weer inhoud te geven. 

De komende activiteiten zijn De BOBO’s en het mini WK. De Bobo’s wordt door het bestuur georganiseerd 

en is op zaterdag 3 maart in de kantine vanaf 16.00 uur. Op dat moment worden de zusterverenigingen, de 

KNVB en andere belangrijke mensen in de kantine verwacht. 

Het Mini WK wordt gehouden op 30 april op het sportveld. Een gezellige dag waar je sportief aan de slag 

kan en later op de dag is er een muzikaal afsluiten. Deze dag wordt georganiseerd door en voor 

buurtverenigingen, vriendengroepen en de voetbalclub. De werkgroep zal zich snel gaan melden zodat 

teams zich in kunnen schrijven. Ben erbij, het wordt weer een gezellige Koninginnedag. 

Begin juni hebben we RUST. Hopelijk heeft dat iedereen al genoteerd in zijn/haar agenda. Een weekend 

waar je bij moet zijn, waar veel te beleven valt. Verschillende activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. 

Op zaterdagavond houden we een jubileumfeest voor alle leden vanaf 16 jaar. 

Schrijf het in je agenda want je bent 3 dagen onder de pannen of toch onder zeil. 

 

Rest ons om jullie allemaal een goede carnaval toe te wensen, doe het rustig aan, laat die grijze 

hersencellen nog wat heel en probeer ze af en toe ook te gebruiken. 

 

Jubileumcommissie 
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Jeugdwetenswaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 
Ondertussen zijn de voorjaarsreeksen bij de jeugd weer begonnen. Het is nog te 

vroeg om al conclusies of voorspellingen te doen. De meeste teams hebben nog 

maar 2 of 3 wedstrijden gespeeld. Helaas heeft het winterweer al weer voor 

afgelastingen van trainingen en wedstrijden gezorgd. 

 

Door Koning Winter is het helaas niet mogelijk om te trainen en te voetballen. Zelfs voor het kunstgrasveld 

was het op een gegeven moment te koud. Helaas kwam er toen ook nog een pak sneeuw uit de lucht vallen 

en was het definitief over en uit. Op het moment dat ik dit schrijf ligt er nog steeds sneeuw op de velden. Ik 

hoop dat, op het moment dat jullie dit lezen, de sneeuw en strenge vorst voorbij zijn en dat we weer lekker 

de wei in kunnen.  

 

Maar voor de diverse commissies betekent dit niet dat we stil kunnen zitten. Achter de schermen zijn we 

druk bezig met het thuistoernooi, diverse andere activiteiten in verband met het jubileum en ook alweer 

vooruit kijken naar het volgende seizoen. De coördinatoren zijn nu al bezig met de invulling van de 

begeleiding van onze teams en de indeling van de spelers. 

 

Tijdens de officiële aftrap van het jubileumjaar is ons commissielid Harrie Verwegen koninklijk 

onderscheiden voor zijn tomeloze inzet gedurende vele jaren bij onze vereniging.  

Harrie, nogmaals gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding! 

Ook bestuurslid Ton van Hooff werd vanwege zijn vrijwilligerswerk koninklijk onderscheiden.  

Ton, ook jij nogmaals gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding. 

 

Bijna net zo eervol is de benoeming van Adri van Oort bij de technische commissie. Doordat Jan Jilesen de 

vacature van leider bij Volkel 1 gaat invullen kwam er een plek vrij bij de Technische Commissie. Dit was 

meteen een mooie gelegenheid om het inspanningsgebied van deze commissie eens onder de loep te 

nemen. 

Adri van Oort gaat zich met name richten op de juiste begeleiding voor de C1, B1 en A1 en de overgang van 

de jeugdspelers naar de senioren. Bestuur en jeugdcommissie hebben er veel vertrouwen in dat dit een 

heel goede stap is om de jeugdteams op een hoger plan te krijgen. Hierdoor zal er een betere aansluiting 

komen vanuit de jeugd naar de senioren.  

Bij de jeugdcommissie zien we dit als een welkome aanvulling voor de coördinatoren van deze teams en 

verwachten, dat door deze samenwerking het "gat" tussen junioren en senioren een stuk kleiner wordt. 

 

Op de jeugdleidersvergadering van 9 januari heeft de jeugdcommissie nieuwe trainingshesjes voor alle 

elftallen in ontvangst mogen nemen. Deze zijn geschonken door de Club van Honderd. De trainingshesjes 

zijn overgedragen aan de trainers van de elftallen.  

 

Op 3 februari was weer het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Uden. De D1, D2, E3 en E5 van het seizoen 

2010 – 2011 en de E1 van dit seizoen werden hier nog even in het zonnetje gezet en mochten een mooie 

medaille in ontvangst nemen. 
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Op 6 februari zijn we gestart met de cursus pupillentrainer van de KNVB. 13 Personen van onze vereniging 

hebben zich hiervoor opgegeven. De komende weken zal in de kantine deze cursus gegeven worden. De 

lessen bestaan uit een gedeelte theorie en een deel praktijk. Voor het praktijkgedeelte zullen onze 

pupillenteams ingezet worden. Er is afgesproken dit praktijkgedeelte op het hoofdveld plaatsvindt. Ik reken 

op jullie begrip en medewerking als hiervoor andere teams ruimte moeten inleveren of moeten uitwijken 

naar een ander veld. 

 

De KNVB heeft Rksv Volkel benaderd om de regiofinales van het schoolvoetbal te organiseren.  

Deze zullen plaatsvinden op woensdag 23 mei op onze velden.  

Op deze middag zullen jongens en meisjes van scholen uit verschillende omliggende regio’s tegen elkaar 

strijden om de eerste plaats. De beste teams mogen op 2 juni meedoen aan de districtsfinale.  

 

De toernooicommissie is ondertussen alweer druk bezig om het thuistoernooi te organiseren. Dit zal 

plaatsvinden op 1, 2 en 3 juni. Nog niet alle poules zijn gevuld maar het is wel zeker dat er een aantal Duitse 

teams mee doen. Het zal ongetwijfeld weer een fantastisch evenement worden. 

 

De seizoensafsluiting voor de jeugd is dit jaar op 8 juni, vrijdag voor het feestweekend. De jeugdcommissie 

gaat samen met een paar vrijwilligers de invulling van deze dag verzorgen. 

 

Op 30 juni en 1 juli is er een trainingskamp voor de jeugd. Een aantal vrijwilligers gaat samen met de 

jeugdcommissie deze dagen verzorgen. Hierover zal binnenkort meer informatie komen. 

 

Sportieve groeten, 

Fred Bongers 

 

Uit 2006: 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 16 

 

  

 

 
 

 
 

 
 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 17 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 2011 
 
Het jaar 2011 hebben we voor de jeugd op 27 en 28 December op een schitterende manier afgesloten in de 

sporthal de Wervel. We kunnen terug zien op een geslaagd onderling toernooi . 

Ik geloof niet dat de opkomst ooit zo hoog is geweest. Spelers en speelsters: dat is fantastisch. 

We hadden 6 leeftijdsgrenzen gemaakt en er werd telkens geweldig gestreden om de sportieve eer om 1
e
 te 

worden . 

Een aandachtspunt om zeker NIET te vergeten  is de leiding van de teams. Deze bestond praktisch allemaal uit 

A – en B- junioren, zodat de leiding die er op zaterdag normaal aanwezig is rustig op de tribune het voetbal kon  

aanschouwen. Er was zelfs meer aanbod dan we aan leiding nodig hadden, een compliment waard. 

Zonder Frans van Os en Willem van de Molen hadden we niet geweten wie er kampioen waren geworden.  

Deze 2 heren hebben ruim 15 uur continu achter het scorebord gezeten om alles tot in de puntjes te regelen. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mee heeeft geholpen om ons jaarlijks kerstzaalvoetbaltoernooi  te doen 

slagen. 

 

Op naar het volgende kerstzaalvoetbaltoernooi. 

Groeten van Harrie Verwegen  

 

Hier volgen de winnaars in de diverse categorieën. 

 

 
 

 
       Meisjes 

 

 
F-jes
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 

bloemenabonnementen  
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    E-tjes 

 

 
         D-junioren 

 

 

 
     C-junioren     
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      A-junioren 
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JEUGDPORTRET 
NAAM:  Max v/d Locht  

  

ELFTAL:  E3G  

         

LEEFTIJD:  9 jaar   

 

           SCHOOL:    De Vlieger    

 

  
1. Hoe lang ben je lid bij Rksv Volkel?  

    Bijna 5 jaar. 

2. Nu speel je in de E3G, wat zijn de plannen? 

    Kampioen worden. 

  

 

3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

    De trainers. 

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    Keeper 

 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 

    Nee, maar dat valt ook niet mee als je in de goal staat. 

 

6. Beste, trainer? 

    Papa. 

 

7. Favoriete club. 

       P.S.V. 

    

8. Waarom deze club? 

    Omdat ze zo goed zijn. 

 

9. Jeugdidool?     

    Messi. 

 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 24 
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 10. Moeilijkste tegenstander? 

      V.C.A. 

 

11. Mooiste voetbalmoment? 

     Op het einde van het seizoen spelen we tegen de papa’s en mama’s. 

     Ik speelde de bal tussen papa’s benen door (poorten) en scoorde toen. 

 

12. Lachen om? 

     Home video’s. 

 

13. Boos om? 

      Als ik groente moet eten. 

 

14 Televisie? 

     The voice. 

 

15. Leukste op de computer? 

      Skylinders. 

16. Wat is het aller lekkerste eten?  

     Gourmetten en hapjes eten, want dan mogen we voor de TV eten. 

 

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

      waarom? 

      Ik moet altijd lachen om Pleun, tijdens het tafelvoetballen. 

 

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

      Een mascotte, dat word dan de Pinguïn. 

 

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

      Tennissen. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

      De E3G. 

 

21. Is je familie ook sportief ? 

      Papa en Willem voetballen en mama doet sportief voetbal kijken. 

 

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

      Leuk. 

     

      

 

 

Bedankt Wim en Cristel voor de gastvrijheid. En Max voor je mooie antwoorden.        

 

Groetjes  Marcel Robben. 
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Dartkampioenschap rksv Volkel 
 

Allereerst iets anders. Sinds een paar jaar zijn we bezig met een dartcompetitie op de donderdag. Dit jaar 

spelen we met 18 man onze wedstrijden. We spelen dan 501 best of 3, en dan ieder 2 keer tegen elkaar. Er 

zijn tot nu toe 155 wedstrijden gespeeld. Dit zijn (toevallig) 500 legs. Er is al 10 keer een 180 gegooid en 

Hans van de Burgt heeft een 12 darter gegooid, wat zeer goed is. De hoogste finish tot nu toe is 113. Heb je 

ooit zin om mee te doen of wil je alleen maar komen kijken, dan ben je van harte welkom in de kantine van 

rksv Volkel. We beginnen donderdags rond de klok van half 9. Misschien tot dan. 

 

Helaas hebben we, door ingelaste wedstrijden van de KNVB, het jeugd-dartstoernooi niet door kunnen 

laten gaan. Maar jongens en meisjes blijf maar gewoon oefenen, want we gaan dit op een later tijdstip 

zeker opnieuw proberen te spelen. 

 

Bij de senioren ging het wel door, omdat er maar een voetbalwedstrijd werd gespeeld. Met meer dan 20 

deelnemers was het toernooi weer goed bezocht en werden er leuke en spannende partijen gespeeld.  Na 

de voorrondes en kwart- en halve finales ging de finale in de verliezerspoule tussen Wilfred van Deursen en 

Rick van Hinthum. Deze finale werd een prooi voor Wilfred die won met 3-0. 

In de finaleronde ging de finale tussen Paul van der Sangen en Gerald Riepe. Waar Gerald het vorig jaar nog 

te sterk was voor Paul was het deze keer Pau,l die veel te sterk was en met 4-0 van Gerald won. Paul mag 

zich dit jaar dus dartkampioen van rksv Volkel noemen en voor de anderen is er het volgend jaar weer een 

kans om te proberen de beste te zijn. 

 

Langs deze weg wil ik namens iedereen Marly en Mia bedanken voor hun geweldige organisatie en hun 

inzet. Marly en Mia bedankt en hopelijk het volgend jaar weer. 

Oefen ze allemaal!  

  

Grtjs, de organisatie 

 

Raad de Plaat 
Welke Koninklijke Pieper laat zich hier van zijn beste kant zien ? 

 

 
 

Voor de oplossing: kijk op de laatste pagina.
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Gele Kaart-Rode kaart 
Op vrijdag 20 januari is onze jaarlijkse voetbalkennerskwis gehouden in combinatie met het onderdeel Gele 

kaart/Rode kaart. Bij de voetbalkennerskwis op 25 januari 2012 deden 35 teams van twee personen mee. 

Na een viertal vragenrondes van 25 vragen bleven de beste scorende deelnemers  over voor de finale. In 

deze finale streden Marc de Groot, Lars Bongers, Arnold Pluk en Geert Verkuijlen om de begeerde eerste 

plaats. 

 

 
 

 In de finale wist Geert na een sterke eerste ronde een flinke voorsprong op te bouwen. Na het vierde 

onderdeel  was het duidelijk, dat het opgebouwde verschil  niet meer te overbruggen was door zijn 

mededingers, zodat Geert zich “de voetbalkenner 2012” van rksv Volkel  mocht noemen. Naast de door  

speaker Mark Smulders toegezegde eeuwige roem wordt Geert het komende jaar ook de trotse bezitter 

van de ‘Frank Raaijmakers–wisseltrofee’. Na afloop van de finale werd deze uitgereikt door Frans 

Raaijmakers aan de gelukkige winnaar.  

Naast de kennerskwis werd erop deze avond ook ‘Rode kaart-Gele kaart’ gespeeld.  In dit onderdeel stond 

onze voetbalvereniging centraal en werden vragen over het heden en het verleden van de club gesteld. 

Door het opsteken van een gele kaart of een rode kaart kon gekozen worden uit de antwoorden op de 

gestelde vragen. Na een dertigtal vragen bleven uiteindelijk 5 personen over. De laatste vraag werd echter 

door alle 5 de deelnemers fout beantwoord, waarna een eindvraag de beslissing moest brengen.  

 

Deze eindvraag werd door Piet School het best beantwoord. Piet 

mag zich komend jaar dan ook de man met de meeste clubkennis 

noemen en ook voor hem geldt de eeuwige roem. 

 

 

 

 

 

 

De organisatoren, Piet Peerenboom, Martin v d Rijt, Mark Smulders en Mark van Driel kunnen terugzien op 

een goed georganiseerde en geslaagde avond.  
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Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 31 

 

Wederom mooie kerstloop 2011 
 

De kerstloop van rksv Volkel was, ondanks het mindere weer, toch weer goed bezocht. Met 68 deelnemers 

waren er maar 10 minder dan het voorgaande jaar. Ook deze keer waren de afstanden 4 en 8 km. Allebei 

de looproutes gingen dit keer via de dierentuin Ziezo. De medewerkers van Ziezoo hadden speciaal voor 

ons hun deuren geopend, zodat we via hun dierenpark de routes wat leuker en interessanter konden 

maken. Dat het gelukt was bleek wel uit de vele positieve reacties die we kregen. Ook aan de vrijwillige 

bijdrage (meer dan € 60 ) die we samen als deelnemers hadden gedoneerd aan het park bleek het succes 

van onze samenwerking met Ziezoo. Na de kerstloop kreeg iedere deelnemer weer een kop erwtensoep en 

roggebrood met spek, wat natuurlijk lekker smaakte na zo’n inspanning. Na nog wat drankjes te hebben 

genuttigd gingen de deelnemers huiswaarts en was de geslaagde dag weer voorbij en kunnen de pijlen 

weer opgeborgen worden voor het volgend jaar. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun 

deelname en hopelijk zien we jullie het volgend jaar weer. 

Als laatste wil ik Ziezoo heel hartelijk bedanken voor hun medewerking en tijd. 

Bedankt en wie weet tot een volgende keer. 

 

Grtjs,  Gerald  en Wilma  

 

John Verstegen VETERAAN VAN HET JAAR 
 

Medio december is tijdens een vrij plechtige bijeenkomst John Verstegen 

benoemd tot ‘Veteraan van het jaar 2011’. Omdat hij volgens zijn 

teamgenoten als “regelneefje en manusje van alles” zeer veel zaken bij 

de veteranen regelt is unaniem besloten hem deze titel toe te kennen.   

Als extra waardering voor zijn inzet is er maar meteen besloten om hem 

deze titel ook voor 2012, 2013 en 2014 met vooruitwerkende kracht toe 

te kennen. 
 

 

 

Naschrift redactie: het valt op dat hierbij zijn voetbalkwaliteiten en zijn 

schwalbes niet eens lijken mee te spelen bij deze terechte uitverkiezing. 

 

 

Koning van café De Pieper             
 

Op vrijdag 10 februari werd in een bomvol Café Piepers in Volkel 

de eerste koning bekend gemaakt. Koning Thijs den ûrste zal 

tijdens carnaval regeren over café Piepers. Koning Thijs, in het 

dagelijks leven Thijs van Dun, zal terzijde gestaan worden door nar 

Roy van den Brand en de raad van elf. Met deze groep zal het in 

café Piepers “unne skônne carnaval” worden. Het motto tijdens 

de dolle dagen: ‘Makt oew eigen ie dik mi koning van Dun’. 

Op zondag 12 februari was er een uitgebreide receptie waarbij 

familie, vrienden en bekenden Thijs en zijn gevolg de hand 

kwamen schudden.  
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Het bestuur van rksv Volkel nodigt alle leden en niet leden van harte uit 

voor onze jubileumreceptie ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 

onze vereniging 

op zaterdag 3 maart aanvang 16.00 uur 
  in onze kantine aan de Eeuwsels 14 te Volkel. 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 34 

 

 

 
 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 35 

 

 
 

 

Hallo leden en lezers, 
  

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en vele leuke reacties die we hebben 

gekregen, nadat ik de onderscheiding lid van de Orde van Oranje Nassau heb gekregen op zaterdag 7 

januari, de dag waarop de voetbalclub precies 75 Jaar bestond. 

Wat dat betreft heeft het bestuur geen mooiere datum uit kunnen kiezen om deze heugelijke 

onderscheiding te laten geven. 

Wij hebben samen op die avond echt genoten van de enorme belangstelling van vrienden, familie en 

anderen die aanwezig waren. 

Ik besef eigenlijk nu pas hoe lang ik eigenlijk al actief ben bij de club. Dit is zo ongeveer de helft van het 

bestaan van de voetbalclub. 

Maar dit doe je niet alleen; Liesbeth heeft mij ook altijd de ruimte gegeven om mij in te zetten voor de club. 

Haar ben ik dan ook veel dank verschuldigd voor het feit dat ze mij mijn hobby heeft laten verwezenlijken. 

Verder om mij heen de medevrijwilligers en bestuursleden, in al die jaren hebben we het toch tenslotte 

samen gedaan om er iets moois van te maken en zoals het er nu allemaal bij staat en ligt kunnen we trots 

zijn op onze club en hopen we er een mooi jubileumjaar van te maken. 

Want als de sfeer en de onderlinge samenwerking van de vrijwilligers en bestuursleden goed is dan kun je 

het  lang volhouden . 

Tot slot iedereen hartstikke bedankt en we zien elkaar waarschijnlijk wel een keer op of rond het 

voetbalveld. 

  

De groeten van Harrie en Liesbeth Verwegen 
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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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Nieuws vanuit de sponsorcommissie 
 

Op de ballenvanger achter de goal van het hoofdveld is een nieuw sponsorbord van Café Piepers geplaatst.  

 

 
 

Verder hebben we een aantal sponsoren bereid gevonden om een sponsorbord  lang het hoofdveld te 

plaatsen: 

 Regio bank ( Den Dekker assurantiën) 

 Mark van der Locht Pluimveehouderij 

 Paul Fleskens Timmerwerken 

 Casper van de Broek Physiotherapie 

 Siba Autobanden 

 Brabantse Hoeve 

 Roel van Tiel Timmerwerken 

Tevens is Billy Bird Park Hemelrijk bereidt gevonden ons jeugdtoernooi 29 / 30 juni, 1 juli In het 

jubileumjaar financieel te ondersteunen. 

Wij willen alle nieuwe sponsoren bedanken voor deze steun aan onze club. 

 

De sponsorcommissie        

    

 

De pen         
Hallo klupproatlezers, zoals Niek al zei ben ik de zoon van de Melkboer oftewel Nick Hermans. 

Toen ik hoorde dat Niek “de Pen” kreeg kwam ik niet bij van het lachen. 

Maar nu ben ik er achter, ik stoot mijzelf geen tweemaal aan dezelfde steen: bedankt Niek. 

Ik ben begonnen met voetballen bij de 5-jarigen tot op mijn 15
e 

in de B. 

Toen moest ik helaas stoppen met voetballen door een rugblessure. 

Na een 4 jarige revalidatie ben ik weer begonnen met voetballen bij Volkel 7, maar dit was niet voor lange 

duur. Al snel ging de transfer naar Volkel 6 waar ik nog steeds graag voetbal. De overwinning zit er nog niet 

helemaal in, gezien het laatste jaar, maar ik heb volvertrouwen in het aankomende jaar.  

Ook al hebben we verloren, na afloop van de wedstrijd smaakt het pilsje van Niek van Sleeuwen altijd 

lekker. Iedere keer als Niek te laat is, bel ik hem altijd even netjes op dat hij niet moet vergeten om langs de 

pinautomaat te rijden. Teamgenoten onder elkaar doen dat gewoon. 

Verder blijft de jaarlijkse strijd tussen Volkel 6 en 7  ieder jaar spannend en uitdagend. 

Dit is een wedstrijd waar ik het hele jaar naar toe leef en die ik zeker niet wil missen. 

In het dagelijks leven ben ik werkvoorbereider bij Bouwbedrijf van de Ven in Veghel. 

Daarnaast volg ik nog een avondopleiding, die ik dit jaar hoop af te ronden. 

En in het weekend drink ik graag een welverdiend biertje in de kroeg.    

Graag geef ik de pen door aan het talent van Volkel 7: Paul van Duijnhoven, succes. 

 

Nick Hermans 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 39 

 

De Aftrap   
 

Deze dag 7 januari was de officiële oprichtingsdatum. De carnavalsvereniging maakte ruimte op hun 

planning om deze dag vrij te houden. 

Om 22.00 uur spraken de voorzitters van de jubileumcommissie en van de vereniging de aanwezigen toe 

vanaf het kunstgrasveld. Er waren meer dan 200 belangstellenden aanwezig. 

 

 
 

Vervolgens kwamen de vier oud-voorzitters Hans Beekmans, Arnold van de Rijt, Tjeu van Duinhoven en 

Geert Biesterbos het veld op met de ontvouwde, speciaal ontworpen, jubileumvlag. Zij symboliseerden alle 

vrijwilligers van de vereniging door de jaren heen. 

 

 
 

Freddy van Dijk, Eric Jans en Paul Rademaker van de band BZB boden daarna een CD aan met daarop het 

door hen gemaakte nieuwe clublied, dat vervolgens werd gedraaid. De tekst hadden zij ook aangebracht op 

een bord dat zij eveneens aanboden. 
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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 

 

 

 
 

 
 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 1 Februari 2012 

rksv Volkel   blz. 41 

 

 
 

 

 
 

René Peerenboom nam het woord om als loco-burgemeester van Uden namens Hare Majesteit de 

versierselen uit te reiken, die horen bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau, die 

was toegekend aan Harrie Verwegen en Ton van Hooff. Laatstgenoemde met de gebruikelijke toevoeging 

'met de zwaarden' omdat hij beroepsmilitair is. Onder luid applaus namen zij deze in ontvangst. 
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 Daarna werd door een groots heel mooi vuurwerk het dorp opmerkzaam gemaakt op deze heuglijke dag.  

 

 
 

Via de bestuurskamer gingen alle aanwezigen weer naar binnen en ontving iedereen een glaasje bubbels en 

een eerste lot voor de gratis loterij, waarvan de prijsuitreiking zal plaats vinden op 24 november. Het hele 

jaar door zullen leden een lot ontvangen bij diverse gelegenheden. 

 
Binnen konden Ton en Harrie met hun echtgenotes Nancy en Liesbeth de felicitaties in ontvangst nemen. Er 

werd over bericht in het Brabants Dagblad, het Udens Weekblad en De Koerier Uden. 
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Volkel- Boekel Sport 1-1 

29-1-2012,GB 

 
Boekel Sport was als middenmoter uiteraard favoriet tegen de onderaan staande thuisploeg. De 

uitwedstrijd ging met 1-0 verloren voor Volkel via een late penalty en dat voelde toen niet terecht. Volkel 

had een veelbelovende oefencampagne in de winterstop met zeges op SSS'18 en Festilent en een 

gelijkspel tegen TOP-Oss. Nu ontbraken Jeroen van de Laar, Thijs van Dun en Stijn van Cuijk. A-junior Roy 

van Hinthum maakte zijn debuut als linksachter en toonde aan kwaliteiten te bezitten. 

 

 

 
Vanaf de opening was het een gelijkopgaande wedstrijd, waarin het uiteindelijk geen van beide partijen 

lukte om de wedstrijd in de greep te krijgen. Het spel golfde op en neer zonder veel grote kansen. Na een 

half uur spelen kwamen de gasten met enig fortuin op 0-1 na een terugspeelbal van de laatste man. Een 

kwartier spelen na de rust maakte Volkel gelijk. Daar bleef het bij en geen van de ploegen kon aanspraak 

maken op meer. De verdedigingen heersten verder. Door verlies van drie naaste concurrenten liep Volkel 

toch een puntje in. 
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Ondanks een temperatuur rond het vriespunt was er behoorlijk veel belangstelling voor deze derby. 

Hartverwarmend werd het niet, maar het bleef wel spannend tot het laatste fluitsignaal. De thuisploeg 

spande zich weer goed in voor een positief resultaat. Het lukte echter maar sporadisch om echt gevaarlijk 

voor het Boekelse doel te verschijnen. Op het middenveld deed de afwezigheid van de creativiteit van Stijn 

van Cuijk zich toch voelen. Daarentegen wisten ook de gasten het middenveld niet echt onder controle te 

krijgen. 

 

Na ruim 20 minuten spelen zette de regelmatig mee druk zettende Ruud Verstegen met een mooie 

steekpass Thijn van Boxtel op weg naar het doel, maar die aarzelde wat te lang en zo ging de eerste echte 

kans verloren. Meteen daarna zette de opgekomen Roy van Hinthum strak voor op Gijs Verkuijlen, die 

echter de bal maar half raakte. De volgende mogelijkheid voor de gastheren liet een minuut of vijf op zich 

wachten. Met een lange bal vanaf rechtsachter werd Gijs Verkuijlen bereikt, wiens aansluitende voorzet 

niet bij een medespeler belandde. 
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Na een half uur spelen viel dan wel de 0-1, doordat de laatste man van Volkel wat zacht terug speelde op 

zijn keeper, die vervolgens tegen de in lopende spits op schoot. De bal kaatste over Tomek Kuijpers heen en 

daarna was het niet moeilijk meer om binnen te tikken. Zo zette Volkel zichzelf op achterstand, want 

Boekel Sport was nog nauwelijks dreigend geweest. Kort na de aftrap wurmde Thijn van Boxtel zich prima 

door de laatste linie, maar vervolgens tikte hij net een keer teveel de bal even opzij en smoorde zijn schot. 

Dat was met een pegel van Ruud Verstegen nog het enige wapenfeit voordat de rust aanbrak. 

 

De tweede helft ging van start met Thijs van Bree op de plaats van Jan van de Rijt. Dertien minuten later 

werd de aanval versterkt met Teun van Helvoort, waarbij Sander van den Elzen het veld verliet. 
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Het bleek inderdaad al snel vruchten af te werpen. In de 62e minuut kwam Volkel verdiend op 1-1 toen een 

lange crosspass Thijs van Bree bereikte op een meter of 10 van het doel en hij gleed de bal voor het doel, 

waar Gijs Verkuijlen kon binnen tikken.  

 

De gastheren slaagden er nu in een licht veldoverwicht te verwerven zonder zich grote uitgespeelde kansen 

te scheppen. Ze bleven wel de winnende treffer najagen en Thijn van Boxtel schoot nog eens naast. Een 

schot vanaf de punt van het keepersgebied door Teun van Helvoort werd door Boekel Sport geblokt. Joep 

Verstegen verving in die 66e minuut Mark van den Berg en zou zijn rol rechtsachter prima invullen. 

Ruim een kwartier voor het einde nam Teun van Helvoort een voorzet goed aan maar hij speelde de bal te 

ver voor zich uit en daardoor kon de keeper hem aftroeven. Thijn van Boxtel zag een hoge bal in de 16-

meter landen, maar de stuit pakte net niet goed voor hem uit. Zo bleef het verder bij net niet in deze derby, 

die nooit echt heel goed werd, maar wel spannend bleef. Vlak voor tijd waagde Ruud Verstegen nog een 

vliegend afstandschot maar helaas zonder succes. Al met al een puntendeling waar beide partijen niet 

ontevreden over mogen zijn al had Volkel wat meer kansjes, maar af maken hoort ook bij de kunst. 

Misschien dat het volgende week uit bij naaste concurrent Stiphout Vooruit wel lukt om drie belangrijke 

punten te pakken. 
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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 7 april 2011 in 

de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oplossing van Raad de Plaat 
De fraaie aanblik is van het nieuwe Lid in de Orde van Oranje Nassau ofwel Harrie Verwegen. 

 

 



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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