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Warming up 
 

Beste mensen, 

 

In het vorige nummer was niet alles scherp afgedrukt. De foto van Max van de Locht bij het 

jeugdportret bleek niet goed overgekomen te zijn. Daarvoor excuses. 

 

Er is intussen weer heel wat gebeurd. Theo Peerenboom herstelt gelukkig steeds meer en maakte 

weer zijn opwachting als invaller in het eerste elftal. Het eerste zal het desondanks waarschijnlijk 

niet redden in de 3
e
 klasse. 

Voor volgend seizoen zijn er al een aantal mutaties in de begeleiding duidelijk geworden. 

Fred van Boxtel gaat fungeren als grensrechter en Jan Jilesen als leider van het eerste. Sabine van 

Asseldonk wordt leidster van de dames. Ivo Teeuwen zal de nieuwe trainer van de A-junioren zijn. 

Ad van Oort wordt weer coördinator bij de jeugd. 

Terecht trotse winnaars van de Bavaria Quiz: Geert en Tini.  

 

Het jubileum brengt nog een aantal feestelijke dagen op 30 april en begin juni. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 9 juni 2012. 

De sluitingsdatum voor de nummers daarna is: zaterdag 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 23 Statistieken 

3 Inhoud en ledenmutaties 31  Vijfjarigen 

5 Organisatie 33 Jeugdportret 

9 Van de voorzitter 37 Memories 

11 Kantine - Receptie 43 E1 

13 Jeugdvoorzitter 45 Volkel 1- Berghem Sport 

17 De Pen 48 Vitesse ’08 - Volkel 1 

19 Jubileumcommissie 51 Raad de Plaat  

21 Dames 40 jaar 52    Cooling Down 

       

     

 

 
 

Ledenmutaties 
Afgemeld 

Adriaan Schouten Rens vd Wetering Lynn vd Elsen  

    

Aangemeld 

Vincent Kok Wezelstraat 20 5408 XZ Volkel 0413-275518 

Berry v Nieuwenhuijsen Klaverlaar 19 5467 JC Veghel 06-10601313 

     

Verhuisd 

Femke Riepe Beekvloed 24 5408 NG Volkel 06-23054382 

Peter vd Zanden Beekvloed 24 5408 NG Volkel 06-51193748 

Theo Peerenboom Beekvloed 69 5408 NG Volkel 06-30597499 

Rob Verhoeven Aert-Willemsstraat 13A 5408 AK Volkel 06-29470620 

Wessel vd Berg Morgenweg 36 5406 NJ Uden 0413-252569 

Viggo vd Berg Morgenweg 36 5406 NJ Uden 0413-252569 

 

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 

 

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 competitie loopt al weer op zijn eind. Voor de meesten nog een wedstrijd of 

vijf, zes en dan zit het seizoen 2011-2012 er weer op. Helaas moeten we 

constateren dat ons 1e elftal het volgend jaar een stapje lager moet gaan doen. Al 

moet ik oprecht zeggen dat we helemaal niet, qua voetbal,  onder doen voor de 

meeste elftallen. Maar er komt meer bij kijken dan alleen goed voetbal. We hebben drie mooie jaren gehad 

in de 3e klasse en ik ben me er van bewust dat dit niet de laatste keer is, dat we in de 3e klasse spelen. Wat 

me goed doet dat, ondanks de degradatie, is dat de sfeer onder de jongens en begeleiding goed blijft en dat 

ook de supporters nog in groten getale elke zondag weer komen kijken. Dat noem ik klasse.  

Helaas hebben we dit jaar geen kampioenen bij de senioren maar bijvoorbeeld het 2e elftal heeft het 

uitstekend gedaan en zij zullen waarschijnlijk zeer verdienstelijk op de 2e plaats eindigen. De overige 

seniorenteams eindigen keurig in de middenmoot. 

Bij de jeugd zullen we ongetwijfeld weer wat kampioenen krijgen, wat dan ook zeer de verdienste is van de 

organisatie binnen onze jeugdafdeling. 

Een smet op het seizoen is toch wel de staking van de wedstrijd Volkel 3 – Blauw Geel 7. Door het 

excessieve gedrag van sommige spelers van Blauw Geel ten opzichte van de scheidsrechter en onze spelers, 

moest er zelfs de politie aan te pas komen. Dit hoort niet op een voetbalveld en gelukkig is het bestuur van 

Blauw Geel dezelfde mening toebedeeld en heeft dan ook oprecht hun excuses aangeboden. Wel wil ik een 

heel groot compliment maken aan de spelers van Volkel 3 en onze eigen leden, die op dat moment op het 

sportpark aanwezig waren. Ze lieten zich niet verleiden om aan dit gedrag mee te doen en beschermden 

zelfs de scheidsrechter toen deze belaagd werd. Ook het kordaat optreden van het bestuur zorgde er voor 

dat alles enigszins binnen de perken bleef. Allemaal bedankt voor jullie keurige gedrag. 

Waar ik ook nog even aandacht aan wil besteden is het volgende. Een voetbalclub is er voor om lekker te 

kunnen voetballen. We creëren de mogelijkheid door een prachtige accommodatie aan te bieden. Toch zijn 

(waren) er diverse personen die ook buiten openstelling van het sportpark op het veld aanwezig zijn om 

niet alleen te voetballen maar ook dingen te bevuilen of vernielen. Dit kunnen we en gaan we niet 

tolereren, vandaar dat er aanpassingen zijn gedaan aan de “poortjes” en zijn er bordjes ‘verboden toegang’ 

opgehangen. Dit verbod wordt gehandhaafd door de Dienst toezicht en handhaving van de gemeente. De 

sanctie die er op staat is een boete van € 60,-.  

Helaas moesten we dit doen om ons mooie sportpark te beschermen en ja helaas, moeten daar anderen 

die wel welwillend zijn ook voor boeten. 

Daarom vraag ik een ieder om er samen voor te zorgen dat het sportpark geen vuilnisbelt wordt, tenslotte 

doen we dat thuis ook niet. 

Onze jubileumcommissie met zijn vele deelcommissies is in volle gang om het jubileumprogramma ten 

uitvoer te kunnen brengen. De eerstvolgende festiviteit is de jaarlijkse zeskamp ‘het mini wk’ op 30 april en 

dan natuurlijk ons feestweekend ‘de rust’ van 8 t/m 10 juni. Het belooft een groots feest te worden waar je 

zeker bij moet zijn. Houd de website en de media in de gaten. 

Ik hoop dan ook van jong tot oud te mogen begroeten in dit mooie weekend om er samen een 

onvergetelijk feest van te maken. 

 

 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

Voorzitter 
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Nieuwe  aankleding van de kantinerunners 
 

Warenhuis Coppens heeft er voor gezorgd dat de beheerders en medewerkers van de kantine er weer fris-

rood op staan. 

 

 
 

Jubileumreceptie 
 

Op zaterdag 3 maart heeft onze jubileumreceptie plaatsgevonden in de kantine.  Met een bezoekersaantal 

van ongeveer 250 mensen kunnen we spreken van een geslaagde receptie betreffende ons 75 jarige 

jubileum.   Dirk Verwijst had als voorzitter van de jubileumcommissie de taak op zich genomen  om de 

genodigde gasten aan te kondigen en daar had hij zijn handen vol aan. Het voltallige bestuur was aanwezig 

om de felicitaties in ontvangst te nemen.  

Maar liefst 27 voetvalverenigingen uit de regio waren vertegenwoordigd.  

De gemeente Uden was vertegenwoordigd door Burgemeester Henk Helligers, wethouder van sport Marcel 

Delhéz en Loco-burgemeester René Peerenboom.  De KNVB was vertegenwoordigd door Dhr. Jos Heutink, 

Vice-voorzitter KNVB Zuid II.  Ook  een 12-tal verenigingen uit  Volkel  kwam het bestuur van de plaatselijke 

voetbalclub hun felicitaties overbrengen.   

Ook onze sponsoren waren redelijk vertegenwoordigd en verder was er veel belangstelling uit diverse 

geledingen van de plaatselijke bevolking.   

Oud (bestuurs-) leden, leden,  (zowel jong als oud), medewerkers, supporters  maar ook belangstellenden 

zonder directe banden met de voetbalclub waren gekomen om de club te feliciteren.   

Ook de diverse elftallen hadden een afvaardiging gestuurd.  Zeker te vermelden is ook nog de aanwezigheid 

van een 4-tal  ereleden: Jo en Martin van de Berg en Jan en Annie van Hooff.  

Na afloop van de receptie is deze dag afgesloten met een gezellig samenzijn met een aantal medewerkers. 

Onder het genot van een hapje en een drankje is er nog een aantal uren “nagebuurt” en kunnen we 

terugzien op een geslaagde receptie betreffende ons 75-jarig jubileum.  

 

Jan Banken      
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Jeugdwetenswaardigheden 

 

 

Het is alweer april en het weer wordt ook weer iets aangenamer. Vooral als je 

als trainer, leider en natuurlijk als toeschouwer langs de kant staat te kijken 

naar de prestaties van onze jeugdspelers. 

De mensen van het wedstrijd-secretariaat zijn vaak nog langer aanwezig op het 

sportpark, omdat zij hun vrije tijd opofferen om onze gasten te ontvangen, 

zorgen voor een drankje in de rust, zorgen dat de papierwinkel rondom een 

wedstrijd klopt en het complex schoonhouden. Om deze mensen meer 

herkenbaar te maken voor de gasten, teams en ouders hebben we mooie shirts 

gekocht met daarop de tekst 'wedstrijd-secretariaat'. De vrijwilligers worden 

verzocht om deze shirts te dragen, zodat iedereen weet bij wie ze moeten zijn. 

Er zijn ook nieuwe jassen aangeschaft voor het geval ze naar buiten gaan.  

 

Het kalenderjaar begon met de hervatting van het bekertoernooi. Voor Volkel was de MC1 de enige die nog 

actief was in dit toernooi. Helaas werden ze in de kwartfinale met een 6-1 nederlaag naar huis gestuurd 

door Avesteyn. Toch een heel mooie prestatie, die een compliment aan spelers en begeleiding dik verdient. 

 

De competities zijn alweer over de helft, er komt al een beetje zicht op de te behalen eindresultaten. Als 

we bij de A-jeugd beginnen met het overzicht van alle teams zien we al meteen een mooie inhaalreeks. De 

A1 heeft van de laatst 6 wedstrijden maar liefst 5 keer een overwinning behaald. Hiermee doen ze nu mooi 

mee in de middenmoot. 

De A2 doet het zelfs nog beter. De 7 gespeelde wedstrijden werden allemaal gewonnen. De wedstrijd tegen 

medekoploper JVC zal mogelijk beslissend zijn.  

 

De MA1 is er nog niet in geslaagd om een overwinning te boeken. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de 

moraal. Maar het zou wel een extra motivatie moeten zijn om serieus te trainen en te zorgen dat er als èèn 

team sportief gestreden wordt in het veld. 

 

Ook bij de B1 gaat het in de tweede helft van de competitie beter dan in de eerste. Van de laatste 7 

wedstrijden werden er 4 gewonnen, twee gelijk gespeeld en slechts 1 verloren. Dit is een hele verbetering 

ten opzichte van de 8 verlies partijen in de eerste helft.  

Ga zo door mannen! 

De B2 kan nu nog net niet aanhaken bij de top 3 van de competitie. Hopelijk kunnen ze in de wedstrijden 

tegen de bovenliggende partijen nog wat puntjes afsnoepen. 

 

Ook bij de C teams is het ongekend spannend. 

De C1 doet nog mee voor de koppositie. Ze staan nu tweede en als de stand zo blijft zal de laatste wedstrijd 

tegen koploper Hapse Boys (volgens planning op 5 mei) de beslissing moeten brengen. 

De C2 doet het geweldig goed. Ze zijn ongeslagen en hebben slechts 2 verliespunten. Ook hier zijn de Hapse 

Boys de grootste bedreiging. Ze hebben echter nog alles in eigen hand. Ook hier zal, als Hapse Boys geen 

punten verspeelt, op de laatste speel dag voor Volkel (21 april) de beslissing vallen. Hou vol mannen, het 

kampioenschap is in zicht!! 

 

De meiden van de MC1 hebben het moeilijk op het grote veld. Ze begonnen voortvarend met een mooie 

overwinning. Maar na de uitschakeling in het bekertoernooi is er geen overwinning meer behaald tot aan 

het paasweekend. De verschillen zijn klein, gelijkspel of 1 doelpuntje verschil, dus blijf in jezelf geloven en 

dan komen die overwinningen ook wel weer. 

 

De D1 is ook nog volop in de race voor de eerste plaats. Na een gevoelige en discutabele nederlaag tegen  
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en bij medekoploper DAW staan ze nu tweede. Helaas zijn er nog steeds scheidsrechters, die niet alles zien 

en voor veel gebeurtenissen een eigen interpretatie hebben. Misschien is het voor Volkel een voordeel dat 

DAW nog maar 1 thuiswedstrijd heeft van de 4 wedstrijden die nog gespeeld moeten worden. Kom op 

mannen, probeer de resterende wedstrijden te winnen en vertrouw op de goede afloop. 

De D2 doet lekker mee in de middenmoot. Ze pakken regelmatig de punten maar helaas zijn de 

tegenstanders soms net iets te sterk. 

De D3 doet goed mee in de bovenste helft maar zij zullen alle zeilen bij moeten zetten om bovenin te 

kunnen blijven. 

 

De E1, najaarskampioen in 2011, kan de goede reeks in de nieuwe competitie niet voortzetten. Twee 

overwinningen en vier verliespartijen zijn goed voor een negende plek. 

De E2 doet lekker mee. Door twee verliespartijen dreigen ze de aansluiting met de top te verliezen. De 

laatste vier speelrondes worden nog erg spannend. 

Gaan we door met de E3. Na 3 overwinningen aan het begin van de competitie zag het er mooi uit. Helaas 

kwamen er toen 3 nederlagen en verloren ze de aansluiting met de top. 

Bij de E4 was nog alles mogelijk tot de nederlaag op paaszaterdag. De tweede plek lijkt nu het hoogst 

haalbare, maar in de nog 4 te spelen wedstrijden, ook tegen de koploper, kan er nog van alles gebeuren. 

De E5 begon de competitie met een grote overwinning (9 – 0). Helaas kwam hierop geen vervolg. De 4 

wedstrijden die volgden werden allemaal verloren. De volgende wedstrijden worden belangrijk om niet op 

de onderste plaats te komen, dus blijf goed je best doen. 

 

Vervolgens komen we bij de F-jes. 

Bij de F1 doet lekker mee in de middenmoot. Volkel staat nu op de vijfde plaats. Bijna alle partijen tussen 

de top 3 moeten nog gespeeld worden. Misschien kan Volkel profiteren van het puntverlies bij de 

concurrenten. 

De F2 heeft 2 keer verloren maar door de drie gelijke spelen is de aansluiting met de top heel moeilijk. 

De F3 en F4 kunnen leuk meekomen in de middenmoot. Regelmatig een wedstrijd winnen is goed voor de 

motivatie. Blijf fanatiek trainen en goed naar de trainer luisteren, dan komt het goede voetbal vanzelf een 

keertje.  

 

Als ik dit hele verhaal samenvat zijn er voor diverse teams nog kansen voor een eventueel kampioenschap 

of anders toch een mooie plaats in de competitie. 

En voor de teams waar het even iets minder gaat, blijf je inzetten voor het team en zorg dat je plezier blijft 

hebben in het spelletje. Dat plezier is ook belangrijk voor de trainers en leiders, die er toch weer iedere 

week voor jullie zijn. 

 
De jeugdcommissie is al weken hard aan het werk met de voorbereiding voor het volgende seizoen. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is dat er voor ieder team trainers en leiders gevonden moeten worden. 

Gelukkig hebben veel vrijwilligers plezier in hun taak en gaan ze weer een jaartje door. Voor degenen die 

stoppen, ivm diverse redenen, willen wij graag op de laatste jeugdleidersvergadering onze dankbaarheid 

voor de bewezen diensten kenbaar maken. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt, maar ik wil nu al 

zeggen dat ik op een grote opkomst hoop. Mocht je iemand kennen die wel een rol als leider of trainer bij 

een team zou willen vervullen, meldt dit dan bij de jeugdcommissie. Hopelijk kunnen wij die persoon dan 

over de streep trekken om bij ons een team onder zijn of haar hoede te nemen. 

 
Tijdens het paasweekend hebben zes teams mee gedaan aan het Easter Open toernooi. Dit is een 

internationaal toernooi en voor veel spelers een mooie gelegenheid om een keer tegen een buitenlands 

team te spelen. Voor sommige coaches is het lastig dat de scheidsrechters en tegenstanders niet allemaal 

volkels praten, maar ook voor hen is dit een leuke ervaring. 

Na de eerste dag gingen er 3 teams (A1, C2 en D3) door naar de verliezersronde en 3 teams (B1, D1 en E1) 

naar de winnaarsronde. De B1 behaalde een 5e plek in de categorie jongens onder 15, De D1 eindigde op 

de 7e plaats bij de jongens tot 13 jaar en de E1 is als 8e geëindigd bij de jongens onder de 11 jaar 7 tegen 7. 
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De tegenstanders kwamen onder andere uit België, Duitsland, Denemarken, Engeland en Turkije. 
 

 

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

hebben zich hiervoor opgegeven. Op 16 april is de laatste cursusdag. De lessen bestaan uit een gedeelte 

theorie en praktijk. Voor het praktijkgedeelte zijn onze pupillenteams en de velden ingezet.  

Ik wil langs deze weg alle teams bedanken voor hun bijdrage aan de cursus of het inleveren van ruimte op 

de velden. De docent van de KNVB is zeer goed te spreken over de medewerking die er geleverd is vanuit 

de club. Dit geld voor de teams, velden, begrip voor de situatie, faciliteiten in de kantine en de 

samenwerking met de jeugdcommissie. Met betrekking tot de jeugdcommissie een speciaal woord van 

dank en compliment voor Jan Riepe en Edwin Hermkes, die als contactpersonen bepalend waren voor het 

verloop van de cursus en de tevredenheid van de docent. 

 

Op 29 en 30 juni en 1 juli is er een trainingskamp voor de jeugd. Een aantal vrijwilligers gaat samen met de 

jeugdcommissie deze dagen verzorgen. Zoals iedereen inmiddels wel weet wordt op 30 juni de rksv VOLKEL 

Profdag georganiseerd. De rest van het programma houden we nog even geheim. Maar we maken er voor 

iedereen een onvergetelijk weekend van. 

 

Sportieve groeten, 

Fred Bongers 
 

 

Nick bedankt voor de pen 
 

 
Ten eerste wil ik Nick  bedanken voor de pen. Toen hij mij vertelde dat hij de pen had kon ik zelf eigenlijk al 

meteen beginnen  met schrijven, want ik wist al wel wie het volgende slachtoffer zou zijn… 

 

Ik zal me eerst even voorstellen voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Paul van Duijnhoven, ben 23 jaar 

en woon in Volkel. De  meesten weten wel waar ik woon, want dit is het huis waar de meeste voetballen in 

de tuin terecht komen… jawel het huis tegenover het 1
ste

 trainingsveld.  

 

Ik ben mijn voetbalcarrière begonnen bij de 5-jarigen en deze is geëindigd op mijn 16
e.  

Dat ik ben gestopt 

met voetballen had meer een financiële reden. ik had het uitgaansleven ontdekt en het alleen werken op 

zaterdagmorgen eiste zijn tol met als gevolg: ik was bankroet. Na een aantal jaren niks te hebben gedaan 

ben ik vorig jaar toch maar weer begonnen met voetballen bij Volkel 7. De keuze voor dit team was voor 

mij snel gemaakt, omdat men bij R.K.S.V. Volkel niet beschikt over een 8
ste

 team. Op dit moment doen we 

het als team (ondanks het hoge niveau) goed en staan we op een 3
de

 plaats, dus misschien wordt het nog 

wel spannend het aankomende jaar. Zoals Nick al vertelde is de jaarlijkse strijd tussen Volkel 6 en 7 altijd 

spannend en uitdagend. Dit jaar hebben wij Volkel 6 maar laten winnen, zodat zij met volle moed de 

tweede helft van het voetbalseizoen ingaan.  

 

Doordeweeks ben ik werkzaam als timmerman bij bouwbedrijf PR Bouw te Uden en in het weekend ben ik 

meestal te vinden bij Café de Piepers.  

 

Verder weet ik nu eigenlijk niet meer veel te vertellen, dus wordt het maar eens tijd om er een eind aan te 

braaien. Ik geef de pen door aan de man die tijdens onze voetbalwedstrijden zeer goed hoorbaar is en waar 

veel mensen tegen op kijken (waaronder ik). Dit is mijn zeer goede vriend van Volkel 7 John Reijnen. John 

succes, ik weet dat je er blij mee bent! 

 

Paul van Duijnhoven 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 

bloemenabonnementen 
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Jubileumviering 
 

 

 

 

Beste Volkelnaren, 

 

Het jubileum van de rksv VOLKEL gaat weer in 

volle vaart verder. We hebben drie mooie 

activiteiten gehad en gaan op naar de 

volgende twee grote evenementen. Als eerste 

natuurlijk de Zeskamp op Koninginnedag, 30 

april. Samen met andere verenigingen en een aantal vrijwilligers wordt er wederom een grote zeskamp 

opgezet, voor jong en oud, voor iedereen uit Volkel. Het moet weer een grote happening worden evenals 

vorig jaar. Daarom Volkelnaren vier Koninginnedag in Volkel, kom naar het voetbalterrein van Rksv VOLKEL 

want daar gaan we sportief, maar ook muzikaal los. Na het sportieve gedeelte zal er een muzikaal optreden 

zijn van een echte Volkelse band. 

 

We hopen jullie allemaal aan te treffen op het sportterrein, als deelnemer, als toeschouwer en gewoon 

omdat we Koninginnedag samen willen vieren. 

 

Op 8-9-10 juni is het grote feestweekend. In dit weekend willen we ook zoveel mogelijk Volkelnaren op het 

sportterrein hebben. Vrijdag begint de jeugd met een eigen programma, zaterdagmiddag branden we 

helemaal los voor iedereen uit Volkel en omgeving. We willen een groot record vestigen daar met z’n allen 

op het voetbalterrein. We maken de jubileumvlag op het sportveld van alle mensen die zich inschrijven en 

daar wordt dan een foto van gemaakt. Dit wordt gevolgd door een optreden van onze eigen bekende band 

BZB. Zij geven een optreden op het sportveld en daar zijn we trots op. Na dit geweldige spektakel gaan we 

even op adem komen voordat we om 18.00 uur het grote scherm verlichten. Om 18.00 uur speelt 

Nederland zijn eerste wedstrijd in het EK. Als voetbalclub vinden wij dan ook dat deze happening niet mag 

ontbreken in ons feestprogramma. 

Om 20.30 uur begint het feest voor alle leden en vrijwilligers van onze voetbalclub. 

De entree voor de feestavond wordt zoveel mogelijk van tevoren geregeld via de leiders van de 

seniorenelftallen! 

 

Zondag gaan we gewoon verder en zullen we een programma neerzetten voor jong en oud. We willen ook 

hier een specifiek record vestigen, over de inhoud willen wij nog niet zoveel kwijt. De middag zal muzikaal 

opgeluisterd worden en het moet een mooie afsluiting worden van een geweldig weekend. 

We hopen dat deze 2 activiteiten veel aandacht krijgen door heel veel Volkelnaren, natuurlijk hopen we 

iedereen te treffen maar met 80% zijn we ook al tevreden. Koninginnedag en een jubileum vier je samen, 

samen met alle mensen die zich aangetrokken voelen tot ons eigen durpke Volkel. 

 

Geef je op, kom erbij dan maken we het gezellig…….. 

  

Jubileumcommissie rksv VOLKEL 
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Naast het feit dat rksv Volkel dit jaar het 75 jarig jubileum viert, is er dit jaar nog een jubileum. Dit jaar 

bestaat het damesvoetbal in Volkel 40 jaar! Ook dit zal niet onopgemerkt blijven.  

 

Op zaterdag 2 juni 2012 wordt in de kantine van rksv Volkel dit heuglijke feit gevierd. 

We beginnen om 18.00 uur met een voetbalwedstrijd tussen het huidige damesteam en oud-speelsters. 

Het huidige damesteam is erop gebrand om te winnen van die “oudjes” en de “oudjes” willen zich 

natuurlijk niet laten kennen! Het belooft een ludieke wedstrijd te worden.  

Na de voetbalwedstrijd volgt er een reünie/feestavond in de kantine, waarbij alle oud dames, trainers, 

leiders, vlaggers, etc. via een persoonlijke brief worden uitgenodigd. 

 

We zijn nog op zoek naar leuke of grappige foto’s van het damesvoetbal of van damesfeesten. We zouden 

deze graag gebruiken voor een (digitale) fotopresentatie. Dus mochten er nog foto’s zijn, die niet mogen 

ontbreken op deze avond, graag even contact op nemen met de jubileumcommissie.  

 

We hopen dat we alle oud-damesleden kunnen uitnodigen, maar het kan altijd gebeuren dat bijvoorbeeld 

het adres niet meer klopt. Dus mochten er onverhoopt mensen niks hebben gehoord, dan vernemen wij 

dat graag.  

 

Groetjes van de jubileumcommissie, 

 

Ria v.d. Hoogen   

Rianne van Lankvelt  

Femke Riepe    

Cecile Vloet   
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Statistieken 
Het seizoen loopt langzaam alweer op zijn eind. We hebben al een paar prachtige zondagen gehad om te 

voetballen, waarbij ook de supporters heerlijk in het zonnetje konden genieten. Ook bij de statistieken 

begint het er nu om te spannen. Wie gaan er straks met de titels aan de haal en wie redden het net niet… 

 

Topscoorder 

Terug bovenaan in een klassement is Theo Peerenboom. De topschutter van weleer weet het netje weer 

regelmatig te vinden en lijkt op weg om zijn oude niveau weer te halen. Wie weet in welk elftal we hem nog 

terug zullen zien. Bijna teleurstellend in dit tussenklassement is Selim. In de afgelopen wedstrijden wist hij 

‘slechts’ 4x het net te raken. 

 

Naam Aantal doelpunten 

Theo Peerenboom 7 

Martijn v Grinsven 5 

Nick Hermans 5 

Roy vd Brand 5 

Sander vd Elzen 5 

Geert Verkuilen 4 

Ivo Teeuwen 4 

Kenny v Hal 4 

Selim Ilhan 4 

3 spelers met 3 doelpunten 

11 spelers met 2 doelpunten 

21 spelers met 1 doelpunt   

 
Al scoorde hij de laatste weken voor zijn doen niet zoveel, nog steeds staat Selim met een straatlengte 

voorsprong aan kop in het klassement. Met nog maar zo’n 6 wedstrijden te gaan lijkt hij echt niet meer bij 

te helen. De strijd om de 2
e
 plaats is wel nog in volle gang. 

 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 38 

Geert Verkuilen 16 

Theo Peerenboom 15 

Klaas Verstegen 12 

Roy vd Brand 10 

Robert Raaijmakers 10 

Sander vd Elzen 9 

Kenny v Hal 9 

Martijn Verkuilen 9 

3 spelers met 8 doelpunten 

2 spelers met 7 doelpunten 

4 spelers met 6 doelpunten 

1 speelster met 5 doelpunten 

11 spelers met 4 doelpunten 

12 spelers met 3 doelpunten 

21 spelers met 2 doelpunten 

   26 spelers met 1 doelpunt   
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Koning van de Assist 

Geen echte uitschieters deze keer bij de koning van de assist, maar met een keurig aantal van 5 voert 

Kenny dit klassement aan, gevolgd door een grote groep met allemaal 4 assists. 

 

 

Naam Aantal assists 

Kenny v Hal 5 

Edwin de Groot 4 

Martijn den Dekker 4 

Ronnie Smulders 4 

Roy vd Brand 4 

Wim Bens 4 

Tony vd Berg 4 

5 spelers met 3 assists 

9 spelers met 2 assists 

30 spelers met 1 assist 

 
 

Vorig jaar werd Roy nog net afgetroefd door zijn teamgenoot Selim. Dit jaar staat Roy er weer goed voor 

om de titel binnen te slepen. Ook Geert Verkuilen maakt nog een goede kans, maar naar de rest lijkt Roy 

toch echt een gat geslagen te hebben. De laatste weken van de competitie zullen duidelijk moeten maken 

of Roy dit jaar de titel wel in de wacht weet te slepen. 

 

 

Naam Aantal assists 

Roy vd Brand 16 

Geert Verkuilen 13 

Wim Bens 10 

Sander Dortmans 10 

Kenny v Hal 8 

Ronnie Smulders 8 

Bas vd Rijt 7 

Nick Hermans 7 

Selim Ilhan 7 

Pieter vd Berg 7 

4 spelers met 6 assists 

6 spelers met 5 assists 

17 spelers met 4 assists 

14 spelers met 3 assists 

20 spelers met 2 assists 

29 spelers met 1 assist 
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Team van de het seizoen 

Verleden jaar werd Volkel 7 al het team van het seizoen. Ook dit jaar zijn ze weer hard op weg die titel in de 

wacht te slepen. Hoe kan dat ook bijna anders als je de aanvoerder van zowel de tussenstand om de 

topscoorder, als koning van de assist in je team hebt. Toch doen de veteranen het ook nog altijd ontzettend 

goed en kunnen die Volkel 7 misschien nog wel de voet dwars zetten. 

 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 7 18 38 2,11 

Veteranen 16 32 2,00 

Volkel 2 18 34 1,89 

Volkel 4 17 28 1,65 

Volkel 5 16 20 1,25 

Dames 1 16 19 1,19 

Volkel 3 17 15 0,88 

Volkel 6 18 10 0,56 

Volkel 1 18 9 0,50 

 

 

Jeugdklassement 

Nog altijd gaat de E1 aan kop, maar de voorsprong is flink geslonken. De D1 en B2 zijn dichter bij gekomen. 

Het lijkt er op dat de E1 het na de winterstop zwaarder heeft gekregen. Als ze het jeugdteam van het jaar 

willen worden zullen ze de komende weken nog flink aan de bak moeten en punten moeten verzamelen. 

 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

E1 17 39 2,29 

D1 19 39 2,05 

B2 15 30 2,00 

C2 18 35 1,94 

C1 16 31 1,94 

E3 16 31 1,94 

E4 15 28 1,87 

D3 18 31 1,72 

E2 17 28 1,65 

A1 18 28 1,56 

MC1 15 23 1,53 

A2 18 25 1,39 

B1 19 24 1,26 

F1 17 20 1,18 

E5 16 18 1,13 

F2 17 19 1,12 

F4 17 19 1,12 

D2 16 17 1,06 

F3 16 16 1,00 

MA1 13 13 1,00 
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Doelman  
Maarten Derks heeft de afgelopen weken goed staan keepen. Hij kreeg in 3 wedstrijden slechts 2 

tegendoelpunten. Een knappe prestatie. Ook Willem van den Brandt en Wieke Stanhuis kregen gemiddeld 

maar 1 goal per wedstrijd tegen. Daar kan Teun van Bakel enkel van dromen, omdat hij in zijn enige 

wedstrijd tot 4x toe de bal uit het net moest vissen. 

 

Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Maarten Derks 3 2 0,67 

Willem vd Brandt 5 5 1,00 

Wieke Stanhuis 2 2 1,00 

Mart Bos 5 8 1,60 

Tomek Kuijpers 5 8 1,60 

John Reijnen 5 9 1,80 

Wim vd Locht 4 8 2,00 

Joost Eurlings 5 16 3,20 

Tom Vogels 5 17 3,40 

Loes v Sleeuwen 2 8 4,00 

Teun van Bakel 1 4 4,00 

 

Als we naar het klassement gaan kijken zien we dat van de keepers die mee doen om de prijs ‘beste 

doelman van het jaar’ Willem van de Brand goede zaken heeft gedaan. Hij staat van de ‘vaste keepers’ 

bovenaan. Mart zijn kansen lijken ook nog niet verkeken, maar de andere keepers zullen toch vaak ‘de nul’ 

moeten houden in de laatste wedstrijden, willen ze Willem nog kunnen bedreigen. 

 

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 

Willem vd Brandt 17 24 1,41 

Mart Bos 14 22 1,57 

Maarten Derks 14 27 1,93 

Wilco v Nuland 2 4 2,00 

Joost Eurlings 17 35 2,06 

Tomek Kuijpers 18 40 2,22 

John Reijnen 15 35 2,33 

Wim vd Locht 12 28 2,33 

Wieke Stanhuis 5 12 2,40 

Loes v Sleeuwen 8 21 2,63 

Johan v Oort 6 16 2,67 

Tom Vogels 17 56 3,29 

Teun van Bakel 1 4 4 

 

Ik wens iedereen heel veel succes toe met de laatste wedstrijden en de volgende keer dat het clubblad uit 

komt zullen we zien wie welke prijs in de wacht heeft gesleept. 

 

Wout Cobussen 
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Edwin Bongers Dak en Gevelbeplating B.V. 
 

Aert-Willemsstraat 15a 
5408 AK Volkel 

Tel. 0413-275628 
Fax 0413-275886 

Mobiel 06-53747057 
E-mail: info@beplating.net 
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Hallo allemaal, 
 

 
 

Wij zijn: Ariyo, Cas, Joran, Kevin, Tijn, Tijs , Thijs & Viggo. 

 

Wij zijn een groepje van de 5-jarigen en wij mochten zaterdag 24 maart een wedstrijdje voetballen tegen 

Heeswijk.  

Bijna iedereen had deze dag ‘s-morgens vroeg al kriebels in de buik, omdat een wedstrijd nóg spannender 

is dan een training. 

We hadden er wel heel veel zin in en we mochten zelfs het echte Volkel-shirt aan. 

We speelden 5 tegen 5 op een kwart voetbalveld.  

Helaas hadden we verloren, maar we hadden wel 2 goals gescoord! Cas had een goal gemaakt en Thijs. 

Op het einde mochten we penalty’s schieten en Kevin mocht keepen. Hij had dat heel goed gedaan en de 

penalty-serie hadden we dan ook gewonnen van Heeswijk.  

Nu we weer een keer geoefend hebben met het spelen van een echte wedstrijd weten we, dat de eerste 

overwinning steeds dichterbij komt! 

 

Groetjes van de 5-jarigen. 
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JEUGDPORTRET 
NAAM:     Gwen van Dijck 

 

ELFTAL:      MC  

         

LEEFTIJD:  11 jaar   

 

           SCHOOL:    De Vlieger    

  

 
 

1. Hoe lang ben je lid bij rksv Volkel?  

     Na de winterstop begonnen. 

 

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

     Kampioen worden, een keer. 

 

3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

    Gezelligheid met de meiden onder elkaar. 

 

4. Heb je een vaste plaats(welke)? 

    rechtshalf 

 

5. Heb je al doelpunten gescoord? 

     Nee. 

 

6. Beste, trainer? 

     Papa. 

 

7. Favoriete club? 

       
    
 

 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 2 April 2012 

rksv Volkel   blz. 34 

 

 

 
 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 2 April 2012 

rksv Volkel   blz. 35 

 

8. Waarom deze club? 

    Omdat ze gewoon goed zijn. 

 

9. Jeugdidool?     

     Die heb ik niet. 

 

10. Moeilijkste tegenstander? 

       Avesteyn uit voor de beker. 

 

 

11. Mooist voetbalmoment? 

       KNVB meiden dag 

 

12. Lachen om? 

       Grapjes. 

 

13. Boos om? 

       Als iemand niet goed zijn best doet. 

 

14 Televisie? 

      Goede tijden slechte tijden, en voice of holland 

 

15. Leukste op de computer? 

       Hyves. 

 

16. Wat is het aller lekkerste eten?  

      Friet en pizza. 

 

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

      Al het snoep en drinken gratis. 

 

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

      Tennis, dat doe ik nu ook al. 

 

20. Wie wordt er kampioen? 

       P.S.V.  

 

21. Is je familie ook sportief ?        

      Papa wandelen en darten. 

      mama ook wandelen  Zumba en Pilates. 

      Lyn voetbal en dansen. 

 

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

      Leuk. 

 

 Bedankt Heidi voor de koffie. 

En Gwen, het was een leuk interview met spontane antwoorden. 

 

Heel veel succes nog met de MC.  

 

Groetjes  Marcel Robben. 
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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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 MEMORIES 

van Hans Beekmans 
  

Toos, de overleden vrouw van Hans Beekmans bewaarde veel stukken over de geschiedenis van onze 

vereniging. Hans kwam die nu weer tegen en stuurde een aantal feiten door die ik heb wat heb bewerkt en 

chronologisch achter elkaar heb gezet. Dit geeft een aantal indrukken over de eerste  jaren van onze club. 

Die staan deels ook in het eerste boek over onze geschiedenis uit 1987. 

 

(Bewerkt door Geert Biesterbos) 

 

Voor zover bekend behoorden tot de eerste puike voetballers van Volkel: Cornelis Smits, Hein van Lanen, 

Cor de Jager, Janus Beekmans, Cor Rooijendijk, MartienRaaijmakers en Kees Elbers. 

 

Aan de wieg van de voetbalsport in Volkel stonden de gebroeders Wim, Jan, Wieke en Koos Hermans. Zij 

waren het die jarenlang aan de weg timmerden om het voetbalspel ter plaatse en in de omgeving populair 

te maken. 

In dit verband mogen ook met ere genoemd worden Jan Biemans, Piet Kremers, Willem Stubbe, Bertus van 

Drika de naaister geboren de Wit en in één adem Doris van de Kandelaar en Toon van Dijk de fietsenmaker.  

n het begin van de jaren dertig voetbalden een aantal van de hiervoor genoemde personen als Volkelse 

spelers van het eerste uur. 

 

Onze voetbalvereniging stond bij het allereerste begin rond 1936 bij het Commissariaat voor niet 

commerciële Vereenigingen  ingeschreven als ‘Voetbalvereeniging "Volkel-Uden Combinatie (VUC),  

Achter oude school, Volkel; Registratienummer  462794. 

Helaas is de preciese datum niet bekend. 

  

Op 7 januari 1937 werd de voetbalvereniging opgericht onder de naam D.V.O  (Door Vrienden Opgericht). 

De heer A. van Vugt was de initiatiefnemer. De eerste bestuursleden waren de heren Piet Smits en A. van 

Boxtel. 

Met één elftal werd er begonnen en de eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de Molenkant uit Uden. 

Helaas werd deze eerste wedstrijd met 6--2 verloren. 

De club werd toen ingeschreven bij de K.N.V.B. en er werd voor het eerst in competitieverband gespeeld. 

Helaas werd er in 1938 reeds mee gestopt,omdat er tijdens de mobilisatie te weinig spelers beschikbaar 

waren. 

Tijdens de oorlogsjaren bleef de vereniging voort bestaan maar er mocht door de Duitse bezetting niet 

gevoetbald worden. 

 

Direct na de bezetting werd de draad weer opgepakt door de heren G.v.Dijk en C.Hermans. Een nieuw 

terrein werd aangelegd tussen Uden en Volkel ter hoogte van het Industrie terrein. 

  

In 1945 werd de Heer A.Verberkt voorzitter van D.V.O en onder diens bezielende leiding groeide de 

vereniging steeds meer uit. Al spoedig werd het voetbal naar de andere kant van Volkel verplaatst, achter 

de Heikant  op het Luttelveld alwaar ik mijn eerste wedstrijd bij de junioren speelde. 

Ook dit was maar van korte duur  en men verhuisde naar de Heuvelstraat waar op, in september 1945, 

gestart werd in competitie verband. De naam D.V.O moest veranderd worden door de K.N.V.B. en het werd 

rksv Volkel. 

 

Ondanks de moeilijke naoorlogse jaren (de voetbalschoenen waren toen nog op de bon) werd er 

op "kistjes"gespeeld (hoge werkschoenen). Volkel wist zich al direct onder de beste clubs van de 1e Klasse 

Brabantse Bond te scharen.           
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Ook hier werd de grondslag gelegd van de junioren, die later Volkel naar de 4e KLasse van de K.N.V.B. 

zouden voeren. Het veranderen van voetbalveld was ondertussen maar een kleinigheidje  en verplaatse 

men alles naar de Rudigerstraat achter A.Manders. 

 

Op 23 december 1945 werd de wedstrijd Avesteyn --Volkel gestaakt. Waarom is mij niet bekend. 

  

De eerste overschrijving van Volkel naar Udense-Boys was van ene W. van Boxtel.  (helaas is er geen juiste 

datum bekend en ook de transfersom is niet vermeld) 

  

Op 12 februari 1946 krijgt Volkel wegens het spelen tegen een niet aangesloten voetbalvereniging haar 

eerste boete opgelegd, groot  f 10. 

  

Op 15 februari 1946 kreeg de voetbalvereniging het verzoek tot invulling van een vragenformulier van de 

'R.K. Voetbalvereenigingen" om als Rooms-Katholieke vereniging ingeschreven te worden. 

  

De gehouden voetbalwedstrijd Boxmeer--Volkel leverde de lieve som van f.4.85 op. (helaas datum niet 

bekend) 

 

Op 1 maart 1947 werd door het bureau voor de Statistieken te 's-Gravenhage geconstateerd dat er in totaal 

69 werkende leden waren.( Niemand ouder dan 40 jaar!) 

12 jarigen                          2 

13   "                                   3 

14   "                                   4 

15   "                                   7 

16   "                                   2 

17   "                                   5 

18 t/m 24 jarigen           35 

25 t/m 40  "                    11 

41 jaar en ouder  0 

Totaal                 69  leden 

 

Op 30 september 1947 kreeg Volkel bericht dat ze de opgave moesten indienen voor het samenstellen van 

de competitie voor de junioren voor het seizoen 1947-1948. 

Dat was de start van het juniorenvoetbal in Volkel. 

 

In november 1948 leverden de volgende spelers 4 textielbonnen in en ontvingen in bruikleen 1 paar 

voetbalkousen rood gekleurd met witte band: M.Swinkels, C.Brants, H.Beekmans, W.v.d.Brandt en 

J.v.Hooff. 

    

Op 18 september 1948 was er een trekking van een loterij in cafe Hurkmans te Volkel ten bate van de 

voetbalclub. Aantal loten 5000 stuks. Verkocht 2160 loten a fl. 0.25 = fl 540.--. 

Het totaal aantal prijzen bedroeg 24 stuks, met een gezamenlijke waarde van fl.96.99. De hoofdprijs: 1 fiets 

ter waarde van  fl. 65.--; de 24e prijs ....... 1 mattenklopper ter waarde van fl.0.68   

 

Ledenvergadering van 28 nov. 1953: 

Jantje van Hooff wil weten waar al de shirtjes zitten. Hij stelt voor om alle huizen eens af te gaan. Hij is er 

echter niet voor om bij de leden de kasten overhoop te halen. 

Piet van Rijbroek zegt dat hij geen netje meer heeft om de ballen in te bewaren. 

 

Het grote succes kwam toen Volkel in 1948 in de Rudigerstraat speelde tegen Langeboom en met 5--2 wist 

te winnen. Doch de promotiewedstrijden leverden niet het gewenste resultaat op. 
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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. 2 April 2012 

rksv Volkel   blz. 41 

Op de ledenvergadering van 21 februari 1953 bleek de Volkelse Revue zo veel opgebracht te hebben, dat 

op de vergadering een consumptie werd aangeboden aan de leden. 

De feestavond voor de medewerkers aan de Revue kostte fl.100. 

 

Op de gehouden ledenvergadering van 9 januari 1954 deelt de voorzitter mede dat de trainer, de Heer 

Hillen, niet meer in de gelegenheid is om ons te trainen. We kunnen wel een nieuwe trainer aanstellen 

maar deze kost fl.5.--. 

De Voorzitter zegt in de vergadering dat de subsidie toegekend is. We hebben een mooie som ontvangen. 

Over 1953 een bedrag van fl. 240. en over 1954 een bedrag van fl. 250. 

 

Op de ledenvergadering van 20 maart 1954 vind de voorzitter dat het nog al lang duurt voordat alle leden 

hun clubblaadje ontvangen hebben. Ook de voorzitter heeft nog niets ontvangen. 

Hij vraagt aan de W.v. d. Rijt waarom hij zo laat is met het rondbrengen van de boekjes. W. v. d. Rijt 

antwoordt dat de voorzitter toch al lang weet wat er in staat. 

W. v. d. Rijt wil 60 boekjes hebben doch er maar 50 betalen. Hier wil de voorzitter niets van weten. 

Een jaarabonnement kost fl.1.20  Een halfjaarlijks fl.0.60 en losse nummers 15 cent. 

In de vergadering van 22 mei 1954 vraagt Sjef v. d. Hoogen waarom er zo weinig gezegd wordt over het 

ongeval van H. v. d. Bungelaar . Alle leden zijn het hiermee eens. 

Er wordt met de hoed rond gegaan wat het mooie bedrag van fl. 11,42 opbrengt. 

 

In 1954 gebeurde het toch en werd Volkel ongeslagen kampioen door de beslissingswedstrijd tegen de 

Reek met 3-2 te winnen. Er kwam echter nog een kink in de kabel, omdat de Reek protest aantekende. 

Maar dit werd prompt afgewezen. Volkel was kampioen. Onder aanvoering van H. Beekmans werden de 

promotiewedstrijden gespeeld tegen Prinses Maria uit Beugen . 

Ook hier was de volle winst voor Volkel en we promoveerden toen naar de 4e klasse. 

De secretaris van R.K.S.V. "ACHILLES"  Reek kon in zijn schrijven van 23-7-1954 niet komen feliciteren met 

het behaalde kampioensschap, omdat hij reeds enkele dagen ongesteld was. 

 

Onder leiding van de Heren (wijlen) W.Oonk en P.v.d.Burgt werd de " Volkelse Revue" opgevoerd. 

  

In 1957 verhuisde Volkel naar het Sportpark in Uden. De prachtige velden waren een openbaring voor de 

Volkelse spelers. Dat het voetballen in Uden ook niet alles was kreeg men spoedig in de gaten, omdat de 

supportersschare steeds kleiner werd. Grote verslagenheid was er in de vereniging doordat het nieuwe 

bestuurslid P. v. d. Hoogen plotseling overleed. 

 

De afdeling Veteranen werd in 1965 opgericht door de Voorzitter J. Klijs en bestuurslid H. Beekmans. 

 

Moeizaam waren de besprekingen met B. en W., maar groot was de vreugde toen er werd begonnen met 

de aanleg van het huidige Sportpark in 1968. 

 

Onder de bezielende leiding van J. v. Hooff en H. Beekmans werden de eerste contactavonden gehouden in 

Café Hurkmans, het toenmalige Clubhuis. 

Met een minimum aan geld werd het Sportpaviljoen "NOOIT-GEDACHT" ingericht door J. v. Hooff en H. 

Beekmans en vol trots mochten beiden de sleutel overdragen aan voorzitter M. Arts die het Sportpaviljoen 

in 1969 opende. De heer J. v. Hooff werd de eerste beheerder van het eigen Home. 

 

Om gezondheidsredenen trad de Heer M.Arts eind 1970 af en werd H.Beekmans de nieuwe voorzitter. 

Onder zijn leiding werd er een reis georganiseerd naar de dierentuin in Arnhem doch de grootste verassing 

was ‘s-avonds een daverend feest voor alle leden. Er werd o.a. een modeshow gehouden door de heren W. 

v. d. Kandelaar, M. v. d. Boogaard,  A. Verkuylen en de heer Riepe. 

Hiermede was de feestavond voor alle leden ieder jaar een feit.  

Door interne moeilijkheden trad de Heer Beekmans eind 1971 af als Voorzitter. 

-einde-
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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
 

Zaterdag 28 januari: UDI E1 -  Volkel E1 6-3 

 

Zaterdag 11.40 uur UDI E1 – Volkel E1, onze eerste competitiewedstrijd in de hoogste klasse van de E jeugd, 

een geweldig affiche natuurlijk.  

11 Uur verzamelen,  op de fiets richting het sportpark van Udi. Je merkte aan de jongens dat ze enigszins 

gespannen waren. Een paar weken geleden hebben we al tegen ze geoefend, uitslag toen 5-5 !! Maar nu is 

het voor “echt”. Na een goede warming up en een flinke peptalk van de begeleiding gingen we met zeer 

veel zelfvertrouwen van start.   

 

We begonnen fel en zetten Udi enigszins onder druk, echter langzaamaan kwam Udi beter in hun spel en na 

een paar goed opgezette aanvallen van hen stond er in een keer 3-0 op het scorebord, waarbij wel de 

opmerking geplaatst mag worden dat we deze 3 goals wel iets te makkelijk/simpel  weg gaven. Net voor 

rust maakte Udi en zelfs 4-0 van.  

 

Mannen het gaat net allemaal iets sneller en je mag niet te lang nadenken, maar je moet direct 

omschakelen en handelen. Dit waren de woorden voor onze mannen in de rust. Na rust herpakten we ons 

weer en we gooiden de schroom van ons af, wat resulteerde in een paar vloeiende aanvallen waaruit Jesse 

verdiend de 4-1 aantekende. Na een vlijmscherpe counter van onze kant was het Loek die alles perfect 

deed, echter hij plaatste de bal op de paal. Uit de afgeslagen aanval was het Udi die er 5-1 van maakte. Een 

aantal koppies ging nu 'hangen'. Dit namelijk waren we niet gewend; we hadden namelijk tot aan vandaag 

nog geen wedstrijd op het veld verloren.  

 

Dustin nam nu de ploeg op sleeptouw en zijn enorme vechtlust sloeg over op een aantal jongens en verhip 

er kwamen weer kansen het werd zelfs 5-2 door Loek.  Een paar goede kansen werd helaas niet verzilverd. 

Aan de andere kant deed Udi dit wel; zij maakten er uit een schitterende aanval 6-2 van. Toch gaven we de 

moed niet op en Jorrit zorgde in de laatste minuut voor de 6-3 !!  

 

Al met al een goede wedstrijd waarbij we hebben laten zien, dat we echt niet het klein duimpje gaan 

worden in deze hoogste klasse. Wij gaan zeker onze puntjes pakken. Wel zal er dan door eenieder voor de 

volle 100 % gestreden moeten worden, maar daar hebben we als begeleiding het volste vertrouwen in. Op 

naar de volgende tegenstander, in principe komende zaterdag tegen DAW, echter wanneer ik dit tik is het 

kwik -10, dus ik denk dat we zaterdag aanstaande kunnen gaan bouwen aan de carnavalswagen. 

 

Wordt vervolgd,  

groeten, een trainer  

 

Zaterdag 3 maart:  Festilent E1  -  Volkel E1 4-2 

 

 Het was een leuke wedstrijd. Het eerste doelpunt was voor Festilent. Dat was 

 de 1-0. Toen scoorden Dustin dat was de 1-1. Vlak voor rust scoorde Festilent 

 nog. Het was in de rust 2-1. 

 Na de rust was het eerste doelpunt voor Festilent. Toen stond het 3-1. Maar 

 Dustin scoorde er nog een 3-2 was het dus. Het was toen nog even spannend. 

 Uiteindelijk was het 4-2 geworden voor Festilent. Dus Volkel kreeg geen 

 punten. 

 

Loek Dijkink 
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 Zaterdag 10 maart: Volkel E1 – Margriet E1 4-3 

 

 Na twee verloren wedstrijden tegen Udi en Festilent moeten we vandaag 

 tegen Margriet E1. We begonnen goede aan de wedstrijd. We maakten de 1-

 0 door Jesse. Daarna werd het 1-1. Dit was ook de ruststand. 

 In de tweede helft scoorde Margriet 1-2. Weer door Jesse werd het 2-2, met 

 een kopbal uit een corner. Dustin scoorde de 3-2 en daarna scoorde Jorrit uit 

 een vrije trap 4-2. Toen werd het 4-3 en werd het nog heel spannend. Maar  

 het bleef 4-3. Dus dit zijn de eerste drie punten in de hoofdklasse! 

Jorrit Peerenboom 

 

 

 Zaterdag 17 maart: Oss E2 - Volkel E1    0-6 

 

 Vandaag moesten wij tegen OSS E2. We stonden allemaal onder druk, want 

 we hadden vorig seizoen ook al tegen hun moeten spelen en hun stonden 

 een plek onder ons. Maar goed. Nu hebben we het over dit seizoen. En het 

 begon. De eerste 10 min waren we (vond ik ) niet zo goed bezig maar toen 

 scoorde Fenno  0-1. We waren kei blij met de goal. Een paar minuten later 

 scoorde Jorrit 0-2. En net voor rust had Dustin een geweldig afstandschot 0-

 3. fuuuuut  fuuuut, het rust signaal.  

 Een paar minuten later begon het weer. Toen scoorde Loek een mooie goal 

            door hard te werken en door te gaan, 0-4. En meteen na de aftrap pakte  

            Tycho de bal af en ging aan het dollen en scoorde (solo) 0-5.  3 min voor tijd 

            scoorde Jesse 0-6.  Jeey, 6 punten in de pokit!  

Bart van de Kandelaar 

 

 

 

 Zaterdag 30 maart: Volkel E1 – Prinses Irene 3-6 

 

              De eerste goal werd gemaakt door Prinses Irene, daarna scoorden ze weer en  

              kwamen we met 2-0 achter. Toen kwamen we op gang, we kregen veel kansen 

             en toen maakte Jorrit 2-1. Toen was het rust. 

             Er kwam een corner, uit de corner kopte ik hem erin en werd het 2-2. Daarna 

             kwam Loek en die scoorde de 3-2. Toen werden we slechter en werd het 3-3;  

             daarna 4-3 en 5-3 en toen wonnen ze met 6-3. 

 

Jesse van Hooft 
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Volkel niet opgewassen tegen Berghem 

Sport: 1-5 
9-4-2012, GB 

 

Vandaag was het een van de laatste kansen op een wonder voor Volkel en de gasten konden gaan voor 

de tweede plaats. Het spelverloop was een duidelijke afspiegeling van de stand op de ranglijst. De gasten 

waren heer en meester en scoorden al na 8 minuten de 0-1. Vervolgens liepen zij vrij ontspannen uit naar 

1-5. Bij de 0-2 stand kon Volkel net na de rust nog wel tegen scoren, maar een vuist kon het niet echt 

maken. Dat kwam ook omdat het middenveld er niet aan te pas kwam. Veel fut leek er nu ook niet in te 

zitten. Daardoor kregen de spitsen niet echt veel goede ballen, waarmee zij gevaarlijk hadden kunnen 

worden. Ondanks de score was doelman Tomek Kuijpers de beste man aan Volkelse kant met vele prima 

reddingen.  

 

 

 

Ruud Verstegen heeft een medische ingreep ondergaan en zal dit seizoen niet meer in actie kunnen komen. 

Dat is een aderlating achterin en dat bleek vandaag wel. Er ontbraken nog enkele vaste krachten meer. 

Het gevolg was dat er niet veel lijn kwam in het spel van de gastheren.  

De eerste vijf minuten kwam Volkel tot een bal van Stijn van Cuijk, die Tijn van Boxtel goed controleerde op 

de borst, maar vervolgens verloor hij zijn evenwicht. 
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Even later leverde goed doorzetten op links van Teun van Helvoort een corner op die geen resultaat had. 

Na 8 minuten trapte de keeper van de thuisploeg niet geweldig uit en de hoge bal die daarop zijn doel 

belaagde kon hij nog maar net tegen de lat tikken, waarna een vrij staande spits kon inkoppen.  

Volkel kon maar geen grip krijgen op het spel van de gasten en oogde alsof zij er nog maar weinig 

vertrouwen in hebben. De anders bepalende middenvelders gaven nogal eens niet thuis of waren niet 

gelukkig in hun acties. 

 

 
 

Een snelle uitval over rechts van Berghem Sport in de 21e minuut mondde uit in de van buitenspel 

verdachte 0-2. 

Wat de gastheren daar tegenover stelden in de eerste helft was een schot over het doel heen van Thijs van 

Bree op aangeven van Rik Verwijst, een corner na doorzetten van Tijn van Boxtel en een strakke voorzet 

van Thijs van Bree die in de handen van de keeper eindigde. Rond de 40e minuut volgde de beste kans, 

toen de zwoegende Tijn van Boxtel bij een corner goed voor de man kwam en net naast kopte. Even later 

schoot hij op de punt van de 16-meter iets te gejaagd en daardoor met te weinig vaart op doel na een lange 

bal vanaf links over iedereen heen. 

Bij een uitbraak van de bezoekers onderscheidde keeper Tomek Kuijpers zich weer eens door de bal van de 

voet te plukken. 

 

 
 

Na de rust een spelbeeld dat weinig anders was. Na een eerste kans van Berghem Sport, waarbij Tomek bij 

een hoge bal weer zijn goede timing liet zien, passeerde Thijs van Bree zijn man nu wel een keer en schoot 
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hij stevig op doel. De keeper kon tot corner verwerken. Even later zette Thijs weer strak voor maar hij 

bereikte Stijn van Boxtel niet. In de 53e minuut werd dan toch Stijn van Boxtel gelanceerd en rondde hij de 

bal beheerst af: 1-2.  

 
 

Menigeen hoopte dat Volkel toch nog eens zou opveren en op zoek zou kunnen gaan naar de gelijkmaker. 

Tomek dook nog eens een gevaarlijke bal van de voet af, maar moest twee minuten later toch capituleren, 

toen hij bij weer vermeend buitenspel uitlopend werd omspeeld: 1-3. 

De aanvallers uit Berghem waren een maatje te groot voor deze verdediging van de thuisploeg. Zij speelden 

hun spelletje slim en rustig. 

Na 63 minuten bracht Volkel drie wissels tegelijk in: Theo Peerenboom, Rik van Hintum en Jan van de Rijt 

voor Teun van Helvoort, Joep Verstegen en Mark van den Berg.  

 

 
 

Prompt werd het echter 1-4 na een lange bal door het midden. 

Enkele minuten later ging Thijs van Bree goed door tot de achterlijn, maar hij verzuimde de bal terug te 

leggen op de klaar staande Theo Peerenboom, die weer nauwelijks een speelbare bal zou krijgen. 

Na een slim hakje van een rechts van het doel doorbrekende spits konden de gasten ook nog de 1-5 binnen 

schieten. Een aanval zoals je die graag ziet. 

Met nog een kwartier te spelen bediende Theo Peerenboom op rechts Thijs van Bree, die vervolgens 

probeerde zijn man te passeren, wat hem niet lukte. Tomek plukte aan de andere kant weer eens een bal 

van een dreigende voet en toen hij na 84 minuten drie man vrij op hem af zag komen bleef hij kalm en 

werd de bal hem in handen gespeeld. 
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In de 86e minuut scoorde Theo Peerenboom dan toch op goed meegeven van Roy van Hintum, maar hier 

werd wel buitenspel gegeven. 

Daarmee was het over voor deze druilerige middag en wellicht ook voor Volkel in deze klasse. Nog vier 

wedstrijden te gaan, vooral tegen concurrenten onderin.  

 

 

 

Volkel verliest opnieuw met 1-0 ondanks 

puike prestatie 
7-4-2012, PL 

 

Het zat Volkel paaszaterdag wederom niet mee. Op sportpark de Heikuul in Gennep ging thuisploeg 

Vitesse ‘08 met een 1-0 winst aan de haal. Door een blessure bij aanvoerder Ruud Verstegen moest de 

verdediging van Volkel noodgedwongen omgegooid worden. Dit leverde een basisplaats op voor de 

jeugdige tweeling Roy en Rick van Hinthum die samen met Rob van de Zanden, Jeroen v/d Laar en keeper 

Tomek Kuijpers een meer dan degelijke indruk achter lieten in de defensie. 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 2 April 2012 

rksv Volkel   blz. 49 

Vitesse, dat nog lang niet veilig is, begon fel aan de wedstrijd en dat resulteerde in wat kansen voor de 

thuisploeg. In de 7e minuut schoot Sef Peeters over het doel van Volkel en even daarna had Volkel geluk 

toen een inzet door de paal gekeerd werd. Het eerste wapenfeit van Volkel deed zich voor in de 12e minuut 

toen Thijs van Bree een voorzet van Roy van Hinthum in één keer op het doel volleyde. Helaas voor Volkel 

ging de bal over. Vitesse behield het overwicht, maar vond Volkel doelman Tomek Kuijpers meerdere 

malen op zijn weg en toen die in de in de 15e minuut gepasseerd werd door Rob Janssen redde de lat voor 

Volkel. 

 

 
 

Na een half uur spelen (wennen aan de hobbelige grasmat?) kwam Volkel beter in de wedstrijd. Teun van 

Helvoort loste een schot dat een prooi werd voor Vitesse doelman van Ginkel en even later zag Stijn van 

Cuijk zijn schot, na een goede actie, ver naast gaan. De beste kans voor Volkel in de eerste helft was er voor 

Teun van Helvoort in de 39e minuut. Hij kwam alleen voor doelman van Ginkel, maar schoot naast. 

 

 
 

 

Na rust nam Jan v/d Rijt de plaats in van Teun van Helvoort. Volkel ging voort op de weg die het ingeslagen 

was, namelijk kansen creëren maar helaas ook missen. Tijn van Boxtel schoot in de 49e minuut te zacht in 

en zag de bal gekeerd worden door Vitesse doelman van Ginkel. In de 56e minuut dook Tijn alleen op voor 

de Vitesse goalie, maar ook nu wist hij het net niet te vinden. Dit had de verdiende treffer moeten zijn. Aan 

de andere kant was ook Tomek Kuijpers bij de les op een harde schuiver van invaller Havid Sarkouk. 
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Met zijn voeten keerde hij de zekere 1-0. Doordat Volkel het beeld bleef bepalen raakte Vitesse wat 

gefrustreerd en dat resulteerde in een doldwaze actie van rechtsback Brian Noy die Roy van Hinthum 

torpedeerde.  

 
 

Scheidsrechter Lange toonde de back slechts geel, waar rood zeker op zijn plaats was. In de 73e minuut 

stuitte Tijn van Boxtel opnieuw op Vitesse doelman van Ginkel en ook dit had de bevrijdende treffer voor 

Volkel kunnen zo niet moeten zijn. Ook Jan v/d Rijt deed nog van zich spreken met een schot dat net naast 

ging. Bij een uitval van Vitesse in de 75e minuut was het aan de andere kant wel raak. Met een machtige 

reflex kon Tomek Kuijpers nog redding brengen, maar de rebound was voor Marvin Brons die de 1-0 liet 

aantekenen. Hierna ging Volkel, met Theo Peerenboom voor Rick van Hinthum, alles op de aanval zetten. 

Vitesse bleef loeren op een counter en had in de 85e minuut bijna succes toen een vrije trap van Frits van 

Putten op de lat uiteenspatte en de rebound uit een kopbal ook de lat raakte. 
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In blessuretijd kon Theo Peerenboom een lange bal net niet onder controle krijgen om gevaar te stichten 

voor het doel van Vitesse. Brian Noy van Vitesse kreeg in die extra tijd alsnog rood gepresenteerd na zijn 

tweede gele kaart voor opnieuw een onbesuisde charge. Die uitsluiting bracht in de stand echter geen 

verandering meer en dus een onverdiende 1-0 nederlaag voor Volkel dat zich op paasmaandag in eigen huis 

kan revancheren tegen Berghem Sport. 

 

 

 

Raad de Plaat 
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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 9 juni 2012 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 

 

Oplossing van Raad de Plaat: 
De betreffende dame is Alien Klein Lugtenbelt. 

 

 



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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