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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Dit 4e nummer verschijnt net voor de start van weer een nieuw seizoen met nieuwe kansen op een 
mooie klassering voor alle teams. Hopelijk komt iedereen gezond, goed uitgerust en fit aan de 
start. 
Dus deze keer nog geen statistieken en wedstrijdverslagen. 
 
Wel wat indrukken van het feestelijke weekend van de jeugd eind juni. 
Op het programma staan op 24 augustus het weekend van de dames die hun jubileum vieren met 
daarbij het 24-uurs toernooi (helaas afgelast) en op 21 september de goederen- en 
dienstenveiling. 
 
Het jubileumboek vordert gestaag en op 24 november zal er zeker een fraai exemplaar 
gepresenteerd kunnen worden. Frank Wassenberg is al bezig dit mooi op te maken. 
 
Verheugend is ook de nieuwe adverteerders OOG en KIM . 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 13 oktober 2012. 
De sluitingsdatum voor het nummer daarna is: zaterdag 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 
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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Indeling Volkel 1 seizoen 2012-2013 4e klasse G 
 
ASV'33     Handel 
Mariahout    Avesteyn 
Boekel Sport    Stiphout Vooruit     
Boskant    Volkel      
DVG     Vorstenbossche Boys     
ELI     VOW      

Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Harm van Boxtel Rob Tensen   

    

Aangemeld 

Jelle vd Locht Antoniusstraat 52A 5408 RD Volkel 0413-273967 

Viggo vd Berg Reestraat 14 5408 XB Volkel 0413-252569 

Tijs Timmermans Looierstraat 20 5408 SZ Volkel 0413-330600 

Chris van Doorn Heuvelstraat 10 5408 AD Volkel 0413-274122 

Luuk vd Elzen Paukenstraat 65 5402 HJ Uden 0413-261740 

Mirthe van Eenbergen Eeuwsels 5 5408 AJ Volkel 0413-257088 

Suzan Toonen Maatseheistraat 17 5408 PA Volkel 06-83229748 

Sanne van Hooft Scholendriespad 1 5408 PE Volkel 0413-272363 

Thomas Swinkels Eiment 17 5408 BG Volkel 0413-275555 

Ton Smits Looierstraat 16 5408 SZ Volkel 0413-273357 

Joep vd Locht Antoniusstraat 52A 5408 RD Volkel 0413-273967 

Dave van Dijk Klemvogel 3 5404 PM Uden 0413-254173 

Tijn Sauvé Wisselstraat 1 5408 RP Volkel 0413-272176 

     

Verhuisd 

Nick vd Wijst Voorbolst 1B 5469 SE Erp 06-20353088 

Lieke vd Rijt Antoniusstraat 4 5408 AN Volkel 06-46402706 

Alwin Arts Beekvloed 17 5408 NG Volkel 06-43203204 

 

 

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       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 8

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,  
Peter Lucassen   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? 
?    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 eerste clubblad na een wel verdiende vakantie. Gelukkig hebben we de laatste weken wat 
mooier weer gehad en is voor de meesten de accu weer opgeladen om weer fris aan het nieuwe 
voetbalseizoen te beginnen.  
 
Toch zijn er een aantal mensen geweest die ook tijdens de zomerstop weer bezig zijn geweest om alles 
weer in orde te maken voor het nieuwe seizoen.  
Denk aan schilderwerk, onderhoud aan de kleedkamers, werkzaamheden rondom het veld en natuurlijk het 
aanvullen van nieuw materiaal. 
Dit om het iedereen naar de zin te maken en dat men met goede faciliteiten het seizoen kan beginnen.  
 
Zo zijn de eerste trainingen en wedstrijden weer achter de rug. De elftal-indeling wordt langzamerhand 
meer duidelijk en ook gaan de bekerwedstrijden weer beginnen. 
Toch zijn niet alle functies binnen de vereniging ingevuld. Zo hebben we nog mensen nodig voor het 
begeleiden van de jeugd, een leider voor het 6e elftal en zelfs een leider en vlagger voor het 4e. 
Nu we al bezig zijn met de voorbereidingen en de eerste wedstrijden er aan komen is dit een groot gemis. 
Ik wil dan ook nogmaals met klem aan iedereen vragen om zichzelf de vraag te stellen of je daar iets in wilt 
of kunt betekenen. Het kan toch niet zo zijn dat er jeugdelftallen zijn die misschien straks minder kunnen 
trainen of spelen omdat er geen begeleiding is. Maar ook onze senioren verdienen begeleiding. Geef ons 
een belletje of kom eens langs. We wachten op je !!! 
 
Wie ons eerste elftal al heeft zien spelen is het meteen opgevallen dat ze er weer bijzonder mooi op staan. 
Een volledig nieuw tenue van onze nieuwe hoofdsponsor café Piepers. Monique we zullen het met trots 
dragen en zeker begin september officieel presenteren aan het grote publiek. 
 
De organisatie van het 75 jaar bestaan is ook nog volop aan de gang om de resterende festiviteiten net zo 
goed te doen slagen als die we al gehad hebben. Als dat zo is, en daar ga ik wel van uit, dan staan ons 
mooie dingen te wachten. We beginnen op 24 en 25 augustus met het 24- uurs toernooi waar er met 
zeventallen 24 uur aan één stuk wordt gevoetbald, op 21 september onze dienstenveiling en op 24 
november ‘het eindsignaal’ waar we ons jubileum gaan afsluiten met o.a. een reünie. 
Dus zorg dat je er bij bent. 
 
Dan rest mij om iedereen in het nieuwe seizoen heel veel succes te wensen, heb respect voor iedereen 
maar maak er vooral een gezellig sportief seizoen van!!! 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
Voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 

De vakantie zit er weer op en het voetballen is weer begonnen. De eerste 
wedstrijden voor de beker zijn al gespeeld en komende weken gaan de 
competities van start. 
 
Net voor het EK jeugdkamp is de definitieve indeling van onze teams en 
begeleiding zo goed als rond gekomen. Er waren (en zijn nog steeds) een paar 
losse draadjes, maar ik heb er vertrouwen in dat de coördinatoren, samen met 
de grote groep vrijwilligers die ons willen helpen, die nog aan elkaar kunnen 
knopen. 
Vooral bij de F3 en de 5-jarigen kunnen we nog trainers en leiders gebruiken. 
Ook zijn er enkele teams die helaas maar èèn keer per week trainen. Dit komt 

doordat de ingedeelde trainers geen tijd hebben om twee keer per week een team te trainen. Ik wil hierbij 
heel nadrukkelijk duidelijk maken, dat we het enorm waarderen dat ze toch een team willen trainen. 
Mocht je nog wat vrije tijd overhebben en het leuk vinden om onze jonge voetballers te trainen of te 
begeleiden bij de wedstrijden, aarzel dan niet om je aan te melden bij de jeugdcommissie. Natuurlijk 
hebben we het allemaal druk met van alles en nog wat, maar een team èèn keer in de week training geven 
kost alles bij elkaar ongeveer 2 uurtjes. Dus mocht je een beetje tijd over hebben meld je dan bij iemand 
van de jeugdcommissie. 
 
Na de afsluiting van het vorige seizoen was er nog het EK jeugdkamp voor onze jeugdleden. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers is maanden bezig geweest om dit te organiseren.  
Bij aankomst op het sportpark kreeg iedere deelnemer een speciaal jubileumshirt.  
 

 
De deelnemers van de E- en F-teams 

 
Deze shirts zijn geschonken door de Club van Honderd. Waarvoor nog maals onze hartelijke dank namens 
alle deelnemers aan het jeugdkamp. Èèn van de shirts hebben we ingelijst (zie foto) en in het 
wedstrijdsecretariaat opgehangen. 
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Shirtjes voor EK Jeugdkamp geschonken door de Club van Honderd. 

 
Er was een gevarieerd programma voor de deelnemers. Natuurlijk was er veel voetbal, maar er waren ook 
andere activiteiten. 
 
Op vrijdag middag begon de E- en F-jeugd met de bedden klaar leggen in de tenten en daarna frietjes eten. 
Voor de avond was er een 4 tegen 4 toernooi en daarna een spellencircuit met levend tafelvoetbal, de 
stormbaan en de kenniskwis ‘Ren je rot’ door Pieter Peerenboom alias Martin Brozius. 
 

 
Impressie van de vrijdagmiddag en -avond 

 
Alle deelnemers deden fanatiek mee. Laat op de avond waren ze zo vermoeid, dat een enkeling kwam 
vragen of ze alsjeblieft naar bed mochten. Het duurde toch nog tot in de late uurtjes voordat iedereen in 
slaap was.  
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Lekker slapen in de tenten. 

 
De volgende morgen was wel te merken dat er een aantal nog wat slaap te kort kwam. Na de 
ochtendgymnastiek met Nel (Michelle Ilham) en Kim (Alien van de Kandelaar) was dit echter snel vergeten. 
 

 
Wakker worden met Nel en Kim. 

 
 
Na het ontbijt werd er, samen met de 5-jarigen, begonnen aan de activiteiten van de Profdag. Adri van Oort 
had samen met de Voetbalschool Uden een mooi circuit in elkaar gezet van veel verschillende activiteiten. 
Met medewerking van veel vrijwilligers van jeugd- en seniorenspelers werd deze dag een groot succes. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Oefening baart kunst op de Profdag. 

 
Het jeugdkamp werd voor de 5-jarigen en de E- en F-jeugd afgesloten met een show van ware 
voetbalgoochelaars Sifedien Assouki en Nelson de Kok. 
 
Op zaterdagmiddag was het de beurt aan de (M)C- en D-teams. Voor deze deelnemers werd er begonnen 
met de voetbalshow en daarna het programma van de Profdag. 
 

 
De voetbalshow. 

 
In de avonduren was er hetzelfde programma als op vrijdagavond met als toevoeging een workshop 
zelfverdediging met Kickbox-technieken van sportschool Yoshida door Joost van Poorten en Willy Smits. 
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Workshop zelfverdediging 

 
Na deze activiteiten kon er nog iets gegeten en gedronken worden. Aan naar bed gaan werd nog niet 
gedacht. In de nachtelijke uren zijn uiteindelijk de meeste deelnemers toch gaan slapen. Een klein aantal is 
helemaal niet naar bed geweest. 
Op zondagmorgen was er weinig belangstelling voor de ochtendgymnastiek van Nel en Kim. 
Na een 4 tegen 4 toernooi werd het jeugdkamp voor alle deelnemers en andere belangstellenden 
afgesloten met een roofvogelshow. Er hebben in totaal hebben zo'n 150 kinderen van 5 tot 16 jaar genoten 
van een onvergetelijk weekend. 
 

 
Impressie van zondagmorgen. 

 
Op de site staan nog meer foto’s van dit weekend onder: jubileum/foto’s. 
 
De organisatie was zeer tevreden over het verloop van het weekend. Door de medewerking van de vele 
vrijwilligers is alles verlopen zoals we gepland hadden. Volgens mij hebben alle deelnemers het goed naar 
hun zin gehad. We hebben heel veel leuke en positieve reacties gekregen van deelnemers, ouders en 
vrijwilligers. Ik wil langs deze weg nog maals iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen. Ik kan 
niet vaak genoeg zeggen hoe zeer wij als vereniging de inzet van alle vrijwilligers waarderen. Zonder jullie 
zijn er geen activiteiten, is er geen vereniging. 
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In het bijzonder wil ik mijn medeorganisatoren bedanken voor alle tijd en energie die ze hierin gestoken 
hebben.  
Jan Riepe, Jan en Anja Jilesen, Stef van de Kandelaar, Bernadette Tensen, Marleen en René Peerenboom, 
heel hartelijk bedankt voor het organiseren van dit geweldige weekend en voor de zeer prettige 
samenwerking. 

 
In het kader van de KNVB actie “Kampioenen ontmoeten kampioenen” zijn we op 5 augustus met ongeveer 
150 personen van rksv Volkel naar de Arena in Amsterdam geweest. PSV en Ajax streden daar om de 17de  
Johan Cruyf schaal. De uitslag zal niet bij iedereen een tevreden gevoel achtergelaten hebben. 
 
 
Ik wens iedereen veel succes voor dit seizoen. 
 
 
Sportieve groet, 
Fred Bongers 
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Beste voetballers, supporters en anderen 
geïnteresseerden…. 
Is het jubileumweekend goed bevallen, hebben jullie ook zo genoten van al die activiteiten?  
Wij als commissie kijken enthousiast terug en vooral enthousiast omdat het zo goed verlopen is. Veel 
plezier, geen wanklanken, gewoon ouderwets genieten. En dit alles is ons gelukt omdat we met een grote 
groep vrijwilligers dit voor elkaar gebokst hebben. Waar een klein dorpje groot in kan zijn. Wij willen dan 
ook alle vrijwilligers danken voor hun bijdrage en hun inzet. GEWELDIG!!! 
Wat dachten jullie daarna van het kampweekend georganiseerd door de jeugdcommissie met de 
jeugdleiders en vrijwilligers. Ook dit is voor de jeugd een onvergetelijk weekend geweest waar zij nog lang 
en met veel plezier op terug kijken. Neem eens een kijkje op de site dan zie je de foto’s van dit prachtige 
weekend. 
Dan op vakantie…………………….. 
Ook die is weer voorbij, wij hopen dat iedereen genoten heeft van enkele weekjes in een andere omgeving, 
van lekker niets of niet teveel doen ofwel even op adem komen. 
 

24uurs toernooi op 24 en 25 augustus afgelast. 
Doordat te veel eigen teams uiteindelijk afhaakten moest het toernooi geannuleerd worden. Erg spijtig 
vooral ook voor de prominenten , de externe deelnemers en de oldies. Een zwakke beurt voor de club. 
 

 

Ludieke Goederen en dienstenveiling  
 
Zo maar een greep uit de aangeboden diensten : 

 tien minuten meespelen in een officiële wedstrijd van Volkel 1? 

 altijd al een keer willen rijden in een Ferrari? 

 stoep leggen maar geen zin in vieze  handen? 

 De Freshmakers die in jouw huiskamer komen spelen? 

 met een jeugdelftal een rondleiding krijgen bij de MARS in Veghel? 

 of met een seniorenteam naar de Bavaria in Lieshout? 

 of  F16’s kijken op de vliegbasis..? 

 of unne echte kruiwagen met bier mee naar huis nemen? 

 ………………………………………….. 
 
De afgelopen maanden zijn de elftallen binnen de voetbalclub uitgedaagd om met een aantal leuke, 
bijzondere en gewillige diensten te komen om een gevarieerde kavellijst samen te kunnen stellen. We zijn 
er dan ook trots op dat alle aangeboden goederen en diensten vanuit de leden van de voetbalclub zijn 
gekomen. Onze trouwe sponsoren die al een extra bijdrage hebben geleverd voor het jubileumjaar hebben 
we hiermee wat kunnen ’ontzien’. 
Op vrijdag avond 21 september gaan we onder leiding van onze twee veilingmeesters Willem Vloet en 
Johnny Verstegen de kavels aan de man brengen. Natuurlijk hopen we op een mooie opbrengst die geheel 
ten goede komt aan alle activiteiten gedurende het jubileumjaar, maar bovenal hopen we op een gezellige 
avond waarbij we zoveel mogelijk mensen hopen te verwelkomen. Natuurlijk zijn niet-leden ook van harte  
welkom om te komen kijken en  te bieden op de bijzondere kavels. 



Klupproat 38ste jaargang nr. 4 Augustus 2012 

rksv Volkel   blz. 24 

 



Klupproat 38ste jaargang nr. 4 Augustus 2012 

rksv Volkel   blz. 25 

Wat verder van belang is om te weten: 
- De kantine van RKSV Volkel is voor een avond Veilinghuis 
- Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur is er happy hour  (2 halen, 1 betalen!) 
- Gekochte goederen en diensten dienen op deze avond ook betaald te worden, pinnen kan ook! 
- Tussen de twee blokken door is er nog een optreden van een speciale gast 

 
Heb je nu nog een leuke dienst of wil je nog wat aanbieden voor de veiling, dan kun je altijd contact 
opnemen met Willem Vloet (272977) of Hans vd Locht (06-20544236). We gaan dan in overleg kijken of we 
het nog in kunnen passen. 
Voor de kavellijst, het veilingreglement en het programma van de avond verwijzen we naar www.rksv-
volkel.nl / jubileum . 
 
 

WE HOPEN JULLIE ALLEMAAL TE MOGEN VERWELKOMEN 
 
 
Commissie Goederen en Dienstenveiling 
 
Jubileumcommissie RKSV Volkel 75 jaar 
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Kortingsbon Van Rijbroek Sport en Mode is eveneens terug te vinden op de website onder de button 
‘Sponsors’. 
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Johnny, bedankt voor de pen jongen  
 
Ik ben dus Eric Bos en mijn voetbalcarrière is begonnen op 15-jarige leeftijd bij de 
Whek-Boys. Eigenlijk was de minimumleeftijd 16 jaar, maar ook toen waren er al 
omkooppraktijken in het voetbal.  
Whek-Boys was toen die tijd actief met 3 elftallen. Deze heb ik alle 3 doorlopen. Niet 
dat ik steeds beter werd, maar omdat er spelers gingen stoppen en er dus steeds 
een elftal kwam te vervallen. Ook gezellig altijd na de wedstrijd. De eerste jaren was 
het nog kattenbak open en kratje bier eruit. Weer of geen weer. En er was ook altijd 

bier want als het iemand vergeten was hadden we nog altijd Willy van Sleeuwen, die werkte bij de C.H.V. 
en die had altijd wel een paar kratjes C.H.V. pi(l)s in de auto staan.  
Maar de laatste jaren hadden we onze toevlucht gezocht bij Henk van Zutphen. Het voetbal in die tijd bij 
RSU was niet altijd van hoog niveau, er werd nogal eens wat afgeschoefeld, zeker ook de wedstrijden tegen 
Fc de Bogerd. Veel clubs gingen daar met lood in de schoenen naar toe, letterlijk en figuurlijk, maar het 
waren wel mooie potjes.  
Toen er ook nog eens buitenlandse teams mee gingen doen in de competitie, was het snel gedaan met 
gezellig voetbal. Tegen die gasten ging het altijd wel eens fout om een niks en dan kreeg je van die 
taferelen die niks met voetbal te maken hadden. En omdat de meeste spelers er zo geen zin meer in 
hadden werd er besloten om ons terug te trekken uit de competitie van RSU, einde Whek-Boys.  
Zo ging dus ieder zijn eigen weg sommigen gingen naar De Rakt; anderen weer naar Volkel en de rest had 
zo’n beetje de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt.  
En zo kwam ik dus bij Volkel terecht en daar vroegen ze bij welk team denk je mee te kunnen. Ik zeg: nou ik 
denk toch wel het 1ste. Ja ja met bier drinken zeker kreeg ik te horen, dus kwam ik in het 6de terecht. Goei 
seizoen gedraaid. En het seizoen daarop bij het 7de. En daar zit ik al nu alweer een aantal jaren. Met veel 
pieken en dalen. Vooral dalen.  
De laatste paar seizoenen heb ik me meer gericht op het vlaggen. Sindsdien zijn het vooral pieken. Want we 
draaien elk jaar mee bovenin. Dus de theorie klopt wel: een goeie vlagger pakt punten voor zijn team (sorry 
Frans). Of: als je vlagt loop je in het veld niet in de weg. Maar het is in ieder geval een skon en gezellig team 
met een mix van jeugd en iets oudere jeugd en niet te vergeten onze technische staf.  
Daarnaast ben ik ook nog lid van zvv. H.W.P. 2, want ook daar moet iemand vlaggen.  
In al die jaren dat ik daar bij zit heb ik al veel spelers zien gaan en komen. Maar elk jaar draaien we toch 
boven in mee, tegen kampioen aan hikkend zeg maar.  
Alle wedstrijden verlopen bijzonder sportief, tot je weer zo’n team treft met mensen die niets in de zaal te 
zoeken hebben, waarbij het meestal wel mis gaat.  
Op dit moment zit ik op trainingskamp in Italië en ben vooral aan het trainen voor de 3de helft. Want het is 
hier veel te heet om te bewegen. Als je naar de bar loopt heb je hem al nat en dan moet je ook nog terug.  
En dan wil ik meteen even een compliment geven aan de Volkelse vrijwilligersbrigade, nooit op de 
voorgrond maar altijd paraat.  
Want zo liep ik effe het stadion binnen van Hellas Verona; daar lag nog gewoon de rotzooi van de laatste 
competitie wedstrijd Hellas Verona - AS Varese 1910 uitslag 3-0. Zelfs het bloed kleefde nog aan de stoelen.  
Dus alle sollicitaties hier bij diverse clubs op niets uitlopend (behalve schoonmaker) rijden we morgen maar 
weer terug naar Nederland.  
Dan wil ik bij deze alle jeugd en senioren teams alle succes toewensen in het nieuwe seizoen.  
Ook de pijlen zijn weer geslepen voor de dart competitie. Ik hoop dat er weer een flinke opkomst is, en effe 
proberen om Gerald van het bord te vegen, is die ook effe stil.  
Verder Gerald samen met Wilma, Jan en Hanny veel plezier in het laatste tapseizoen (misschien is contract 
verlenging bespreekbaar?). Dat we er nog veul meuge vatte.  
Nou is de pen al een paar keer op rij bij het 7de geweest dus gaan we nu ‘s naar het 3de. 

Wilco de Groot succes! 
 
Eric Bos 
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Volkel E1 stelt zich voor! 
 Hallo, wij zijn het nieuwe elftal van Volkel E1. 

 

 

  

Staand van links naar rechts: Jelle Hermkens, Lars vd Heijden, Teus van Lankveld, Dustin Ilhan, 
Thomas Minten, Jelle van Doren, Jorrit Peerenboom en Bart vd Kandelaar. 

Zittend onder de beker: Jesse Schouten. 

Op de foto zie je al onze eerste beker! Op het toernooi in Festilent op 11 augustus wonnen we de 
eerste prijs door te winnen van Udi E2 (3-0), De Rakt E1 (2-0) en Blauw Geel E2 (1-0). Tegen 
Berghem Sport E2 speelden we gelijk (2-2).  

  

Onze competitie-indeling is ook al bekend. We spelen in de hoofdklasse tegen o.a. Udi E1, TOP E1, 
JVC E1, HVCH E1 en Oss E1. Een zware competitie, maar we gaan ons best doen. Ook het komend 
seizoen zullen wij in het clubblad via wedstrijdverslagen van onze spelers jullie op de hoogte 
houden van onze wedstrijden. 

  

Groetjes van Volkel E1. 
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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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Nog wat impressies van het jeugdkamp 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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en wat andere plaatjes 
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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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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 13 oktober 2012 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 

 
 
 
 
 

.  
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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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