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Warming up 
 

Beste mensen, 

 

Het jubileum is bij het sluiten van de inzendtermijn voor kopij voor dit nummer van ons clubblad 

aangekomen bij het feestweekend en het brengt ook later in het jaar nog een aantal feestelijke 

dagen.  

Van de feestelijkheden op 8 t/m 10 juni zal op verzoek van het bestuur in dit nummer verslag 

worden gedaan. Daarom verschijnen we een week later dan was gepland.  

 

Deze keer geen verslag van het eerste elftal. Van de laatste wedstrijd was er geen (af)gemaakt. 

We kunnen de ruimte goed gebruiken voor de vele andere verslagen en foto’s. 

 

De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 11 augustus 2012. 

De sluitingsdatum voor de nummers daarna is: zaterdag 13 oktober en 8 december 2012. 

  

Het is een goed gevuld clubblad geworden met heel veel verschillende bijdragen. 

 

Veel leesplezier met dit extra feestelijke overvolle clubblad.  

En vooral ook: rust maar lekker uit in de vakantiemaanden en veel plezier. 

 

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 

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

 

DRUKWERK 

Meijer Total Graphics, Oss / Volkel 

 

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

Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 
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Ledenmutaties 
Afgemeld 

Sharon Peters Femke vd Wijngaard Jesse v Lieshout Frans Ploegmakers 

Mathijs Krol Loes vd Kandelaar Rik vd Boom Alien Kleinlugtenbeld 

John van Geenen Jur van Summeren Max Hillebrand Mike vd Maazen 

Mika Jonkers Eric van Asseldonk   

    

Aangemeld 

Lisa van Rijn Forelstraat 7 5408 AT Volkel 06-16459446 

Dorus van Asseldonk Biesthoekstraat 14 5408 PT Volkel 0413-272521 

Thijs Verbakel Dasstraat 47 5408 XT Volkel 0413-274063 

Mitch van Tiel Trentsedijk 6 5411 ND Zeeland 0486-453020 

Maik Toonen Oudedijk 1 5409 AA Odiliapeel 0413-272172 

Joran Schouten Eiment 57 5408 BG Volkel 0413-272126 

Feije Swinkels Eiment 17 5408 BG Volkel 0413-275555 

Tijn Rovers Rendierstraat 31 5408 XJ Volkel 06-21890267 

Kevin van Asseldonk Abdijlaan 320 5404 NN Uden 0413-253988 

Ariyo Gevers Antilopestraat 12 5408 XH Volkel 06-83595066 

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

Cas Donkers Hermelijnstraat 8 5408 PR Volkel 0413-267126 

Hein Trienekens Zeelandsedijk 2 5408 SM Volkel 0413-247358 

William vd Steen Missielaan 61 5401 BP Uden 0413-250681 

     

Verhuisd 

Selim Ilhan Beekvloed 31 5408 NG Volkel 06-24270221 

Dustin Ilhan Beekvloed 31 5408 NG Volkel 06-24270221 

Yasin Ilhan Beekvloed 31 5408 NG Volkel 06-24270221 

Ellen vd Rijt Marterstraat 30 5408 XR Volkel 06-12960792 

Hans van Tiel Beekvloed 15 5408 NG Volkel 0413-273769 

Arnold vd Rijt Maasstraat 15 5404 ND Uden 06-23283724 

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 William vd Steen Missielaan 61 Uden 0413-250681 

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 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 

Jeugd/senioren Adri van Oort Leeuwstraat 36 Volkel 0413-274125 

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 

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, 

 
Al weer het laatste clubblad van dit seizoen. Een seizoen waarin we ons 75 jarig 

jubileum vieren, met vele mooie activiteiten. Maar er kwam op 4 juni j.l toch een 

schaduw overheen. Toen kregen we het bericht dat Bert van Rijbroek, na een lang 

ziekbed, van ons is heengegaan. Bert was rustend lid van onze vereniging. Bert 

voetbalde lange tijd bij de club en was een goede sponsor. We zullen Bert 

herinneren als een sympathieke en zeer gewaardeerde man. Ik wil dan ook zijn 

kinderen, kleinkinderen en naaste familie veel sterkte toewensen met dit grote verlies. Bert bedankt voor 

alles!!! 

 

Helaas heeft ons eerste elftal het niet gered in de derde klasse. We misten vaak een stukje fortuin maar ook 

misschien net dat extra’s om goed mee te kunnen in de 3
e
 klasse. Jammer maar geen man over boord. Ik 

heb er alle vertrouwen in dat we volgend seizoen met de nieuwe technische staf er met goede moed tegen 

aan gaan in de vierde klasse. Aan de supporters zal het niet liggen, ook in de mindere tijden komen ze 

trouw naar ‘hun’ jongens kijken zonder een onvertogen woord. Bedankt voor jullie sportieve seizoen!!!!  

 

Zo zijn er, net als andere jaren, leiders/vlaggers/trainers die na hun jarenlange inzet besluiten om er mee te 

stoppen. Gelukkig zijn er dan weer anderen die het stokje overnemen. Ik wil dan ook allen hartelijk 

bedanken voor hun inzet, voor hun tijd en sportieve ondersteuning. Zonder jullie zou het balletje niet elke 

zaterdag of zondag kunnen rollen. Nogmaals bedankt en ik hoop je zeker terug te zien op ons mooie 

sportpark. 

 

Op 8 t/m 10 juni hadden we ons feestweekend. In de dagen ervoor werd er een gigantische tent op het 1
e
 

bijveld gezet. Ondanks het bar slechte weer was de technische ploeg, William en Willy met hun vrijwilligers, 

dagen in de weer om er een heuse feestzaal van te maken. Op vrijdag hadden we de jeugd die vol overgave 

hun wedstrijdjes speelden tegen hun ouders en dan natuurlijk de penaltybokaal, waar om de 1
e
 prijs werd 

gestreden. Het was er gezellig en er werd daarna even gezellig nagepraat in de tent. Zaterdag de grote dag, 

met om drie uur met 350 man de Volkel vlag uitbeelden. Helaas 100 man te weinig maar toch een heel leuk 

initiatief. Daarna een schitterend optreden van BZB, waarbij de tent nagenoeg volgelopen was. Toen samen 

voetbal kijken, helaas een nederlaag voor Nederland maar hier was nadien tijdens de feestavond niet veel 

meer van te merken. Op de zondag met wat minder mensen genoten van het eten van Willem en de goede 

muziek van Jos. Wat een geweldig feest, wat een geweldige dagen!!! 

 

Jubileumcommissie, Gerald, Wilma met hun horecapersoneel, de technische ploeg, de scouting, 

toneelvereniging de Vriendenkring, BZB, Dj Jos, sponsors en verder alle vrijwilligers die ik vergeten ben 

allemaal kei bedankt voor jullie grote inzet en voor de gezelligheid. Het was een feest om nooit meer te 

vergeten. 

 

Dan wil ik iedereen een hele fijne, zonnige vakantie toewensen. Even lekker bijkomen, even de gedachten 

bij andere dingen en dan weer de accu opladen voor het nieuwe seizoen. Geniet ervan en nogmaals 

allemaal bedankt voor dat schitterende feestweekend. 

 

Groeten, 

Pierre Hutjens 

Voorzitter 
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Jubileumreceptie 
 

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

Nu zijn er ook foto’s beschikbaar. 

 

 
 

 
Burgemeester Hellegers en wethouder Delhez
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Mascotte aangeboden door eigen comité  

Volkel in de Wolken 
  

 
 

Namens de groep , onder leiding van Frans Bongers, welke namens de voetbalclub een aantal activiteiten 

tijdens Volkel in de Wolken heeft georganiseerd, wordt aan de voetbalclub een mascotte aangeboden. 

Het idee was in deze commissie geboren om een leuke, degelijke en duurzame mascotte te maken, welke 

tijdens Volkel in de Wolken gebruikt zou worden en om deze later aan de voetbalclub te overhandigen, 

zodat deze ook voor meerdere activiteiten ( met name voor de jeugd ) gebruikt kan worden. 

De groep  bestond naast Frans Bongers verder uit Mark Smulders, Arnold Pluk, Tiny van Sleeuwen, Marie 

Verkuijlen en Adri van Oort, welke er dus voor gezorgd hebben dat er deze leuke mascotte uit is 

voortgekomen. Voor het creatieve ontwerp heeft Frank Wassenberg gezorgd en het schilderwerk is door 

Toon Verkuijlen uitgevoerd. 

De materialen zijn gesponsord door Manders-Dortmans Lasbedrijf  te Uden en Van Engeland de Groot 

Houthandel uit Volkel. 

  

Natuurlijk hebben wij als club nog een naam nodig voor deze mascotte en die willen wij door onze 

jeugdspelers laten kiezen. Voor diegene die hiervoor de leukste naam kan verzinnen ligt er uiteraard een 

leuk prijsje in het verschiet. Een mooie bal met het logo van rksv-Volkel.   

Tot 1 augustus kan de naam doorgegeven worden naar het email-adres:   prmedia@rksv-volkel.nl.  

Als je niet kunt mailen mag je ook een briefje in de bus stoppen bij Jan Banken, Rechtestraat 2, Volkel. 

Doe mee, verzin een mooie naam en misschien win je de mooie bal !! 

Vergeet niet je eigen naam erbij te zetten, geef even aan in welk team je speelt en meld  erbij waarom je  

jouw  naam van de mascotte hebt gekozen.  

De naam wordt bekend gemaakt in de eerste uitgave van de Klupproat van het nieuwe seizoen . 

 

Frans Bongers/Jan Banken 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 

bloemenabonnementen  
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Zeskamp Volkel Koninginnedag 
 

14 Teams, 9 spelonderdelen, én zon……we hadden ons als organisatie niet meer kunnen 

wensen. Maar we kregen zelfs meer…. 

Op het sportpark van RKSV Volkel was het gezellig druk. 

Iets verlaat maar niet minder enthousiast zijn we begonnen met het presenteren van 

de teams. Dit jaar had elk team zelfs een eigen tune ter ondersteuning van de 

teampresentatie.  

Het Wilhelmus werd gezongen en daarna heeft Burgemeester Hellegers de zeskamp 

officieel geopend. De teams hebben deze middag met elkaar gestreden om de 

felbegeerde ‘Oranje Wissel Bokaal’. 

Dit jaar kwam het niet alleen aan op fysieke kracht (o.a. bij het onderdeel 

kantelmuur), maar heeft men ook de hersens kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld de 

puzzel met het jubileumlogo van rksv volkel, die speciaal voor deze zeskamp is 

gemaakt. 

De toeschouwers konden van dichtbij deze strijd volgen en ook voor de jeugd was er 

van alles te beleven. Terwijl de Freshmakers de middag afsloten met een optreden is 

de jury de eindstand gaan opmaken. 

Het winnende team van de Volkelse zeskamp 2012 is geworden:  

Zoep Horti United 
Van harte gefeliciteerd! 

We danken Rksv Volkel voor de prettige samenwerking. 

Verder willen we iedereen bedanken die ons, op een of andere manier, heeft geholpen 

om deze zeskamp te laten slagen. Ook zijn we superblij dat Pim Hoefnagel en Ivo 

Wouters dit jaar mee het voortouw hebben genomen in de organisatie. We hopen 

volgend jaar wederom een zeskamp te kunnen organiseren. 

 

Namens de organistie, Annie Huvenaars 
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Café Piepers nieuwe hoofdsponsor  

In april is Café Piepers de nieuwe hoofdsponsor geworden van onze voetbalvereniging.  

Monique Arts van Café Piepers en het bestuur van rksv Volkel hebben een overeenkomst gesloten voor een 

periode van drie jaar, ingangsdatum is 1 juli 2012. Als voetbalclub zijn we blij met deze samenwerking, we 

zijn er van overtuigd dat deze hoofdsponsor goed bij onze vereniging en onze leden past.  

We willen Monique dan ook bedanken en zullen het hoofdsponsorschap met een warm en sportief hart 

uitdragen. 

 

Bestuur rksv Volkel. 

 

 

 

Laatste seizoen 
 

Op het moment dat ik dit schrijf is het voetballen bijna afgelopen. Maar voor ons, en onze 

kantinemedewerkers is het nog een heel eind voordat we van onze vakantie kunnen gaan genieten. 

Een zwaar jaar (te ?) deze keer maar wel  een mooi jaar denk ik zelf. Ik hoop dat we op het einde van dit 

jaar kunnen zeggen, dat het de energie ook waard is geweest en dat we een super jaar hebben gehad.  

Volgend seizoen wordt ons laatste als beheerders van de kantine, We hebben tot nu toe een onvergetelijke 

tijd gehad samen met Jan, Hanny  en al onze verdere medewerkers. Hopelijk kunnen we het laatste jaar 

ook zo van jullie genieten en maken we er met z’n allen een mooi jaar van. Aan ons zal het niet liggen. 

We hopen dat het bestuur goede opvolgers voor ons kan vinden, want dan kunnen we ook met een gerust 

hart plaats maken. Ik hoop dat ze net zo’n geweldige steun krijgen als wij, want alleen is het niet te doen. 

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor hun hulp in de kantine, geniet van je welverdiende 

vakantie en dan zijn we volgend seizoen  weer fit om er tegen aan te gaan. 

 

Groetjes,  Gerald en Wilma 
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C2 Kampioen !! 
 
Na een zeer spannende competitie was het tot aan de laatste wedstrijd nog niet beslist wie er kampioen zou 
worden. Er konden nog drie teams kampioen worden: Volkel C2, Haps en JVC Cuijk. 
Uiteindelijk werd Volkel C2 in hun klasse KAMPIOEN !!! 
De jongens hebben dit zeker verdiend, na een jaar hard werken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Sander Dortmans 

 

 
 

Staand vlnr : Sander Dortmans, Stan van Dijk, Koen van de Maazen, Rick Dortmans, Koen Peerenboom, Stijn 

van der Heijden, Bas Verbakel, Kay Arts, Joep van de Berg en Corné van Dijk. 

Liggend vlnr : Bart Bongers, Teun Hoefs, Jos van Sleeuwen en Bram van der Sangen. 
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 D1 Kampioen !! 
 

 
 
 
 
Bovenste rij: Tini van Sleeuwen, Bart Hendriks, Leon Verhoeven en Martijn Doedée 

Middelste rij: Roel Smits, Luuk vd Maazen, Raymon Raaijmakers, Lars Daandels, Teun Verhoeven, Dennis 

van Deursen en Vince Verhoeven 

Onderste rij: Job Hendriks, Bodie Jilesen, Jarni Reijnen, Jim Meeuwesen, Niels van Sleeuwen 

Niet op de foto: Roy Robben. 
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Volkel spelers geslaagd 
Christian Versluis en Niels Versluis hebben naast de reguliere voetbaltrainingen van Volkel tien extra 

bijlessen gehad bij Voetbalschool Uden. Dit tweetal heeft veel opgestoken van deze tien extra trainingen 

welke vanaf februari 2012 door onder andere Wil Janssen en Piet Bressers werden gegeven. Na de laatste 

training kregen alle voetballers een certificaat. De nieuwe najaarsmodule 2012 start vanaf september 2012. 

Voor opgave en meer info, zie www.voetbalschooluden.nl . 

 

 
 
 

Raad de Plaat 
(Een inzending van John Verstegen) 

 
Welke leden houden zich niet aan dit voorschrift van de KNVB? 
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A2 Kampioen !! 
 

 
 
Boven (staand) van links naar rechts: Hans van de Burgt, Joep van Driel, Dyon Meijer, Joris van Lankveld, 

Ruben Bos, Marvin Schonenberg, Jeroen Wijers, Rens van de Linden, Bart van de Zanden, Luuk van Boxtel, 

Jan Riepe. 

 

Onder van links naar rechts: Paul van Duijnhoven, Rob van Sleeuwen, Mark School, Mike van Hintum, Klaas 

Verstegen, Dirk van Dun, Jan Smits. 

 

Niet op de foto in verband met vakantie  is Paul de Waal. 
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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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Damesvoetbal Volkel 
 

Ter ere van het 40jarig jubileum van de dames hebben we een verslag gemaakt over 40 jaar  

damesvoetbal bij Rksv Volkel. 

We hebben dit speciaal in een voor ons bekende stijl geschreven.  

Veel leesplezier! 

 

Wist je dat: 

 

- Er in 40 jaar tijd bijna 150 dames bij Rksv Volkel hebben gevoetbald? 

- Deze dames in 40 jaar tijd zeker 11 trainers hebben versleten? 

- We geen idee hebben hoeveel verschillende vlaggers we hebben gehad? 

- Dit komt omdat we 1 seizoen geen vaste vlagger hebben gehad en toen elke week een (knappe) 

vlagger regelden in de kantine of kroeg? 

- We in die 40 jaar in allerlei weersoorten hebben gevoetbald? 

- We daarbij toch nog enkele voorvallen willen noemen: Trainen in een pak sneeuw van zeker 10 cm. 

met witte bal! Voetballen bij W.E.C. met -10º C,  waarbij het onmogelijk was om op 

voetbalschoenen te blijven staan omdat de grond zo hard en glad was! Voetballen in Helmond bij 

windkracht 10, terwijl we achter ons in het bos de bomen om hoorden vallen en thuis te horen 

kregen dat alle andere wedstrijden door de KNVB wel waren afgelast! 

 

 
 

 

- We in al die jaren ook van heel veel dames afscheid hebben moeten nemen omdat ze de leeftijd 

hadden bereikt om te stoppen of omdat ze geen tijd meer hadden vanwege kinderen of andere 

hobby`s? 

- Dit afscheid soms best zwaar viel omdat sommige dames wel 10, 15, 20 of bijna 30 jaar bij de 

dames hadden gevoetbald? 

- We in al die jaren zeker 4 keer kampioen zijn geworden? 

- Het laatste kampioenschap alweer dateert uit 1998? 

- We het enkele jaren geleden wel hebben gepresteerd om 3 seizoenen op een rij 2
e
 te worden? 

- We aan die tijd wel een hele mooie traditie hebben overgehouden? 
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- We nu namelijk elke seizoensafsluiting vieren met Flügels? 

- We sinds die tijd met z’n allen toch wel 1000 flesjes Flügel hebben geleegd? 

- Er ook heel veel damesfeesten zijn georganiseerd? 

- Deze feesten heel gevarieerde thema’s hadden? 

- Bijv. casino-avond, bonte avond met optredens, hawaiiparty, après-skiparty, foute discoparty, 

slaapfeest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-      U tijdens deze avond foto’s zult zien van de verschillende feesten? 

- Er op één damesfeest zelfs een echte stripper is geweest? 

- We hier helaas geen foto’s meer van hebben? 

- Bepaalde dames daar erg blij mee zullen zijn? 

- We nu zelfs damesweekenden hebben? 

- Omdat we een feestavond te kort vonden duren? 

- Er ook heel wat gesponsord is voor de dames? 

- We nu al tientallen jaren dezelfde wasvrouw hebben? 

- De dames meestal zelf op zoek moesten naar een sponsor? 
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- Er tassen en trainingspakken zijn gesponsord? 

- De gesponsorde sportbh’s toch wel het toppunt waren? 

- We alle sponsors hartelijk willen bedanken! 

- Er een aantal te vinden zijn in dit boek? 

- U later kunt lezen hoe ook uw naam erbij kan komen? 

- Men vroeger zelf het tenue moest wassen? 

- Zij nog steeds elke week onze sokken en broeken wast en schrobt? 

- Wij haar erg dankbaar zijn? 

- We in al die jaren natuurlijk ook heel veel tegenstanders hebben gehad? 

- De tegenstanders meestal hier uit de buurt kwamen? 

- We ook enkele jaren helemaal naar Limburg moesten afreizen om een potje te voetballen? 

- We soms erg vroeg moesten opstaan om op tijd in bijvoorbeeld Arcen, Broekhuizenvorst of Venlo 

te zijn? 

- Het toch ook wel erg gezellig was onderweg? 

- Zeker als we langs een grote, gele M kwamen 

- Er soms zelfs onderweg een picknick werd gehouden met koffie, thee en appelflappen? 

- Er in al die jaren zeker 3 dames zijn opgesloten in een kleedlokaal? 

- Dit nooit expres gebeurde? 

- Men nu gelukkig met het mobieltje kan bellen of iemand de kleedkamer even open kan maken?  

- De dame vroeger moest wachten totdat ze haar misten in het veld?  

- De meeste dames toch wel snel werden bevrijd uit de kleedkamer?  

- We de tel zijn kwijt geraakt over het aantal shampooflessen die zijn verbruikt? 

- We denken dat er dat toch ook wel 1000 zijn geweest? 

- Er in die 40 jaar ook bij de douchegebruiken heel wat is veranderd? 

- Het eerst namelijk al een luxe was om een föhn mee te nemen? 

- De dames nu niet alleen een föhn meenemen, maar ook een stijltang en beautycase voor de nodige 

make-up en haarstylingsproducten? 

- Er nu zelfs haspels zijn te vinden in een damesvoetbaltas? 

- We anders niet genoeg stopcontacten hebben? 

- Daarom ook de tassen van voetballers in de loop der jaren flink wat groter zijn geworden? 

- Niet alleen de tassen groter zijn geworden? 

- Ook de broeken “een klein beetje” groter zijn geworden? 

- We dus ook als damesvoetbalsters met de mode meegaan? 

- Het helaas nog niet is gelukt om ook met onze shirts met de mode mee te gaan? 

- We namelijk nog steeds elke zondag in mega-grote herenshirts rondrennen? 

- De sponsorcommissie getailleerde shirts nog niet ziet zitten? 

- Wij denken dat het veel beter zit? 

- Wij denken dat anderen het ook wel beter vinden zitten dan de gewaden die we nu dragen? 

- We vermoeden dat we dan ook een groter publiek zullen trekken bij onze wedstrijden? 

- We dus een sponsor zoeken voor getailleerde Volkel-shirts? 

- U zich hiervoor kan melden bij één van de dames of de sponsorcommissie?    

- U door deze wistjesdatjes helemaal op de hoogte bent van allerlei hoogtepunten van het 

damesvoetbal bij Rksv Volkel? 

- We al uitkijken naar het gouden jubileum van de dames van Rksv Volkel! 

 

 

Groetjes Dames Volkel 
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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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Veteranendag 2012 
 

Hemelvaartsdag was het weer zover dat een zestigtal veteranen met hun partners en kinderen 

aanwezig waren bij achtereenvolgens de fietstocht, de GPS-wandeling bij Bedaf en de afsluitende 

drankjes en hapjes.  
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Gerald Riepe: afscheid van de veteranen 
 

Op zaterdag 26 mei heeft Gerald Riepe 

afscheid genomen van de Veteranen. 

Op een zon overgoten dag heeft Gerald 

zijn voetbalschoenen in de wilgen 

gehangen. Na vele jaren als actief lid is het 

voor Gerald genoeg geweest; veel 

blessures en het tempo van de veteranen 

zijn Gerald teveel geworden. Jaren geleden 

kwam Gerald als mannetje bij de veteranen  

voetballen. Aan zijn loopbaan als 

selectiespeler was een einde komen en hij 

heeft toen besloten om bij de veteranen te 

komen voetballen. Gerald heeft een lange carrière achter de rug: jarenlang als voorstopper in het 1
e
 

elftal heeft zijn tol geëist.  Hij is altijd nadrukkelijk aanwezig geweest in het veld  en zijn technische 

aanwijzigen zullen we zeker gaan missen bij de veteranen . 

Op de bewuste dag was Gerald maar stil. We hadden speciaal de veteranen van UDI’19 uitgenodigd 

om kleur en drank toe te voegen aan Gerald zijn afscheid. Tijdens de wedstrijd is Gerald vervangen 

en is hem door de voorzitter van de veteranen Frans Raaijmakers  een bosje bloemen aangeboden. 

Ook heeft Frans op het hoofdveld nog een woordje van dank uitgesproken naar Gerald; hier kwam 

maar geen eind aan. Onze voorzitter was zo goed voorbereid op dit afscheid, dat de woorden maar 

bleven vloeien uit Frans zijn mond. 

Maar ja, er kwam toch een eind aan en toen werden Gerald nog diverse bosjes meer aangeboden 

door Wilma en de dochters van Gerald. Toen dit gebeurde werden de spelers van de veteranen 

meteen wakker en  dit was ook nodig want we stonden met 1-2 achter. We merkten dat Gerald werd 

gewisseld en scoorden meteen 2-2 ….. 

Na afloop van de wedstrijd zijn we nog even doorgegaan met afscheid nemen. UDI was niet naar huis 

te krijgen door het aanbod van eten ( kippenpoten - hollandse nieuwe en frikadellen). 

En natuurlijk drank. Eindelijk kwam er een eind en toen werd er besloten om nog wat na te praten in 

HET WITTE PAARD, over hoe we nu verder moeten met de veteranen zonder Gerald. En wat zien we: 

Gerald is ook aanwezig bij de Witte. Zijn emoties waren nog niet onder controle en we hebben hem 

nog diverse malen moeten troosten. 

Afsluitend: Gerald bedankt voor wat je voor de veteranen hebt betekend en het ga je goed. 

 

Groetjes, een veteraan. 
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Dames Wassen, knippen, drogen €19,50 
Heren Wassen, knippen, drogen €17,50 

Kinderen knippen vanaf €8,50 
  

U kunt ook voor kinderfeestjes bij ons terecht. 

Voor meer info bezoek onze website 
www.kapperijunique.nl 

  
Met & zonder afspraak. Gratis parkeren 

  

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

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

  
     Jody van Rijbroek - V/d Horststraat 2a,  

5427 CP Boekel - 0492-325566 
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Jeugdtoernooien 2012 
 

De voorbereiding 

Op 1, 2 en 3 juni stonden wederom de jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooien van onze vereniging gepland. Al enige jaren 

organiseren wij dit en wij hebben in de afgelopen jaren al veel positieve reacties gehad. 

In verband met het 75-jarig jubileum was het voor ons dan ook een uitdaging om het toernooi dit jaar een extra tintje 

te geven zonder afbreuk te doen aan onze hoofddoelstelling, namelijk: 

Een toernooi neerzetten dat qua sportiviteit, duidelijkheid, gezelligheid en vooral de (dorpse) gemoedelijkheid een 

warme, plezierige en rustige uitstraling heeft. 

 

Na de zomervakantie werden de plannen gesmeed. We wilden o.a. buitenlandse clubs benaderen en hebben diverse 

uitnodigingen naar Duitse en Belgische voetbalverenigingen gestuurd.  We waren verheugd dat we drie Duitse teams 

hadden een team uit België. Helaas meldden zich op het laatste moment enkele teams af waardoor er één Duits team 

uit Weeze over bleef. Niettemin ons eerste internationale toernooi was een feit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeur: Internationaal toernooi met TSC Weeze B1 uit Duitsland 

 

Evenals vorig jaar hadden we twee poules voor de vijfjarigen opgezet. Hier werd erg  enthousiast op gereageerd en 

binnen no-time moesten we de inschrijvingen stop zetten. 

Bij iedere poule kon een geweldige trofee gewonnen worden nl. De Opa Toon Trofee en De Willem van de Molen 

Trofee. Opa Toon van de Broek is een van de grondleggers van het vijfjarigenvoetbal en heeft menig speler de 

grondbeginselen van het voetbal bijgebracht. 

Willem is reeds meer dan 30 jaar actief binnen onze vereniging. Naast verschillende andere functies is hij  o.a. als 

jeugdvoorzitter en toernooiorganisator actief geweest. Momenteel nog steeds actief o.a. als scheidsrechter. Om dit 

wat extra glans te geven werd Willem door zijn opvolger en huidige jeugdvoorzitter Fred Bongers thuis opgehaald met 

een speciale auto die beschikbaar was gesteld door Frank van Boxtel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oud voorzitter Willem enthousiast onthaald           Willem, Opa Toon en Fred bij de prijsuitreiking 
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Zowel Opa Toon als Willem van de Molen waren aanwezig om persoonlijk de trofeeën uit te reiken. 

Buiten de trofeeën van de vijfjarigen om wilden we ook dit jaar in de plaats van bekers en medailles iedere deelnemer 

bij de prijsuitreiking een teamfoto geven met zijn/haar eigen team op de foto en natuurlijk het logo van Volkel. Een 

hele klus,  maar mede door een aantal jeugdige vrijwilligers, onze clubfotograaf  Tonny Kuijpers + assistente Mandy 

Teeuwen en onze huisdrukker Frank Meijer ( Meijer Total Graphics) is deze klus voortreffelijk geklaard. 

Als primeur was dit jaar op zaterdagmorgen ook de mascotte van het Billy Bird Park Hemelrijk aanwezig. De jongste 

spelertjes (vijfjarigen en F-jes) werden door Billy Bird bij aankomst verwelkomd en mochten daarna met hem op de 

teamfoto. Daarnaast kregen ze de mogelijkheid om een tatoo te laten zetten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vijfjarigenteam met Billy Bird                                  Billy Bird in actie 

Deze activiteit is mede dankzij onze sponsorcommissie tot stand gekomen. Ook is in overleg met Billy Bird Park 

Hemelrijk de mogelijkheid geschapen dat de jongste spelertjes + begeleiding ’s middags na het toernooi gratis entree 

hadden voor dit attractiepark. Acht teams hebben met veel enthousiasme van deze aanbieding gebruik gemaakt. 

In de loop van de week waren door de trouwe vrijwilligers al de nodige voorbereidingen getroffen. Op vrijdagmiddag 

werd er druk gewerkt aan de laatste handelingen, de goals werden verdeeld over de velden, de netten werden 

geknoopt en de aanduidingborden en schema’s werden geplaatst.  

De ‘’easy up’’ tenten (voor extra omkleedcapaciteit) werden ons wederom in bruikleen aangeboden door de firma 

Schuurman BV te Oss. Ook de heerlijke hamburgers mochten dit jaar niet ontbreken en alle registers werden open 

getrokken om dit culinair hoogtepunt opnieuw te kunnen realiseren. Dit jaar met de extra mogelijkheid om friet te 

kopen bij de frietwagen van ’t Smulhuukske. 

De firma “Flash Automatisering” had samen met “Fleskens Kopieerservice Uden”  een nieuwe licentie gekocht bij 

toernooi.nl en stelden opnieuw een fantastisch sofware programma beschikbaar, zodat de  tussenstanden ‘’up to 

date’’ weergegeven konden worden  via een flatscreen in de commissieruimte en d.m.v. een beamer en  T.V. in de 

sportkantine. Nog 35 stoelen geleend bij Billy Bird Park Hemelrijk en een loungebank die door de “Fa. Coppens” 

beschikbaar werd gesteld. Dit laatste moest dienen als extra VIP ruimte voor de medewerkers. Deze speciale plaats 

werd afgezet door een chique (Koninklijke) omheining die we van “Party-catering Verstraten hadden mogen lenen. 

Als extra hadden we dit jaar de “ Voetbalschool Uden”. Zij verzorgden drie dagen een voetbalclinic waar de 

verschillende spelers volop gebruik van maakten op de momenten dat ze niet aan een voetbalwedstrijd deel hoefden 

te nemen. Kortom allerlei hulp, zowel materieel als immaterieel. Fantastisch om te ervaren dat zoveel vrijwilligers hun 

steentje bijgedragen hebben. Waar een (klein) dorp groot in kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de vele vrijwilligers: Martien                     Even het jubileum promoten: Hans 

 

Het was dan ook een fantastisch gezicht hoe ons sportpark (met het nieuwe kunstgrasveld) er op en top uit zag. 

Tijdens het toernooi hebben we diverse mensen regelmatig horen zeggen: 

“ De hebben ze hier goed vur elkaar, en da vur zo’n klein durpke”.  
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Tja, betere complimenten kun je volgens mij niet krijgen dus bestuur en alle leden van de voetbalclub….we mogen er 

echt trots op zijn!!! 

Uiteindelijk hebben zich voor dit toernooi 88 teams ingeschreven van 31 verschillende verenigingen. Dit uit allerlei 

windrichtingen o.a. Breda, Mierlo, Elst, Deurne, Bakel en natuurlijk het duitse team TSC Weeze. 

Ook een aantal teams van aansprekende verenigingen. Zo waren de beste C- teams van: UDI’19 , Blauw – Geel ‘38 en 

Gemert vertegenwoordigd. 

Kortom een mooi “ansichtplaatje” voor ons als toernooicommissie.  

 

Vrijdag avond E-jeugd en MC Elftallen 

Prima weer, prima sfeer, kortom het toernooi voor de E-jeugd en MC zeventallen is prima verlopen. Alle 21 teams 

hadden zich keurig gemeld bij de toernooicommissie. Ook het verloop van wedstrijden en de geplande fotoshoots  

verliep volgens schema. Jos Wijdeven en Tijn van Boxtel fungeerden als de ‘omroepers’ van het toernooi. Ook de 

verdere werkzaamheden die bij een secretariaat horen o.a. de digitale verwerking van de standen werd keurig door 

hun verzorgd.  

Adri van Oort  had wederom de taak op zich genomen om alles omtrent de scheidsrechters te regelen, en d.m.v. het 

ingenieus kaartsysteem verliep dit erg helder en overzichtelijk. 

Tiny Hoefnagel bleek onmisbaar door zijn ervaring en vooruitziende blik, ieder opduikend probleem bleek Tiny al voor 

het kon ontstaan te tackelen. Ivo Teeuwen had o.a. de taak om alles omtrent de foto’s te coördineren, hij had het 

draaiboek tot in de kleinste details uitgewerkt. 

Nadat onze jeugdvoorzitter Fred Bongers het toernooi had geopend stonden alle teams om 18.30 uur paraat voor de 

eerste poule wedstrijden. Alles verliep perfect op tijd en volgens schema, de  twee minuten rust tussen de wedstrijden 

en vaste velden per poule bleken wederom voor veel rust te zorgen bij de leiders, spelertjes en  ouders. De 

prijsuitreiking werd keurig door jeugdvoorzitter Fred uitgevoerd en mede dankzij de goed functionerende 

geluidsinstallatie voor iedereen goed verstaanbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

De broodjes hamburger hadden gretig aftrek                 Twee MC meidenteams uit Volkel. Een eerste prijs! 

 

Zaterdagochtend Vijfjarigen en F-jeugd 

Opnieuw een schitterende dag met veel zon. De nieuwe kleedkamerschema’s werden opgehangen, de volle 

prullenbakken werden geleegd, de extra tenten opgezet  en de kwartveldjes voor de vijfjarigen uitgezet.  

De software werd aangepast, goaltjes geplaatst zodat we er weer klaar voor waren. 

Om 8.30 uur in de ochtend kwamen de eerste teams al opdraven die o.a. door Billy Bird werden opgevangen. 

Geweldig om te zien dat de kleinste spelertjes met grote ogen, geïmponeerd naar Billy Bird toe kwamen lopen. 

Verheugd als ze een hand of een knuffel van hem kregen. 

Deze zaterdagochtend is de drukste en voor ons als toernooicommissie het meest spannende dagdeel van het gehele 

toernooi. Er werden er 35 teams verwacht en ook deze spelertjes moesten allemaal een kleedruimte hebben en op 

tijd op de foto. Veel ouders, opa’s, oma’s en supporters waren aanwezig, het was een gezellige drukte. Allen wilden 

hun “natje en droogje” zodat het ook topdrukte was bij de koffiebar. Ondanks de grote drukte verliep de ochtend - 

mede door allerlei inspanningen van de diverse vrijwilligers- relaxed. Tijdens de prijsuitreiking was het een chaos en 

men moest moeite doen om zich een weg te banen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen.  

Intussen kon jeugdvoorzitter Fred, Opa Toon- zittend in een luxe fauteuil- en Willem van de Molen dit gedrang vanaf 

het podium aanschouwen. Gelukkig konden alle prijzen zonder kleerscheuren uitgereikt worden. Als commissie 

moesten we wel concluderen dat dit een puntje van aandacht is voor de volgende keer. 

Na deze heftige ochtend waren we met zijn allen tevreden en hebben we nauwelijks een wanklank gehoord. 
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        Heerlijk drukte, veel enthousiasme                      Waar kunnen we nog parkeren????????? 

 

Zaterdagmiddag D en C- jeugd 

De  jongste spelertjes waren amper de poort uit of een nieuwe groep enthousiastelingen stond al weer te popelen om 

het middagtoernooi van de D en C elftallen te mogen spelen.  

In de korte tijd tussen deze toernooidagdelen in was het even aanpoten, maar dankzij veel hulp werd alles in ‘no time’ 

geregeld. 

Voor ons als commissie iets meer rust daar er nu 17 teams actief waren. Wel meer werk voor onze E.H.B.O.-ers daar 

deze spelers al flink tegen de bal  aan kunnen poffen en er fysiek meer geëist werd van hun lichaam.  

De fotocrew was al ruim op tijd terug met de foto’s; zij hadden wederom een prima prestatie neer gezet. Echter voor 

hun gevoel was het een “appeltje – eitje” na de hectiek van de ochtend. 

Na de prijsuitreiking konden ook deze deelnemers huiswaarts keren met een schitterende teamfoto en de winnaars 

uiteraard weer met een gouden lijstje om hun teamfoto. 

 

Zondag C en B teams 

Het regende hevig en menig team had gebeld met de vraag of het toernooi überhaupt door zou gaan. We besloten het 

door te laten gaan en waren verheugd dat alle 15 teams aanwezig waren. Gelukkig ging het later in de ochtend wat 

minder hard ging regenen. We hadden 3 poules verdeeld over 3 velden. Er werd sportief  gestreden en de teams 

waren redelijk aan elkaar gewaagd. Ook hier nauwelijks een wanklank mede door onze geweldige 

scheidsrechtersdelegatie die prima leiding gaven tijdens de wedstrijden. Mannen bedankt! 

Verder verliep het toernooi prima en “De bende van Oss” (fotocrew) keerden ruim voor het einde van het toernooi 

weer terug met alle teamfoto’s. Ieder was tevreden en ook van het duitse team uit Weeze  kregen we complimenten. 

Toen we het vaantje van TSC Weeze in ontvangst mochten nemen konden we nu gelukkig ook hen verrassen met ons 

nieuwe vaantje van Rksv Volkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                   

  

 Namens de toernooicommissie: alle vrijwilligers bedankt! 

 

Uiteindelijk kon de toernooicommissie terug kijken op een geslaagd 3 daags toernooi. We hebben geen verlate 

afmeldingen meer gehad en alle speelschema’s hebben gelopen zoals we gepland hadden. 

Het was mooi om te vernemen dat naast de wat oudere ook veel jonge leden zich vrijwillig hadden ingezet om mee te 

doen aan dit toernooi, chapeau!! 
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Wij hopen dat alle deelnemers, ouders en vrijwilligers een goed gevoel hebben overgehouden aan het toernooi, 

hopelijk kunnen we volgend jaar wederom op jullie (steun) rekenen. 

We beseffen als toernooicommissie dat we dit nooit hadden kunnen realiseren zonder de hulp van alle vrijwilligers. 

Het zou te veel ruimte kosten om al deze vrijwilligers bij naam  te noemen o.a. kantinepersoneel, scheidsrechters, 

klussenteam, jeugdbestuur , E.H.B.O., etc. etc.  

Toch willen we nog specifiek onze jeugd vernoemen die ons geweldig geholpen heeft met allerlei activiteiten. Jongens 

bedankt  en we zijn er van overtuigd dat er ook in de toekomst talent genoeg is om de activiteiten binnen de 

voetbalclub te blijven realiseren.  

Verder willen we nogmaals iedereen bedanken en iedereen die een bijdrage heeft geleverd weet hopelijk dat we 

hem/haar bedoelen. 

 

Jongens, meiden, heren en dames KE I bedankt!!! 

De toernooicommissie      

      

Jeugdportret 
Beste lezers, 

 

Al enkele jaren verzorg ik het jeugdportret in dit voetbalblad. Ik ga daar nu mee stoppen! 

Nu ben ik op zoek naar een nieuw jong talent, die dit van mij zou willen overnemen. 

De eerste maanden wil wel mee helpen, hoe het in zijn werk gaat. Dus je wordt echt niet meteen 

in het diepe gegooid. 

Reacties graag sturen naar Geert Biesterbos. ( gbiesterbos@gmail.com ) 

Denk er over na…. 

 

Groetjes, Marcel Robben ( j.m.robben@home.nl ) 

Wedstrijdverslagen E1 
 
Zaterdag 24 maart: Volkel E1 – Berghem Sport E1 

  
We moesten voetballen thuis. 

Eerst kwamen we 0-1 achter te staan.  

Toen 0-2 en toen werd het rust. 

Toen werd het 0-3 en toen 0-4. 

Het kon beter! 

  

Dit was van Tycho van Doren 

 

Zaterdag 7 en zondag 8 april: Easter Open toernooi 

We hebben weer meegedaan met het Easter Open toernooi. Een geweldig  leuk toernooi op paaszaterdag 

en 1
e
 paasdag. Wederom goed georganiseerd door de clubs uit het Land van Cuijk. Totaal deden aan het 

toernooi van A- tot F-elftallen 240 teams mee! Het leukste is nog wel de deelname van veel buitenlandse 

teams. 

De voorronde op paaszaterdag bestond uit drie wedstrijden.  

Volkel E1 – Victoria 1893 (Hilversum)  2-0  (Loek en Bart gescoord) 

Volkel E1 – Bath City (Engeland)  2-1  (Fenno en Tycho gescoord) 

Volkel E1 -  SV Laren ‘99   1-1  (Fenno gescoord) 

 

We hebben erg goed gevoetbald en eindigden als beste nummer 2. Daarom mochten we de volgende dag 

spelen in de kampioenspoule. De wedstrijden waren: 

Volkel E1 – Berghem Sport   1-2 (Fenno gescoord) 
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Volkel E1 – FC Rupel Boom (België) 0-1 

Volkel E1 – ’t Zand (Tilburg)   1-5 (Loek gescoord) 

 

 
 

Op de voorgrond de spelers van “Nederland” Volkel E1: v.l.n.r.: Fenno Jilisen, Bram Hoevenaars, Jesse van 

Hooft, Casper Krol, Tycho van Doren, Jorrit Peerenboom, Bart van de Kandelaar, Dustin Ilham, Loek Dijkink. 

Daarachter staan de spelers van”België” Fc Rupel Boom. 

 

De tweede dag dus tegen de beste clubs gestreden. Ook al hebben we drie keer verloren, toch hebben we 

ons goed laten zien. Van de 24 teams die in onze klasse meededen, zijn we bij de eerste 8 geëindigd. Een 

prima resultaat, maar wat nog belangrijker is: we hebben goed ons best gedaan èn twee hele leuke dagen 

gehad. Ook nu werden we volop gesteund door onze supporters.  

 
De supporters van Volkel E1: aan de linkerkant de V-side en aan de rechterkant de M-side. 

 

Woensdag 11 april: Volkel E1 – OSS E1 

 

 

Op woensdag 11 april moesten wij tegen Oss E1. Het was een spannende wedstrijd. Hun 

mochten aftrappen.,Na een goede aanval scoorden hun 0-1. Snel daarna maakte Jesse 1-1. 

Na de rust zijn er geen goals meer gemaakt. Eindstand 1-1. 

Bram Huvenaars   
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Zaterdag 14 april: Volkel E1 – JVC E1 

 

We begonnen goed met de wedstrijd. De eerste goal in de wedstrijd maakte Jorrit, 1-0 

was het toen. Jorrit maakte nog 1 goal en toen was het 2-0. Maar we verslapten en de 

tegenstander maakte 1 goal die helemaal niet nodig was. En toen was het Rust.  

Jan vond dat we best wel goed speelden en toen begon de wedstrijd weer. 10 Minuten 

later maakte Fenno ook nog 1 mooie goal in de kruising en werd het 3-1. Loek maakte ook 

1 goal en werd het 4-1 en dat was het mooie einde van de wedstrijd.   Dustin Ilhan 

 

 

 

Zaterdag 21 april: Volkel E1 – DAW E1 

 

 

 

We moesten tegen DAW. Het was 3-2 voor DAW geworden. 

Volkel maakte heel snel het 1
e
 doelpunt. 

Ik dacht dat DAW “Die Andere Winnen” betekende … maar ja. 

 

Casper Krol 

 

Zaterdag 28 april: HVCH E1 - Volkel E1 

 

We moesten uit tegen HVCH E1. Zij stonden vijfde en wij stonden zevende in de 

hoofdklasse. We waren slecht begonnen. Het werd 1-0 voor HVCH. Daarna maakte Loek 

de 1-1. Het ging niet zo goed, dus het werd 2-1 voor HVCH, maar Tycho (verdediger) 

scoorde 2-2! Toen werd het rust. Na de rust waren we heel goed, alleen scoorden we niet 

dus het bleef 2-2. 

 

Jorrit Peerenboom 

 

 

Zaterdag 5 mei: Volkel - TOP E1 

 

De wedstrijd begon en meteen scoorde Top 0-1 maar wij gaven niet op. En in de 15 e 

minuut had Jesse gescoord 1-1. Jeey !!! Langs de kant vonden ze dat wij het heel goed 

deden.  

De tweede helft begon. In het begin ging het nog wel goed, maar toen vielen de goals 

voor TOP 1-2 1-3 1-4 1-5. Fuut, het was afgelopen.  

Top was kampioen. Ik vond het wel jammer dat ik op het laatst niet meer mee kon doen 

omdat ik geblesseerd raakte. Maar gelukkig gaat het weer.  

Toen gingen we naar de kantine en van onze sponsor kregen wij wat drinken en een 

snoepzak. Tini en Ingrid van de Locht bedankt !!!  

En we vonden het jammer dat het de laatste wedstrijd was, maar we hebben gelukkig nog 2 toernooien. 

We staan mooi in de midden dus we hebben het goed gedaan in de hoogste klasse!!! 

 

Groetjes,  

Bart van de Kandelaar 
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Paul, bedankt voor de pen 

  
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Johnny Reijnen, ik ben 48 jaar en ben getrouwd met Heidy. 

Ik ben vader van drie kinderen: Demi, Maury en Jarni. Samen wonen we op Eiment. Ik ben al 29 jaar 

werkzaam bij Staalwerk Mill als constructie-bankwerker.  

Ik ben mijn voetbalcarrière ruim 40 jaar geleden begonnen bij Rksv Volkel. Hierbij alle jeugdelftallen gehad 

en daarbij niet zo veel hoogte punten gekend. Daarna bij de senioren enkele elftallen gehad en vervolgens 

bij ’t gezellige Volkel 7  terecht gekomen. We hebben mindere tijden gekend, maar nu hebben we zeer 

mooie tijden met het 7
de

 , dankzij Harry Verwegen die een speciale klasse voor ons geregeld heeft. En 

natuurlijk dankzij onze grote technische staf, de coaches: Frans van de Heuvel, Mark van Dijk, Tinie van 

Heeswijk en onze eerlijke vlagger Eric Bos. 

Hierbij wil ik het laten en ik geef de pen door aan mijn ploeg- en dartmaatje Eric Bos.  Eric succes, ik weet 

dat je er blij mee bent! 

 

Johnny Reijnen 

 

Volkel Profdag 
 

Op zaterdag 30 juni ’12 organiseert Volkel samen met Voetbalschool Uden een ‘Rksv Volkel Profdag’.  

Op het hoofdveld van Volkel zullen diverse voetbalactiviteiten worden weggezet. Om alle deelnemers een 

indruk te geven van deze Profdag lichten we een tipje van de sluier op. Eén onderdeel is bijvoorbeeld de 

speedcheck, waarmee je zeer nauwkeurig de snelheid van een schot kunt registreren, die op een scorebord 

zichtbaar wordt. Verder zullen er 1:1 en 2:2 wedstrijden gespeeld worden met leeftijdsgenoten, waarbij het 

kappen en draaien en diverse schijnbewegingen op de proef worden gesteld. Qua balgevoel kun je door 

behendigheidsoefeningen ook veel punten vergaren. Snelheid is in het voetbal erg belangrijk en daarom 

gaan we op een stopwatch alle deelnemers testen op de 60 meter sprint. Verder gaan we ……., o nee, laat 

je 30 juni maar verassen.  

  

Alle deelnemers die aan deze leuke voetbalactiviteit gaan deelnemen, zullen veel voetbalspelletjes en 

partijvormen gaan spelen en  nieuwe schijnbewegingen  aanleren. Dat wil je toch niet missen. 

 

De "RKSV Volkel Profdag" wordt tijdens het jeugdkamp gehouden. 

Rond het middaguur zal er een demonstratie plaatsvinden van wat je allemaal met een voetbal kan. 

Dit is in ieder geval zeer spectaculair. 

  

Langs deze weg willen wij alvast de Voetbalschool Uden bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement. 
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Darten in de kantine 
 

Al enkele jaren is er een groepje enthousiaste darters die ieder jaar een competitie spelen in de kantine op 

donderdagavond. Ook dit jaar was dit het geval en de afsluiting van het dartsseizoen was op woensdag 16 

mei. De opkomst op deze avond was ongekend hoog. Onder het genot van een drankje en een hapje hebben 

we de prijzen voor het afgelopen seizoen uitgereikt.  De uitslag van dit seizoen: 

ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Paul Gerald Hans Wilfred Fred Eric Maickel Jesse Mart 

legs met 

winst 92 91 85 79 65 57 49 45 41 
hoogste 

finish 101 96 80 84 113 104 70     
aantal 180 1 4 6 2 1   1     

aantal 

wedstr 32 32 32 30 32 32 25 27 18 

aantal 

verloren legs 15 19 44 28 54 60 47 57 35 
 

ranking 10 11 12 13 14 15 16 17 
 Mark Marly Wout Roy Marcel Rick Mia Rob 

legs 

met 

winst 41 38 34 34 33 28 25 22 
hoogste 

finish 116 113   69       108 
aantal 

180                 

aantal 

wedstr 27 26 25 27 28 29 23 21 

aantal 

verloren 

legs 58 59 60 67 68 79 57 52 
In totaal zijn er 859 legs gespeeld en 233 wedstrijden. Helaas is dit maar 86% van het totaal aantal 

wedstrijden. Volgend seizoen hopen we de 100% te halen. Een eervolle vermelding voor Hans van de Burgt 

mag hier niet ontbreken. Hij heeft een leg met 12 pijlen uitgegooid. Dit is voor ons clubje een unieke prestatie. 

Op de afsluitingsavond hebben we een hilarisch toernooi “crazy darts” gespeeld. Het is verbazingwekkend hoe 

ervaren darters de telling, overzicht en de dubbels kwijt zijn als het bord een beetje naar rechts of links 

gedraaid wordt.  Speciale vermelding voor Marcel Robben die bij dit spelletje wèl een keer in de 

winnaarspoule kwam. (crazy) Namens alle deelnemers wil ik Gerald en Wilma bedanken voor de gastvrijheid 

en de goede zorgen van het afgelopen seizoen. Mocht je ook interesse hebben om mee te doen met de 

dartscompetitie, dan kun je je na de zomerstop opgeven bij Gerald.  Begin dan nu alvast met trainen. ;-) 

Namens de darters, 

Fred Bongers  
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Statistieken 
Het seizoen is inmiddels al enkele weken afgelopen en we zitten midden in de zomerstop. Een zomer 

waarin we nog altijd volop van sport kunnen genieten. Terwijl ik de statistieken schrijf is het EK in volle 

gang en heb ik Polen – Rusland op de achtergrond aan staan. Velen weten misschien al hoe ze het hebben 

gedaan in de verscheidene klassementen, voor anderen is het nog een verrassing. Hieronder zie je de 

eindtotalen en wordt duidelijk wie volgend seizoen gehuldigd gaan worden! 

 

Topscoorder 

In de laatste periode van dit seizoen heeft Geert nog even een eindsprint ingezet in een poging Selim nog te 

achterhalen. Selim heeft echter ook niet stil gezeten en heeft, net als Kenny, Bes en Nick, 5x het netje 

weten te vinden. 

Naam Aantal doelpunten 

Geert Verkuilen 7 

Kenny v Hal 5 

Bas vd Rijt 5 

Selim Ilhan 5 

Nick Hermans 5 

3 spelers met 4 doelpunten 

3 spelers met 3 doelpunten 

10 spelers met 2 doelpunten 

37 spelers met 1 doelpunt   

 

Selim Ilhan prolongeert opnieuw zijn titel. Met 43 doelpunten mag hij zich ook dit jaar Topscoorder van 

Volkel noemen. Al na de 1
e
 periode was het duidelijk dat Selim dit jaar door ging met scoren en dat heeft hij 

heel het seizoen gedaan. Een ware doelpuntenmachine die zich terecht een seizoen lang Topscoorder van 

Volkel mag noemen. Selim, gefeliciteerd! 

 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 43 

Geert Verkuilen 24 

Theo Peerenboom 19 

Kenny v Hal 17 

Nick Hermans 13 

Klaas Verstegen 13 

Sander vd Elzen 12 

Robert Raaijmakers 12 

Roy vd Brand 12 

Ivo Teeuwen 10 

3 spelers met 9 doelpunten 

4 spelers met 8 doelpunten 

4 spelers met 7 doelpunten 

2 spelers met 6 doelpunten 

2 spelers met 5 doelpunten 

14 spelers met 4 doelpunten 

17 spelers met 3 doelpunten 

18 spelers met 2 doelpunten 

25 spelers met 1 doelpunt   
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Koning van de Assist 

In deze laatste periode doen de kanshebbers voor de titel het slecht. In de top 4 van deze periode is 

niemand terug te vinden die in de laatste tussenstand bij de 1
e
 10 hoorde. Of de spanning de spelers te veel 

is geworden… Tony wist deze periode de meeste assists op zijn naam te schrijven. Heeft hij hiermee ook de 

titel naar zich toe getrokken? 

 

Naam Aantal assists 

Tony vd Berg 5 

Ivo Teeuwen 4 

Martijn den Dekker 4 

Martijn Verkuilen 4 

11 spelers met 3 assists 

16 spelers met 2 assists 

24 spelers met 1 assist 

 

 

Roy van de Brand sluit dit seizoen af als Koning van de assist en mag die titel een jaar lang voeren. Vorig 

jaar was zijn teamgenoot Selim hem nog net voor, dit jaar geen dubbel voor Selim, maar Roy van de Brand 

die met de eer gaat strijken. Roy, van harte en vat er inne op! 

 

 

Naam Aantal assists 

Roy vd Brand 18 

Geert Verkuilen 16 

Sander Dortmans 12 

Kenny v Hal 11 

Ronnie Smulders 11 

Wim Bens 11 

Martijn Verkuilen 10 

Nick Hermans 10 

3 spelers met 9 assists 

3 spelers met 8 assists 

7 spelers met 7 assists 

5 spelers met 6 assists 

6 spelers met 5 assists 

13 spelers met 4 assists 

18 spelers met 3 assists 

18 spelers met 2 assits 

33 spelers met 1 assist 
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Team van de het seizoen 

Volkel 2 wist de 3
e
 periode van dit seizoen binnen te slepen. De bonnen waren bij de leiders in goede 

handen… Aan deze foto te zien is het de vraag of ze de bijbehorende bonnen allemaal zelf op hebben 

gedronken, of ook nog iets aan de spelers hebben gegeven. 

 

Dit uitbundige feest hierboven kreeg nog extra glans toen bekend werd dat Volkel 2 ook het team van het 

jaar is geworden. Ik wil hierbij de spelers en trainers van harte feliciteren met het prachtige resultaat en het 

zal niemand verbazen dat dit feestje nog lang is doorgegaan! 

 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 2 22 43 1,95 

Veteranen 22 42 1,91 

Volkel 7 22 42 1,91 

Volkel 4 22 34 1,55 

Volkel 5 20 23 1,15 

Volkel 3 22 24 1,09 

Dames 1 22 22 1,00 

Volkel 6 22 16 0,73 

Volkel 1 24 9 0,38 

 

 

Jeugdklassement 

Bijna het hele jaar heeft de E1 aan kop gestaan, maar net voor het einde hebben de jongens van de D1 het 

voor elkaar gekregen, zij zijn het Jeugdteam van het jaar geworden. Met een prachtig gemiddelde van 2,18 

punten per wedstrijd mogen ze zich jeugdteam van het seizoen 2011-2012 noemen. 
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Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

D1 22 48 2,18 

C2 21 44 2,10 

E1 22 44 2,00 

E3 21 38 1,81 

MC1 18 32 1,78 

C1 20 35 1,75 

B2 19 33 1,74 

E2 22 38 1,73 

D3 21 35 1,67 

A1 22 36 1,64 

A2 23 37 1,61 

E4 19 29 1,53 

F3 21 31 1,48 

E5 21 30 1,43 

F1 21 29 1,38 

B1 22 30 1,36 

F4 22 28 1,27 

F2 22 26 1,18 

D2 20 20 1,00 

MA1 16 16 1,00 

 

Doelman 

Willem van de Brandt en Mart Bos hebben een prachtige prestatie geleverd in de laatste periode van dit 

seizoen, beide slechts 3 tegendoelpunten uit 4 wedstrijden. Werkelijk een mooi gemiddelde. Zal dit één van 

hen ook aan de titel van het seizoen helpen? 

 

Willem vd Brandt 4 3 0,75 

Mart Bos 4 3 0,75 

Gerald Riepe 1 2 2,00 

Joost Eurlings 3 6 2,00 

Britt v Hoof 4 10 2,50 

Wim vd Locht 3 8 2,67 

Tom Vogels 4 11 2,75 

Teun van Bakel 1 3 3,00 

Wilco v Nuland 1 4 4,00 

Tomek Kuijpers 7 28 4,00 

John Reijnen 4 16 4,00 

Maarten Derks 6 25 4,17 

Loes v Sleeuwen 2 11 5,50 

 

Willen van de Brandt is de doelman van het jaar! Met slechts 27 tegendoelpunten uit 21 wedstrijden heeft 

hij het (samen met zijn verdediging) het beste gedaan van onze club. Hij wordt op de voet gevolgd door zijn 

keeperstrainer en leider, Mart Bos, die het op zijn oude dagen ook nog altijd heel behoorlijk doet. Willem, 

gefeliciteerd met deze titel! 

 

 

 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 3 Juni 2012 

rksv Volkel   blz. 53 

Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Willem vd Brandt 21 27 1,29 

Mart Bos 18 25 1,39 

Joost Eurlings 20 41 2,05 

Wim vd Locht 15 36 2,40 

Maarten Derks 20 52 2,60 

John Reijnen 19 51 2,68 

Tomek Kuijpers 24 68 2,83 

Tom Vogels 21 67 3,19 

 

Ik wens iedereen een fijne zomerstop en tot volgend jaar! 

Wout Cobussen 

 
 
 

Jeugdwetenswaardigheden 
 

 

 

 

 

 

De competities zitten er weer op en de kampioenen zijn bekend. 

In het seizoen 2011 – 2012 hebben we in totaal 4 kampioenen en 1 periodetitel weten te 

behalen. 

In de najaarsreeks werd zoals bij iedereen bekend de E1 kampioen. 

In de voorjaarsreeks is het bij een aantal teams erg spannend geweest in de slotfase van 

de competitie.  

De A-teams deden het erg goed. Door een hele sterke reeks in de tweede competitiehelft heeft de A1 een periodetitel 

weten te behalen. De nacompetitie die hierop volgde leverde helaas twee nederlagen op. In de competitie zijn ze op 

een 6
de

 plaats geëindigd. Het team heeft nieuwe inloopshirts mogen ontvangen van Rob Verhoeven, de  

De A2 mocht zich na 10 wedstrijden met 30 punten, 51 doelpunten voor en slechts 6 doelpunten tegen de terechte 

kampioen noemen.  

 

 
A1 periodetitel met nieuwe inloopshirts 
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De MA1 hebben het helaas met 1 overwinning en 1 gelijkspel, niet verder kunnen halen dan een 6
de

 plek. Door de 

kleine competitie (7 teams) waren er veel vrije zaterdagen voor de dames. Hierdoor is het moeilijk om wedstrijdritme 

te krijgen.  

 

De B1 heeft ook dankzij een hele sterke tweede competitiehelft nog lange tijd meegedaan voor een periodetitel, maar 

hebben dit helaas net niet kunnen halen. In de competitie zijn ze 8
ste

 geworden. De B2 heeft de vierde positie net 

weten vast te houden. 

 

De C1 is lang koploper geweest maar in de slotfase kon de ongeslagen reeks niet doorgezet worden. Ze zijn uiteindelijk 

als vierde geëindigd. 

Bij de C2 moesten ze lang wachten op de beslissende wedstrijd tussen de twee mede kanshebbers op de titel. Door 1 

verliespartij waren ze afhankelijk van de concurrentie. De laatste wedstrijd van de C2 was op 21 april. De wedstrijd 

tussen de nummer 2 en 3 werd uitgesteld naar 12 mei. Het hele team is gaan kijken in Cuijk, heeft zich hier 

voorbeeldig gedragen (compliment voor spelers en leiders) en toen de wedstrijd gespeeld was kon er een feestje 

gevierd worden.  

 

De meiden van de MC hebben met een mooie slotreeks van drie overwinningen toch de vierde plaats kunnen 

bereiken.  

 

De D1 heeft met een klinkende 7-0 overwinning het kampioenschap veilig gesteld. Opvallend in deze competitie 

waren de lage doelpuntensaldo’s. De kampioen had slechts 26 doelpunten gemaakt, waarvan er 7 in de laatste 

wedstrijd. Ze hebben in de hele competitie maar 6 tegengoals gekregen. Beide saldo’s zijn het laagste van alle 

vergelijkbare competities. 

 

De D2 heeft het ondanks een mooie 9-3 overwinning in de laatste wedstrijd niet verder kunnen schoppen dan een 7
de

 

plaats. 

Bij de D3 waren de 42 gescoorde doelpunten goed voor een mooie derde plaats. 

 

De gepromoveerde E1 kon het in de hoofdklasse helaas niet bolwerken. De eerste wedstrijden gingen moeizaam, 

maar daarna konden ze toch redelijk partij geven. Ze zijn op een 8
ste

 plaats geëindigd. 

Bij de E2 was de laatste wedstrijd een ware thriller. Tot aan de laatste wedstrijd deden ze volop mee voor de 

hoofdprijs. In deze competitie waren de verschillen bij de bovenste vier heel erg klein. De laatste wedstrijd moest 

gespeeld worden tegen de koploper die 3 verliespunten minder hadden en al kampioen waren. Winst was voor Volkel 

noodzakelijk om ook kampioen te worden. Na twee keer op voorsprong gestaan te hebben werd het uiteindelijk een 

gelijkspel. Ondanks de vele goede kansen in de slot minuten lukte het niet om de goal te maken die de kroon op het 

seizoen zou zijn. Iedereen, ook de vele toeschouwers, waren erg bedroefd.  

De al gekochte bloemen voor het eigen kampioensfeest werden door de spelers overhandigd aan de tegenpartij met 

de felicitaties voor het behaalde kampioenschap. Dit gebaar dat de spelers van onze E2 maakten verdient een groot 

compliment en hieruit blijkt dat het echte sportmannen zijn. 

De E3 heeft leuk meegedaan in de competitie. Ze zijn in de middenmoot geëindigd. 

De E4 heeft bij de laatste 4 wedstrijden slechts 1 puntje kunnen pakken. Ook dit levert niet meer op dan een 6
de

 

plaats. 

De jongens en meiden van de E5 hadden duidelijk een betere tweede helft van de competitie, maar dit bracht ze niet 

verder dan een 7
de

 eindnotering. 

 

Bij de allerkleinsten was het opvallend dat op het einde van de competitie nog maar heel weinig verloren werd.  

De F1 is met een slotrace van drie klinkende overwinningen uiteindelijk 4 geworden. 

De F2 is niet verder gekomen dan een 7
de

 plaats, maar zij pakten wel 10 punten uit de laatste vier wedstrijden! 

De F3 had tot op het laatste moment een heel klein kansje op een kampioenschap. Echter de koploper deed zijn 

sportieve plicht en won ook zijn laatste wedstrijd. 

De F4 kon in de laatste 4 wedstrijden nog wel 9 punten pakken met maar liefst 23 doelpunten in de drie winstpartijen, 

maar ook zij kwamen niet verder dan een 7
de

 plaats. 

 

Buiten alle competitie activiteiten wordt er achter de schermen ontzettend hard gewerkt door de diverse 

commissieleden. De indelingen voor volgend seizoen, zowel van spelers, leiders en trainers zal op moment van 

verschijnen van dit clubblad wel definitief zijn. Hier wordt door de coördinatoren al maanden aan gewerkt. Na overleg 

met zoveel mogelijk trainers en leiders en in sommige gevallen spelers kan de puzzel uiteindelijk weer compleet 

gemaakt worden. Dit lijkt voor een buitenstaander misschien een simpele klus, maar niets is minder waar. De indeling 
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van zowel spelers als trainers en leiders wordt met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.  

 

In april hebben een aantal leden de pupillentrainerscursus met succes afgerond. Alle deelnemers zijn geslaagd en de 

docent had voor iedere cursist een persoonlijk woordje met de sterke punten van die persoon en een advies voor de 

toekomst. Vooral voor de jeugdige cursisten was veel lof.  

Op de laatste cursusavond, maar ook nog in de week erna hebben docenten en de KNVB laten weten zèèr tevreden te 

zijn over de totale accommodatie, organisatie, teams en begeleiding. 

 

Deelnemers pupillentrainerscursus 

 
 

Edwin Hermkens heeft aangegeven te gaan stoppen met zijn activiteiten binnen de jeugdcommissie. Edwin heeft het 

de laatste tijd erg druk met andere zaken waaronder zijn gezin en eigen bedrijf. Wij betreuren deze beslissing maar 

respecteren zijn keuze. Edwin is altijd zeer betrokken bij de jeugdcommissie en neemt zijn taken zeer serieus. Langs 

deze weg wil ik Edwin hartelijk bedanken voor zijn tijd en energie die hij besteed heeft aan de jeugdcommissie. We 

hebben tijdens de laatste jeugdcommissievergadering op gepaste wijze afscheid genomen met een lekker drankje. 

 

Op 1, 2 en 3 juni hebben we ons jaarlijks jeugdtoernooi gehouden. Ook dit jaar is de toernooicommissie er weer in 

geslaagd om een goedbezet toernooi in elkaar te zetten. We kunnen officieel zeggen dat het een internationaal 

toernooi is, omdat er èèn Duits team meedeed. Deze waren zeer te spreken over de accommodatie en de organisatie 

en we verwachten dat er een blijvend contact is voor volgende toernooien en misschien ook oefenwedstrijden. Elders 

in deze uitgave staat ook een uitgebreid verslag van de toernooi commissie. Daarom laat ik het hierbij behalve dat ik 

hier nog iedereen wil bedanken die zijn steentje bijgedragen heeft aan dit toernooi. Zonder namen te noemen, want 

ik heb er een hekel aan als ik iemand vergeet, bedoel ik ook echt iedereen. Kantine, Voetbalschool uden, 

hamburgerbakkers, schoonmaakploeg, scheidsrechters, IT-leverancier, autoleverancier, fotograaf, printer en sealers 

van de foto's, sponsoren, bezoekers, uiteraard de Toernooicommissie maar vooral wil ik hier benoemen het grote 

aantal jeugdleden dat hierbij geholpen heeft met allerhande klusjes. Het geeft mij een goed gevoel voor de toekomst 

als ik de betrokkenheid zie bij die mannen. 

 

Op 4 juni hebben we de laatste jeugdleidersvergadering gehouden. Op deze vergadering konden de teamspullen 

ingeleverd worden en werd er teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Op deze vergadering hebben we op passende 

wijze afscheid genomen van de leiders en trainers die besloten hebben om volgend jaar niet in de begeleiding van èèn 

van onze teams terug te komen. 

Klaas Verstegen, Sandy vd Locht, Mark van Dijck, Marcel Robben, Gert-Jan Schellekens, Ellen Verbruggen, Silke 

Bongers, Karin Toonen, Paul v Duinhoven, Wout Cobussen, Nancy v Hooff, Wilma Verstegen en Tonnie Manders 

hebben allemaal een bedankje gekregen. 

 

Op 8 juni hebben we als aftrap van het jubileumweekend het seizoen voor de jeugd afgesloten met een gezellig 

samenzijn met de penalty-bokaal en een paar leuke wedstrijdjes tussen de spelers en de ouders. De avond begon met 

wedstrijden tegen de ouders. Het is leuk om te zien hoe sommige mamma's en de pappa's absoluut niet willen 

verliezen. Dat er veel gescoord werd bleek wel uit de uitslagen. Volgens de ouders hadden de ouders gewonnen en 

volgens de kinderen hadden de kinderen gewonnen. Terwijl enkele F en E teams nog wedstrijdjes speelden, begonnen 

de 5-jarigen aan de penaltybokaal. Ondanks dat de keepers Maarten en Tomek hun uiterste best deden werd er veel 

gescoord. De bokaal werd uiteindelijk gewonnen door Jurre van de Locht, maar voor iedere deelnemer was er een 
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medaille en een diploma. 

 

Foto Jurre van de Locht 

 
 

De trainsters, Nancy en Wilma, werden door de kinderen bedankt voor alles wat ze geleerd hadden. Nancy en Wilma 

hebben besloten om te stoppen met het trainen van de 5 jarigen. De jeugdcommissie is op zoek naar vervanging. 

Mochten er ouders zijn die dit lezen en hier wel zin in hebben, dan mag je je melden bij de jeugdcommissie. 

 

Na alle wedstrijden, waaronder ook het voetvolley van de oudere jeugdteams werd begonnen aan de penaltybokaal 

voor de pupillen en junioren. Ieder team (muv de MA) had 2 schutters afgevaardigd. Iedereen mocht 3 keer penalty 

nemen waarna de stand opgemaakt werd. Degenen die gelijk geëindigd waren moesten nog even doorgaan om een 

beslissing te forceren. De uiteindelijke winnaar bij de F-teams was Gijs van Diessen, bij de E-teams was dit Jelle 

Hermkens. Bij de D- en C-teams was Sven van Heertum de beste en Rick van Hintum bij de B- en A-teams. 
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Na de voetbal activiteiten hebben we nog gezellig nagepraat met de leiders en trainers onder het genot van een hapje 

en een drankje. 

 

Na het feestweekend hebben we heel even geen activiteiten, maar op 29 juni begint het EK Jeugdkamp. 

We zijn op het moment nog bezig met de laatste details maar het beloofd een geweldig programma te worden. 

Natuurlijk zit er een heel hoog voetbalgehalte in dit kamp, maar er is nog veel meer te doen.  

We beginnen op vrijdag met de E en F jeugd die mogen overnachten op het sportpark. Op zaterdag morgen komen de 

5-jarigen erbij. Na het ontbijt gaan ze gezamenlijk deelnemen aan de Profdag. 

Deze Profdag zal een spectaculaire afsluiting krijgen. Vervolgens komen 's middags de C en D jeugd. Deze beginnen 

ook met een programma van de Profdag. Daarna zal er nog een lange avond volgen die bol staat van de activiteiten. 

Op zondagmorgen na het ontbijt en nog een activiteit voor de C en D, nodigen we iedereen uit voor de afsluiting van 

het weekend. Dit betekent dus dat de 5 jarigen en de E en F jeugd om 11.15 uur weer naar het sportpark mogen 

komen. Ook de A en B jeugd is hierbij welkom. 

 

Voor volgend seizoen zitten we nog verlegen om scheidsrechters. Door diverse redenen zijn er een aantal 

scheidsrechters gestopt. Als je iemand kent die op zaterdag wel een wedstrijd wil fluiten laat deze persoon zich dan 

melden bij Jan Riepe. Hoe meer scheidsrechters we hebben hoe kleiner de kans is dat de leiders zelf moeten fluiten. 

 

De Club van Honderd is bereid gevonden om nieuwe goals voor op het trainingsveld te schenken. Over de afmetingen 

en aantallen wordt nog gesproken, maar we hopen dat de goals begin volgend seizoen beschikbaar zijn. 

 

Ik ook nog even de aandacht vragen voor de materialen die door de teams gebruikt worden. Dit zijn allemaal spullen 

die door de vereniging aangeschaft en beschikbaar gesteld zijn. We verwachten dat hier met respect mee omgegaan 

wordt. Als er iets zoek raakt of beschadigd, meld dit dan bij de Jeugdcommissie. Het afgelopen seizoen hebben we op 

verschillende plaatsen (wedstrijd)ballen gevonden. Na vier weken was het betreffende team nog steeds niet bij de 

jeugdcommissie geweest om te melden dat ze geen wedstrijdballen meer hadden. Van een ander team zijn de nieuwe 

trainingshesjes gevonden. Het team heeft het hele seizoen met de oude hesjes getraind zonder bij de jeugdcommissie 

te vragen of iemand wist waar de hesjes zijn gebleven. 

 

Het mag niet zo zijn dat de leiders en trainers ons wel weten te vinden als ze iets nodig hebben, maar vervolgens niet 

naar de jeugdcommissie komen als er iets weg of beschadigd is !! 

Ik wil alle leiders en trainers met klem verzoeken om melding te maken van beschadiging of vermissing van 

teammaterialen die door de vereniging beschikbaar gesteld zijn. 

We missen ook nog een scheidsrechterstenue. Het is heel goed dat deze gebruikt worden, daar zijn ze tenslotte voor. 

En dat de gebruikers ze mee naar huis nemen om uit te wassen is ook prima. Maar breng ze daarna aub wel terug naar 

her wedstrijdsecretariaat zodat andere ze ook weer kunnen gebruiken. 

 

Als afsluiting wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft om van het afgelopen seizoen weer een succes te 

maken. Trainers, leiders, spelers, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, kantinevrijwilligers, toernooicommissie en 

natuurlijk de jeugdcommissie, allemaal bedankt voor jullie tijd, energie, enthousiasme en betrokkenheid. Vooral het 

lenen van spelers van andere teams heeft voor een aantal leiders veel tijd en energie gekost. Door de medewerking 

van alle betrokken leiders, trainers en spelers is dit in bijna alle gevallen goed gekomen. 

 

Prettige vakantie en tot het volgende seizoen. 

 

Sportieve groeten, 

Fred Bongers 
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Feestweekend 
 

Op zaterdag 9 juni moest het gaan gebeuren. Een vol programma met de recordpoging, BZB, de voetbalwedstrijd en 

de feestavond.  Rond 12.30 uur verzamelen Gerald,Wilma  en hun crew zich al in de kantine om hun drukke 

werkzaamheden voor te bereiden en zien we diverse leden van de jubileumcommissie  en de technische commissie al 

wat zenuwachtig rondlopen. Als de laatste voorbereidingen zijn getroffen is het rond 13.30 uur wachten op de 

opkomst van leden en Volkelse mensen. Tegen twee uur zijn er al veel mensen aanwezig die willen meedoen aan de 

recordpoging ‘De Volkelse Vlag’. Nadat deze zich hebben ingeschreven krijgt eenieder een grote kartonnen plaat en 

kan men zich begeven naar het veld waar een raster is uitgezet. In dat raster zoekt iedereen een plaatsje op. Inmiddels 

hebben een viertal fotograven, waaronder Freddie van Dijk van BZB en Tonnie Kuipers (onze clubfotograaf)  

plaatsgenomen in de bak van een grote ver-reiker.  

 

 
 

Deze bak wordt door kraanmachinist Adri van Oort vakkundig naar zo’n 25 meter hoogte gehesen.  Vanuit deze hoge 

positie worden de mensen op het veld van boven af gefotografeerd door beide fotograven (die beide wat last van 

hoogtevrees hebben, dus de kans op bibberige foto’s is aanwezig. ) De ongeveer 320 opgekomen inwoners van Volkel 

houden nu de door hen gekregen plaat boven het hoofd en worden geïnstrueerd door Hans van de Locht, die vanaf 

bescheiden hoogte op een keukentrapje met een megafoon de instructies geeft. De foto’s worden genomen en de 

recordpoging is een feit. Met 320 mensen is het raster niet geheel vol, maar uit de genomen foto’s is wel het logo van 

ons jubileumjaar te halen.  
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Na de recordpoging gaat iedereen naar de tent en gaan we ons opmaken voor het optreden van BZB. Freddy van Dijk 

verklaarde voor het optreden  dat hij wel wat zenuwachtig is om voor eigen publiek op te treden, maar hij belooft er 

en spetterende show van te maken. Voor de muziekshow die rond 16.00 uur aanvangt zien we de volkelse bevolking 

massaal binnenstromen in de grote feesttent.  Tegen de tijd dat BZB begint heeft eenieder een plekje gevonden en zit 

de feesttent vol. Er zijn dranghekken geplaatst en de kinderen kunnen vooraan zitten.  Als BZB het podium opkomt 

ontstaat er ook meteen  een goede sfeer in de tent. Al snel swingt het en doet iedereen enthousiast mee met de 

vlotte feestmuziek van BZB.  
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Hans van der Locht de organisator 

 

Tijdens de show brengt BZB uiteraard ons nieuwe clublied dat zij speciaal voor dit jubileum hebben gemaakt, maar ze 

presenteren ook nummers in Zuidamerikaanse stijl naast het alom bekende repertoire.  Als klap op de vuurpijl komt er 

ook nog een motor het podium op die vrolijk meeronkt op het ritme van de muziek.  Tegen half zes wordt het 

optreden afgesloten en gaan de mannen van BZB even relaxen om zich daarna tussen het publiek te begeven en 

verder mee te feesten.  

Aan de andere zijde van de tent is een groot beeldscherm opgesteld  en dit krijgt nu de volle aandacht. De 

dranghekken worden verplaatst om nu ook de jeugd weer volop ruimte vooraan te geven. Om zes uur begint de 

eerste EK wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken.  Opvallend is dat de leden van de 

jubileumcommissie nu rustiger worden, maar dat het publiek (iedereen is in het oranje gekleed gekomen) de zenuwen 

begint te krijgen. Na het eerste fluitsignaal is de spanning voelbaar en wordt het rustiger in de tent. Nederland speelt 

wat beter als de Denen dus er is volop hoop. Het scoren is echter ook voor onze profs moeilijk, dus blijft de spanning 

lang hangen. Als Denemarken uit een spaarzame tegenaanval dan scoort gaat er een golf van teleurstelling door de 

feesttent. Als aan het einde van de wedstrijd het resultaat negatief blijft voor Nederland zakt de stemming even weg. 

Na de wedstrijd beginnen we met de voorbereidingen van de feestavond voor de leden. De tap gaat even dicht en we 

kunnen buiten even de inwendige mens versterken. Rond 20.30 uur staan de leden weer te popelen om een pilsje en 

roept Wilma bijna wanhopig of de tap weer open mag. Maar jubileumvoorzitter Dirk is streng, tijd is tijd. Om half 

negen opent hij samen met de voorzitter Pierre Hutjens de feestavond. Ze weten de leden weer beter in stemming te 

brengen na het teleurstellende voetbalresultaat. Dit mede door de uitstekend spelende band Broadway, een groep 

die vooral bij het wat jeugdiger deel van de leden goed in de smaak valt. Het wordt een gezellige avond waar veel 

gebuurt wordt en later op de avond ook gedanst. Na middernacht wordt het langzaam wat rustiger in de tent en rond 

twee uur vertrekken de laatste gasten voldaan naar huis.  Een drukke gezellige maar ook vermoeiende dag met veel 

actie en een massaal opgekomen aantal leden en Volkelnaren. 
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Op 10 juni was de afsluiting van het feestweekend. Vanaf 11.00 uur was het lekker rustig bijkomen van de afgelopen 

dagen. Aan sommigen was nog te zien dat er op zaterdagavond redelijk wat bier was ingegaan, maar gaande de dag 

zag je deze personen snel frisser worden.  Vanaf ongeveer 12.00 uur kon de jeugd zich uitleven met diverse actieve 

bezigheden van de scouting of op het springkussen. Een goed gebaar van de scouting, die tijdens het weekend ook al 

voor bewaking van de tent en voor diverse opruimwerkzaamheden had gezorgd. 

 

 
 

De chef-kok Willem van Sleeuwen had vroeg in de middag een heerlijke aardappelsoep gemaakt die met 

enthousiasme verorbert werd. Als aanvulling was er gefrituurd steppegras met verse worst. Beide voortreffelijke 

“piepergerechten” die er goed ingingen bij het opgekomen publiek.  De vriendenkring zorgde voor een toepasselijke 

aanvulling door een prijsvraag over het aantal aardappels in een kruiwagen en het raden van prominente Volkelnaren 

die uitgebeeld waren als aardappelpoppetjes. 
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Op een televisie kon er naar een fotorapportage van het weekend gekeken worden. De DJ Jos zorgde voor een lekker 

muziekje op deze zonovergoten zondagmiddag. Door het lekkere weer zat iedereen buiten te genieten en was de 

grote tent eigenlijk een overbodige luxe. Onder het genot van een sapje of een drankje werd er nog volop nagebuurt. 

Onder meer over de wedstrijd van zaterdag.  Enkelen konden niet zeggen welke kater erger was, die van de drank of 

van de voetbalwedstrijd.  

Waar iedereen het wel over eens was, was dat het een geweldig weekend is geweest. Een gevarieerd programma, 

met als hoogtepunt de zaterdag waar we tijdens de drukste periode toch zo’n 800 mensen in de tent hadden.  Veel 

mensen uit de club hebben zich ingezet voor het slagen van dit weekend en deze mensen kunnen  terugkijken op een 

goed resultaat van hun inspanningen.   
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Afgelopen en dus naar huis 



Klupproat 38
ste

 jaargang nr. 3 Juni 2012 

rksv Volkel   blz. 64 

 

Cooling down 
 
Beste voetballers, leiders en ouders maak maar eens gebruik van dit 

clubblad om er in te komen staan met een mooi verhaal en/of een 

mooie foto. Dit clubblad is van en voor jullie. 

Ook voor blije of droeve gebeurtenissen die je wilt delen. 

Als het nodig is helpen we wel een beetje om een tekst wat aan te 

passen. 

 

         De redactie 

 

 

 

Deadline kopij: 
zaterdag 11 augustus 2012 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 

Oplossing van Raad de Plaat: 
 

Deze niet zichtbare heren zijn Jan van Bergen, Gerald Riepe en Joan van der Zanden. 

 

 

 

 

 

 



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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