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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
De rubriek Jeugdportret verdwijnt definitief als zich niemand meldt om de samenstelling over te 
nemen van Marcel Robben, die er mee gestopt is maar er toch nog een maakte. Als je wilt dat 
deze rubriek blijft: laat het me even weten. 
 
De sponsoravond is verzet naar donderdag 15 november. 
 
In dit nummer een verslag van diverse bijeenkomsten, maar ook aankondigingen / uitnodigingen 
voor de volgende evenementen.  
Het lijkt net te gaan lukken om het jubileumboek op tijd (24/11) klaar te hebben voor de 
presentatie tijdens de afsluiting van de jubileumviering. Het gaat volgens mij een boek worden om 
nog vaak eens in te kijken. Frank Wassenberg heeft het in mijn ogen heel mooi opgemaakt. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 8 december 2012. 
De sluitingsdatum voor het nummer daarna is: zaterdag 12 februari 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. 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Cooling Down 
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De Pen 
Parkeerhulp 2013 

  

Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Alex vd Elzen    

    

Aangemeld 

Alan Zaloga Rudigerstraat 30A 5408 AB Volkel 0413-785283 

Adrian Cylkowski Oosterheidestraat 8 5408 SN Volkel 06-19528662 

Jens vd Heijden Beekvloed 11 5408 NG Volkel 0413-273277 

Robin Vrenssen Snoekstraat 1 5408 AR Volkel 0413-274255 

Anjali Paashuis Wijsthoek 325 5403 RC Uden 0413-851576 

Wouter vd Heuvel Annahof 5 5408 BD Volkel 0413-785244 

Jerranny Ligori Hoenderbosplein 46 5406 AJ Uden 0413-302607 

Harrie Rovers Munterweg 4 5406 NB Uden 0413-269412 

Sebastian Santiago Brabantstraat 24A 5408 PS Volkel 0413-272800 

Monique Lourenssen Heuvelstraat 47 5408 AC Volkel 0413-272676 

John Sturkenboom Antoniusstraat 21A 5408 AM Volkel 0413-273584 

Petra Vesters Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel 0413-251397 

Yvonne Bos Hoge Randweg 8 5408 NA Volkel 0413-274515 

Tommie Beks Munterweg 8 5406 NB Uden 0413-269913 

Dennis Klarenbeek Klemvogel 5 5404 PM Uden 0413-252489 

Marco vd Heuvel Annahof 5 5408 BD Volkel 0413-785244 

Ricardo van As Broekmorgen 6 5401 PK Uden 06-55757840 

     

Verhuisd 

Roy Verkuijlen Beekvloed 59 5408 NG Volkel 0413-288443 

Martijn van Driel Beekvloed 57 5408 NG Volkel 06-11300958 

Harm vd Zanden Beekvloed 73 5408 NG Volkel 06-16048475 

Toin Hutjens Dr. Guljestraat 7 5463 CJ Veghel 0413-350123 

Jan Coppens Vloetstraat 25 5408 PH Volkel 0413-272914 

 

 
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  Ties vd Berg Meerkensweg 9 Volkel 0413-272307 
(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. 

http://www.rksv-volkel.nl/
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Van de voorzitter    
 
Beste sportvrienden, 
 

Allereerst wil ik jullie laten weten dat ik op maandag 5 oktober j.l het bestuur heb 
medegedeeld, dat ik m.i.v. het nieuwe seizoen 2013/2014 mijn functie als 
voorzitter zal neerleggen. Na zeven seizoenen met veel plezier en passie deze 
functie te hebben gedaan ben ik van mening, dat deze mooie taak voortgezet 
moet worden door een ander. Samen met de rest van het bestuur moeten we 
zorgen voor een levendige club en constant op zoek zijn naar verbeteringen, 

nieuwe ideeën en andere zienswijzen. We gaan dus ook op zoek naar een opvolger die denkt in het 
clubbelang, maar vooral zijn enthousiasme wil delen met deze fantastische club. Denk je dat is op mijn lijf 
geschreven, ik wil daar mijn tijd voor indelen, laat het mij of iemand van het bestuur weten.  
 
Maar voor het zo ver is hebben we nog veel mooie momenten voor de boeg en ik wil nog helemaal niet 
denken aan het afscheid nemen als voorzitter. 
 
De competitie is in volle gang. Voor de een wat beter dan voor de ander, maar het plezier om elke week dat 
balletje te trappen is weer terug. En natuurlijk willen we allemaal presteren en willen we allemaal het beste 
elftal, maar toch moeten we er voor waken om niet alleen aan onszelf te denken, maar vooral aan het 
clubbelang. Al valt dat niet altijd mee.  
 
Waar zeker onze aandacht ligt is de gezelligheid binnen de club. Deze sfeer is belangrijk en uit zich vooral in 
de kantine. En ik moet zeggen dat deze gezelligheid duidelijk aanwezig is. Toch bereiken mij signalen, dat er 
soms door de jeugd van Volkel teveel alcohol wordt gedronken na een wedstrijd. Natuurlijk zijn hier regels 
voor en heeft een ieder hier zijn eigen verantwoordelijkheid in, maar als bestuur kunnen we dit niet 
tolereren. We zullen hier met de leiders en kantinepersoneel over communiceren. Tenslotte is het onze 
verantwoordelijkheid. Maar ook wil ik de ouders vragen om hier met hun kinderen over te praten, zodat 
iedereen weet waar we aan toe zijn en dat het vooral gezellig blijft in de kantine. Ik reken op u allen, maar 
vooral op onze oudere jeugd. 
 
De festiviteiten van onze jubileumcommissie staan weer voor de deur of hebben onlangs plaats gevonden. 
Zo ook de dienstenveiling, wat weer een super gezellige avond was, dankzij de sponsors van de kavels maar 
ook door de aanwezigen die voor een mooie bijdrage zorgden voor onze club. 
 
Men is druk doende met de afsluiting van ons jubileumjaar op 24 november, met een reünie, de uitreiking 
van ons mooie jubileumboek en een gezellige avond voor leden en oud-leden. Zorg dat je er bij bent en 
spoor oud leden aan om nog eens gezellig bij te komen kletsen. 
 
Ook staat de medewerkers-avond voor de deur en wel op 02 november a.s. Het bestuur wil deze avond 
aanbieden aan de vele vrijwilligers voor het beschikbaar stellen van hun vele vrije uurtjes en hun 
enthousiasme om onze club te laten zijn zoals die nu is. Wij zorgen voor muziek, een hapje, een drankje en 
het bijhorende presentje, maar vooral het gebaar om te uiten hoe dankbaar we iedereen zijn. 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
Voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
In het vorige clubblad meldde ik dat nog niet alle gaatjes met betrekking tot de 
begeleiding van alle teams helemaal gevuld waren. Door de inspanningen van de 
jeugdcommissie en het verantwoordelijkheidsgevoel van een aantal ouder is het 
toch gelukt. Mijn dank hiervoor! 
We hebben zelfs een trainer voor de 5 jarigen. Cas van Rijbroek heeft 
aangeboden om de 5-jarigen te gaan trainen. Hij combineert dit met een project 
voor zijn opleiding. Misschien is dit wel de jongste vrijwilliger van de club en 
daar ben ik heel blij mee. Cas, geweldig dat je die jonge spelers op de vroege 
zaterdagmorgen wat balvaardigheid wilt bijbrengen. Vader Twan heeft spontaan 
aangeboden om hem hierbij te assisteren. Hij moest wel nieuwe 
voetbalschoenen kopen en hoopt op veel droog weer. Twan, ook jij hartelijk 

bedankt voor dit initiatief.  
 
De traditionele aftrap van het seizoen in de vorm van de bekerwedstrijden en het Zwaluwentoernooi voor 
de pupillen heeft weer plaats gevonden en de competities zijn al in volle gang. 
Binnenkort staat de tweede ronde voor de bekerwedstrijden weer gepland. Het aantal teams dat zich 
geplaatst heeft voor de tweede ronde voor de beker is aanzienlijk meer dan vorig jaar: de A1, MA1, B2, C1, 
C2, MC1 en D2. 
 
Met betrekking tot de competities zijn de resultaten nogal uiteenlopend. Er zijn teams die nog ongeslagen 
of zelfs zonder punt verlies zijn, maar er zijn ook teams die nog niets gewonnen hebben of zelfs nog geen 
punten gehaald. Zoals ik vorig jaar ook al uitgelegd heb kan dit voor komen in de najaarsreeks. De KNVB 
deelt de teams over het algemeen in naar aanleiding van de resultaten van het vorige seizoen. 
 
De situatie tot en met 13 oktober: 
De A1 doet goed mee in de competitie. Na 5 wedstrijden hebben ze 3 keer gewonnen, 1 keer gelijk en 1 
keer verloren. Dit geeft als resultaat dat ze op een vierde plaats staan met alle kans op een hogere plaats. 
De A2 heeft helaas nog geen punten gehaald. Ondanks dat ze wel iedere wedstrijd weten te scoren lukt het 
niet om een partij te winnen. Ook de tegenstanders kunnen goals maken. De top drie van de competitie 
hebben ze allemaal al als tegenstander gehad, dus misschien geeft dit hoop voor de komende wedstrijden. 
De MA1 heeft nog maar 3 wedstrijden gespeeld. Hiervan is zijn er twee gewonnen en èèn verloren. 
Allemaal met kleine cijfers en slechts 1 doelpunt verschil. De verschillen tussen de bovenste 7 teams zijn, zo 
vroeg in de competitie, erg klein.  
 
De B1 zet de goede lijn van vorig jaar perfect door. Na 7 wedstrijden zijn ze nog steeds ongeslagen. 
Hierdoor staan ze uiteraard op een eerste plaats. Op 13 oktober hebben ze tegen de nummer twee in een 
spannende wedstrijd gelijk gespeeld. Hierdoor blijven ze koploper. 
De B2 doet het niet onverdienstelijk. Na 6 wedstrijden hebben ze drie keer verloren en drie keer 
gewonnen. Het wisselvallige spel heeft tot gevolg dat er met grote cijfers gewonnen en verloren wordt. Als 
de beleving er in blijft zitten kunnen ze de meeste wedstrijden wel winnen. 
 
De C1 heeft nog maar 3 wedstrijden gespeeld en staat met drie keer winst op een gedeelde eerste plaats. 
De sterkere tegenstanders staan voor de komende weken op het programma. Maar met wat ze tot nu toe 
hebben laten zien, mogen we goede hoop hebben. 
De C2 zit met drie gewonnen en twee verloren wedstrijden in de subtop. Ook hier zitten de teams kort bij 
elkaar na de gespeelde wedstrijden. Niet alle teams hebben evenveel wedstrijden gespeeld, dit geeft een 
vertekend beeld van de competitie. Kortom er is nog van alles mogelijk. 
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De MC1 doet het fantastisch! Na 5 wedstrijden hebben ze 12 punten en staan bovenaan in de competitie. 
Er wordt hard gewerkt en flink gestreden door de meiden en ze zullen er alles aan moeten doen om boven 
aan te blijven. 
 
De D teams doen het ook bijzonder goed. De D1 heeft nog geen punt verlies en staan al 3 punten los van de 
nummer 2. De laatste twee wedstrijden zijn tegen de huidige nummer 2 en 3 dus het is nog niet beslist. 
De D2 begon heel mooi met twee overwinningen. Helaas is in de laatste twee wedstrijden slechts 1 punt 
gehaald. Ook de D2 moet nog aantreden tegen de huidige nummer 1 en twee. Dus ook hier is nog van alles 
mogelijk. 
De D3 kan zich mooi handhaven in de bovenste helft van de rangschikking. De komende wedstrijden 
moeten ze nog tegen de top drie van de competitie. Reden genoeg om gemotiveerd te blijven en proberen 
om punten te pakken. 
 
Als we verder gaan met de E-teams zien we veel wisselende resultaten met veel doelpunten. 
De E1 staat met 1 gelijkspel, 3 winst- en 3 verliespartijen stevig in de middenmoot. De tweede 
competitiehelft zal er goed gevoetbald moeten worden om de aansluiting met de bovenste helft te 
behouden. 
De E2 weet nog wel iedere wedstrijd te scoren maar een wedstrijd winnen is nog niet zo gemakkelijk. De 
tegendoelpunten namen iedere wedstrijd toe, maar als je in jezelf blijft geloven en goed naar de trainers en 
leiders luistert komen de overwinningen ook een keer. Op 13 oktober is de eerste zege behaald. 
Bij de E3 gaat het een stuk beter. Na een nederlaag in de eerste wedstrijd wisten ze iedere wedstrijd te 
winnen. Meestal met veel doelpunten;  ze hebben in 6 wedstrijden al 45 doelpunten gemaakt. De top vier 
van de competitie staat heel dicht bij elkaar, dus ze zullen moeten blijven presteren. 
Bij de E4 worden aanzienlijk minder doelpunten gemaakt maar daarom in het niet minder spannend. Een 
plaats in de middenmoot moet haalbaar zijn. 
 
Bij de jongste spelers gaat het bij de meesten nog een beetje moeizaam, maar dat geldt natuurlijk ook voor 
de tegenstanders. 
De F1 heeft net als de E3 na èèn nederlaag de overige wedstrijden gewonnen. Ze staan momenteel op een 
vierde plaats en moeten in de laatste twee wedstrijden tegen de nummers 1 en 2. Dat kan dus nog heel 
spannend worden. 
Ook de F2 kan heel goed meekomen in de competitie. Het resultaat is tot nu toe 4 overwinningen en 2 
nederlagen. Net als bij de F1 lijkt de koploper te sterk voor de overige teams, maar ze moeten nog wel 
tegen Volkel. Misschien kunnen onze teams punten pakken tegen de koploper. 
Bij de F3 zijn de resultaten tegengesteld van de F2. 4 Keer verloren en 2 keer gewonnen. Maar de 
onderlinge sfeer is goed en er is voor dit team een enthousiaste begeleiding. 
Bij de F4 is de bal toch nog steeds een lastig ding dat niet altijd doet wat de speler in gedachten heeft. Na 4 
nederlagen wisten ze het eerste puntje binnen te halen. Misschien is dit de ommekeer en gaan ze nu alles 
winnen. 
De F5 heeft 2 keer gewonnen en 5 keer verloren. De laatste wedstrijd werd ondanks de vier goals met 4 – 5 
verloren. 
 
 
Net na de start van het seizoen hebben we nieuwe doeltjes in gebruik mogen nemen voor op het 
trainingsveld. De oude waren hard aan vervanging toe en de Club van Honderd was bereid om deze 
doeltjes te betalen. Op 22 september kwam Richard van Goor, van de Club van Honderd, deze officieel 
overhandigen aan Pierre Hutjes (senioren afdeling) en Harrie Verwegen (Jeugdcommissie). 
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Aan de kant van de tennisbanen is een stukje betegeld waar de doeltjes geplaatst kunnen worden. Het is de 
bedoeling dat ze na gebruik daar weer terug geplaatst worden. Dit geldt ook voor de senioren teams! 
 
De D1 heeft nieuwe tassen gekregen van een van onze sponsoren.  Angela Prinssen (van Nuland) heeft deze 
tassen geschonken via haar vestiging van “The Travel Club”. Deze club van professionele reisadviseurs 
zoeken graag het beste totaal aanbod naar een reis die bij u past. 
 

 
 
Een van onze nieuwe sponsors is Brabantzorg. Zorg en ondersteuning bieden tijdens het ouder worden is 
de kern van het werk van Brabantzorg. Niet alleen op momenten dat het nodig is, maar ook omdat ze 
ouder worden zo aangenaam mogelijk willen maken. In het kader van integratie en betrokken blijven bij de 
samenleving heeft Brabantzorg de sponsoring van een E-team op zich genomen. Dit is niet zo maar een gift 
voor nieuwe shirts maar een compleet programma. De E2 heeft de shirts in het verzorgingshuis Sint 
Antonius in Volkel in ontvangst genomen in het bijzijn van bewoners en personeel. Op 22 september 
hebben enkele bewoners een wedstrijd van het team bijgewoond en daarna nog lekker iets gedronken in 
de kantine. Op 10 oktober heeft het team met begeleiding frietjes gegeten in het verzorgingshuis en daarna 
hebben de bewoners de training bezocht. Later in de competitie gaat het team nog een keer, na een 
wedstrijd, naar het verzorgingshuis voor “de derde helft”. Dit geweldige initiatief komt van een van de 
medewerkers van Brabantzorg en wordt samen met enkele ouders van het team gerealiseerd. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Zoals iedereen in “Volkel op de mat” heeft kunnen lezen heeft Sinterklaas laten weten dat hij op 18 
november naar onze vereniging komt. Een aantal F-teams wordt dan gevraagd om tegen de Zwarte Pieten 
te voetballen in een echte interlandwedstrijd. Iedereen die deze wedstrijd wil zien moet om 12.00 uur 
aanwezig zijn op het sportpark aan de Eeuwsels.  
Op 30 november komt de Sint nog een keer naar de voetbalclub, maar dan alleen voor onze leden van de F-
teams en de 5-jarigen. De teams worden hierover nog geïnformeerd door de organisatie. 
 
Het gebruik van het kunstgrasveld, met alle regels, gaat steeds beter.  
Wat nog voor verbetering vatbaar is, is het betreden met voetbalschoenen. Dit is echt van het allergrootste 
belang als we lang plezier willen hebben van ons veld. Bij een van onze zusterverenigingen is, na 2 jaar, het 
veld al onherstelbaar beschadigd. De oorzaak hiervan is het herhaaldelijk en veelvuldig betreden van het 
veld zonder voetbalschoenen. 
Daarom wil ik langs deze weg alle leiders en trainers vragen om als het even kan voetbalschoenen te 
dragen als men op het kunstgras wil lopen. Als je geen voetbalschoenen hebt blijf dan zoveel mogelijk 
buiten de witte lijnen. Ook wil ik jullie vragen om aanwezige ouders er op te wijzen dat het betreden van 
het veld zonder voetbalschoenen niet gewenst is. De jeugdcommissie en wedstrijdsecretariaat 
medewerkers zullen hier ook op letten, maar we willen niet de hele zaterdag als politieagent rond lopen. 
Als we allemaal een stukje van deze verantwoordelijkheid nemen ben ik er van overtuigd dat we heel lang 
plezier zullen hebben van ons kunstgras.  
 
Ik ben blij dat de scheidsrechtertenues steeds vaker gebruikt worden. Steeds meer van onze 
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scheidsrechters hebben in de gaten dat het een goede uitstraling op het veld heeft.  
Nu de herfst weer begonnen is en het weer natter en kouder wordt is het goed om te weten dat er voor 
onze trainers en leiders jassen beschikbaar zijn. Deze jassen zijn, tegen betaling van een kleine borg, 
verkrijgbaar bij Harrie Verwegen. 
 
Bij een vereniging zijn er regels nodig om alles in goede banen te leiden. En het is van het grootste belang 
dat iedereen zich aan de regels houdt. 
De laatste tijd komen er via verschillende kanalen, berichten binnen over het alcoholgebruik in de kantine. 
De berichten komen vooral van ouders van wie de kinderen bier drinken in de kantine. En meestal gaat dat 
over veel bier.  
Over het drinken van alcoholische drank zijn niet alleen wetten waar we ons aan moeten houden, maar 
binnen de club zijn er ook afspraken om alles controleerbaar te houden en om duidelijkheid te geven aan 
onze leden. De regels binnen de club moeten regelmatig weer herhaald worden omdat de teams en 
begeleiding ieder seizoen weer wisselt van samenstelling. 
 
Hierbij de afspraken die het bestuur samen met de kantinebeheerder vastgesteld heeft en die voor alle 
leden van toepassing zijn: 

Op zaterdag geen alcohol voor B-teams in teamverband, na de wedstrijden op zaterdag. 
Ook niet voor 16 jarige B-spelers. 
Geen alcohol voor de jeugdspelers voor 16.00 uur. 
Als een 16 jarige (ook B spelers) op een ander tijdstip komt (bv zondag) dan kan hij/zij wel alcohol 
kopen. Deze regels gelden voor kopen en drinken. 
De sluitingstijd op zaterdag is 20.00 uur. 

 
De grens van de B-teams is bewust gekozen omdat nog niet alle B spelers 16 jaar zijn. Het komt de 
saamhorigheid van het team ten goede als degene die 16 jaar zijn dan ook geen bier mogen drinken. 
Als de teambegeleiding dan (vrijwillig) ook geen alcohol drinkt op zaterdag bij het team, dwingt dit alleen 
maar respect af. Dit zal, denk ik, de teamspirit ook ten goede komen. 
Over de hoeveelheid die gedronken wordt door de leden (oud en jong) kunnen we geen afspraken maken. 
We mogen ervan uit gaan dat iedereen die alcohol mag drinken volgens de geldende regels oud en wijs 
genoeg is en weet waar zijn of haar grens ligt. Dat dit niet altijd het geval is blijkt uit de reacties die bij de 
club binnenkomen.  
Ik wil hier heel nadrukkelijk kenbaar maken dat dit niet alleen een verantwoordelijkheid van de club is.  
Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van het bestuur, kantinemedewerker, de drinker, ouders en 
teambegeleiding. 
Het bestuur bepaalt de regels en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en de kantinemedewerkers 
moeten zich er bewust van zijn dat er regels zijn en deze handhaven. De drinker moet weten waar zijn of 
haar grens ligt, de ouders moeten de kinderen normen en waarden meegeven en ze hier op aanspreken als 
ze zich hier niet aan houden. De teambegeleiding kan de spelers aanspreken op hun gedrag. Het is 
belangrijk voor de kantinemedewerkers en teambegeleiding om te weten dat ze gesteund worden door de 
jeugdcommissie, bestuur en kantinebeheerder bij het naleven van deze regels. 
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat er niemand binnen de club als politieagent moet gaan 
rondlopen en neem allemaal je eigen verantwoordelijkheid. 
Dit is iedere keer een vervelend onderwerp om ter sprake te brengen maar het is helaas niet anders. 
Als er iemand nog vragen of opmerkingen heeft, ben ik graag bereid om te antwoorden of te luisteren. Je 
kunt mij bereiken via fredbongers@home.nl of 06-49602631. 
Ik wil afsluiten met een oproep voor vrijwilligers die op zaterdag het wedstrijdsecretariaat willen draaien. 
We hebben nu een enthousiaste groep van 7 personen maar aanvulling is nog steeds welkom. Hoe meer 
personen zich hiervoor willen inzetten hoe minder tijd het per persoon kost.  
 
Sportieve groet,  
Fred Bongers 

mailto:fredbongers@home.nl
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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
 
 
VOLKEL E1 - BERGHEM SPORT E1  1 september 2012 
 

 De eerste helft ging best goed maar zij waren wel wat beter en de eerste helft 
stonden we achter met 4-0. We hadden heel veel kansen met Jelle H. en Jorrit en de 
middenvelders. Maar we lieten onze kop niet hangen, want het was nog niet 
afgelopen. De tweede helft ging echt veel beter en we kregen zelfvertrouwen van de 
eigen goal van hun keeper. We kregen een vrije trap vanaf de middenlijn ongeveer. 
Bart nam de vrije trap en toen pofte Bart hem in de goal. Ik gilde het helemaal uit, het 
was een prachtige goal. Het werd 6-3 voor Berghem Sport E1. Het was een hele 
leuke wedstrijd. 
 
Groetjes Teus van Lankveld, keeper E1 
 
 

 
 
VOLKEL E1 – MARGRIET E1        8 september 2012 
 
 

Om 9.00 uur moesten we voetballen tegen Margriet. Dat was wel vroeg, want we 
waren allemaal naar de kermis geweest. Dat kon je ook wel zien, want we waren niet 
zo goed. En al gauw maakte Margriet 0-1. Ze speelden heel goed over naar elkaar en 
al snel was het 0-4. Rust. De trainers zeiden tegen ons dat we beter moesten 
overspelen en het veld klein houden. En als het kan schieten op goal. 
De tweede helft. Weer scoorden Margriet meteen twee doelpunten. 0-6. Toen gingen 
we beter voetballen en zo kon Jelle van Doren scoren: 1-6. Dustin gaf de assist. Toen 
maakte de tegenstander hands en kregen we een penalty. Jelle Hermkens schoot 
goed binnen: 2-6. Helaas maakte Margriet weer een goal: 2-7. Gelukkig maakten ze 
ook nog een eigen goal: 3-7. We hadden hard gewerkt, maar wel jammer genoeg 
verloren. 
 

    Groetjes, Bart van de Kandelaar 
 
 
JVC CUIJK E1– VOLKEL E1           zaterdag 15 september  
 

 
De Wedstrijd begint. We beginnen de wedstrijd slecht. Daardoor komen we op 1-0 
achterstand. Jorrit maakt gelukkig net voor rust de 1-1. Het is rust. De trainers zijn 
goed met ons aan het bespreken. 
Na de rust beginnen we slecht aan de tweede helft en na 10 seconden al wordt het 2-
1. We proberen terug te komen en dat lukt via Jelle Hermkens, die maakt de 2-2. We 
komen weer achter. Het is 3-2 geworden voor Cuijk. Gelukkig maakt Jorrit snel de 3-3. 
Dan een goede fase: Bart scoort uit een vrije trap 3-4, Jesse scoort 3-5 en Jorrit maakt 
de 3-6 met een mooi stiftje.  
Even lijkt het makkelijk en vergeten we druk te zetten. We geven veel ruimte en JVC 
Cuijk maakt de 4-6, 5-6 en 6-6. Gelukkig scoren we in de laatste secondes de 6-7. Die 
scoorde Jelle Hermkens. De bal ging eerst tegen de keeper toen op de paal en dan 
erin. Iedereen uit ons team is blij. Lars springt in Rob zijn armen. 

We hebben terecht gewonnen, maar het was wel hard werken.  
 
Groetjes van Thomas Minten 
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 VOLKEL E1-OLYMPIA E1  zaterdag 22 september       

 
We moesten een belangrijke wedstrijd tegen Olympia E1. We begonnen veel te slap 
aan de wedstrijd, waardoor we 0-1 achter kwamen. Na een tijdje kwamen we beter in 
de wedstrijd en begonnen we beter te voetballen. Na een mooie pass van Jorrit op 
Jesse kwamen we op 1-1. Nu hadden we de smaak te pakken. Door een mooie 
soloactie van Jorrit, die de bal naar Jelle H passte werd het 2-1. Daarna maakte Jorrit 
weer een goede soloactie en scoorde zelf de 3-1. Uit een corner van Jelle H, scoorde 
Bart met een hard schot de 4-1. 
De 2de helft begon met 4-1voorsprong voor ons. Olympia had een paar kansen in het 
begin, maar Teus hield deze er heel knap uit. Het duurde best lang voordat er weer 
gescoord werd, maar toen pakte Jesse voorin de bal af en scoorde de 5-1. Daarna 
scoorde Jesse weer, nu met het hoofd, uit een mooie corner van Jelle H  6-1. Uit een 
mooie pass van Dustin op Jelle H, scoorde Jelle H de 7-1. Thomas passte de bal 
langs de lijn op Lars, en Lars scoorde een hele mooie goal vanaf de achterlijn in de 

verre hoek 8-1. Jelle v Doren maakte bijna uit een mooie actie de 9-1, maar de keeper stond in de weg. In 
de allerlaatste minuut gaf Dustin een pass naar voren, waaruit Jelle H de 9-1 maakte. 
En nu op naar DAW E1... 
. 
Groetjes, Jesse Schouten 
 
 
 
 
VOLKEL E1 – DAW E1 

 
Op zaterdag 29 september moesten wij thuis voetballen tegen DAW E1 uit Schaijk. 
De wedstrijd begon om 9.00 uur. Het eerste doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt 
door Jorrit, nadat Jesse met de bal naar voren liep en een assist gaf op Jorrit. Het 
werd toen 1-0. Daarna kwam DAW in de aanval maar scoorden niet. Wij counterden 
en toen scoorde Dustin 2-0 na een voorzet van Jelle Hermkens. DAW trapte toen 
weer af en daarna scoorde DAW wel, het was 2-1, toen was het rust. 
Na de rust trapten wij af en scoorde Jelle Hermkens de 3-1 uit een assist van Jorrit. 
DAW trapte weer af en probeerde te scoren, maar wij counterden weer en maakten 
het af doordat Bart weer uit een assist van Jelle Hermkens 4-1 scoorde. Het was een 
mooie wedstrijd. 
 
Groetjes van Lars v.d. Heijden. 
 

 
 
 
HVCH E1 – VOLKEL E1 

 
Op zaterdag 6 oktober moesten we naar HVCH (Heesch) om daar te spelen tegen de 
E1. Het regende heel hard, maar de wedstrijd ging toch door. De tegenstander 
maakte de 1-0. Daarna kregen wij een vrije trap, die Bart heel mooi scoorde. Even 
later was het rust.  
Jelle H. maakte de 1-2 door een corner die erin draaide. Daarna maakte de 
tegenstander de 2-2, 3-2 en de 4-2. En vlak voor het einde scoorde Dustin nog de 4-
3. 
We hebben net verloren, maar hadden eigenlijk moeten winnen. 
 
 
Groetjes, Jelle van Doren 
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Inspectie zwemparadijs Hemelrijk 
Afgelopen week inspecteerde de eigenaar van Hemelrijk,Ton Derks, met zoon Herman de zwemvijver van 
hun eigen Hemelrijk. De duikinstructies werden verzorgd door Bas Baaten,speler van Volkel 6. Dit 
voetbalteam bekostigde o.a. deze kavel van de goederen en dienstenveiling, welke als onderdeel van het 
jubileumprogramma i.v.m. het 75 jarige bestaan werd georganiseerd. Herman Derks was de enthousiaste 
koper en nodige zijn vader uit ook gebruik te maken van dit mooie aanbod. 

Foto: Ton en Herman Derks Duikinstructeur en links Bas Baaten van Volkel 6. 
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Eric, bedankt voor de pen jongen  
 

 
   
 

 
 

 
 
 

 
 

Om te beginnen wil ik Eric Bos bedanken voor de pen. Mijn naam is Wilco de Groot, getrouwd met Rianne 
en papa van Jelle, Pim en Daan. 
 
Tegenwoordig voetbal ik in het 3e.  Dit is een gezellig team van jonge en wat oudere spelers. Met de oudere 
spelers (Jan Schouten, Joost Eurlings, Bas vd Rijt, Tjeerd Kuijpers, Bart van Lamoen en Thomas Vloet) heb ik 
jaren in de A-selectie gevoetbald. Verder is ons team aangevuld met groeibriljantjes en eeuwige talenten 
(Stan, Kevin, Martijn van Grinsven, Thijs Voet, Teun, Dick, Tijn, Paul S, Herman). En dan ben ik er vast nog 
een aantal vergeten, want ons team heeft behoorlijk wat spelers. Hierdoor wisselt het team vaak van 
samenstelling, waar de resultaten ook onder lijden. We kunnen de hoge verwachtingen (nog) niet 
waarmaken. Sjaak doet ontzettend zijn best, maar wij laten hem regelmatig zakken. Dit jaar moet het toch 
wel mogelijk zijn om bij de eerste vijf te eindigen. 
 
Toen ik nog maar een menneke was heb ik eerst op fietscross gezeten, daarna - omdat we toen nog in de 
Peel woonden - begonnen bij Rksv Odiliapeel. Na de C overgestapt naar Rksv Volkel en hier begonnen in de 
B1 als rechtsback. Al snel verplaatst naar het middenveld. Via A1 (kampioen), 2e elftal (kampioen) werden 
we in het diepe gegooid bij het 1e, omdat ervaren spelers stopten. Op mijn eerste training voor de A-
selectie schopte ik gelijk Ivo Teeuwen (de spits van het 1e) tegen zijn schenen. Dit werd me door Eus 
Marijnissen niet in dank afgenomen. Maar Ivo weet het nog steeds, hij heeft me er wel eens aan herinnerd. 
Vervolgens heb ik 11 seizoenen in het eerste gevoetbald, met trainers die het eigenlijk nooit in me zagen 
zitten. Toch heb ik 265 officiële wedstrijden voor het 1e gevoetbald, doordat de trainers me op inzet en 
werklust niet konden passeren. Dus je ziet wel, met redelijk talent en veel inzet kom je een heel eind.  
 
Hierna ben ik 3 jaar gestopt met voetbal, ik had geen zin meer in trainen en haasten. Het voetballen begon 
weer te kriebelen en toen Bas en Jan me aanspraken om bij het 3e te komen heb ik dit maar gedaan. 
Onder de bezielende leiding van Sjaak ben ik dus aan mijn nieuwe start begonnen. In het begin wel even 
wennen aan de nieuwe spelers en het niveau ( tegenstanders en scheidsrechters), maar nu in het 2e jaar 
gaat het stukken beter dan vorig jaar. Hier heeft een weekendje De Mortel ook aan bijgedragen. Tijdens 
zo’n weekendje weg leer je iedereen op z’n best kennen, qua zuipen en de vrouwtjes. We weten elkaar dit 
seizoen steeds beter te vinden en hebben nu al bijna net zoveel punten als vorig jaar (Ahum). 
 
Ik denk dat dit wel voldoende is, dus ik geef de pen aan “de Witte Adebayor” van de A2 en tevens ons 
personeelslid Rob van Sleeuwen.  
 
 
Rob succes!! 
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  14 en 15 juni 2013 
 

Parkeren bij de open dagen van de 
vliegbasis! 

Jij  komt  toch ook helpen! 
    €€€€€  in het laatje! 

 
 
 

 
In het weekend van 14 en 15 juni 2013 zijn de open dagen van de Luchtmacht wederom op 
vliegbasis Volkel. Er worden in 2 dagen ruim 200.000 bezoekers verwacht.   Samen met 8 
verenigingen uit Odiliapeel en 8 verenigingen uit Volkel gaan we het parkeren in goede banen 
leiden en de eerste bijeenkomst, ter voorbereiding hierop, heeft afgelopen week al plaatsgehad. 
Dit is niet alleen een leuk tijdverdrijf maar brengt ook veel €€€€€€€€€ in het laatje van de 
voetbalclub. Met dit geld kunnen we dan bijvoorbeeld extra activiteiten organiseren voor de 
jeugd, geld reserveren voor uitbreiding van ons wedstrijdsecretariaat of om een kindvriendelijk 
speeltuintje aan te leggen voor onze jongste bezoekers. We snappen dat de andere verenigingen 
die meedoen aan het parkeren natuurlijk ook blij zijn met alle hulp, maar we doen graag nu al een 
beroep op onze leden om een halve dag of misschien wel een hele dag beschikbaar te zijn.  Om 
alvast een eerste inschatting te maken vragen we jullie om het ons te laten weten als je bereid 
bent om te helpen. De komende maanden zullen we nog vaker van ons laten horen en zullen we 
ook elftallen / commissies en anderen actief gaan benaderen om wat tijd vrij te maken. 
 
P.s.: door het invullen van de strook verplicht je je natuurlijk tot niets, maar we hopen  wel dat je 
alvast een kruisje op de kalender zet bij 14 en 15 juni 2013…. 
 
Parkeercommissie Rksv Volkel 
Harrie Verwegen 
Frans van Os 
Hans vd Locht 
 

 
Naam  : ……………………………… 
 
Email adres    : ……………………………… 
 
Ik heb wel interesse om eventueel te helpen bij het parkeren op vrijdag en / of zaterdag. 
 
 
O       vrijdag 14 juni 
O       zaterdag 15 juni 
 
Je mag dit briefje inleveren bij Frans, Harrie of Hans. Je mag het natuurlijk ook per telefoon of mail 
laten weten als je interesse hebt:  Lovo@hetnet.nl . 
 
 

mailto:Lovo@hetnet.nl
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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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Volkel Reünie 
die je niet mag missen 

Uitnodiging voor iedereen die zijn makkers van toen nog eens wil 

treffen bij een drankje en een hapje. Er worden hoekjes gevormd voor 

seniorenspelers 1937-1970, seventies, eighties en nineties.   

Uiteraard zien we ook partners graag meekomen! 

Je mag zelf je vrienden en vriendinnen van toen aansporen om ook te 

komen. Wij hebben natuurlijk niet alle adressen van hen, maar iedereen 

is welkom. Je hoeft nu geen lid te zijn. 

Zaterdag 24 november 2012 
in de kantine aan De Eeuwsels 

15.00 uur Aanvang 

15.30 uur Opening 

18.00 uur Presentatie Jubileumboek 1937-2012 

19.00 uur Prijsuitreiking Loterij 

20.00 uur Feestelijk Slotoffensief 

We maken foto’s van jou met je makkers. Er is volop 

gelegenheid om bij te kletsen, te kijken naar geprojecteerde 

foto’s van toen, te kijken en luisteren naar enkele leuke 

optredens, het jubileumboek in te zien, enz.  

Aanmelden is niet nodig. 
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LOTEN TE KOOP   
 

Goederen en dienstenveiling  
 
Op vrijdag 21 september is er in het kader van ons jubileumjaar een goederen- en dienstenveiling 
gehouden. De goederen en de diensten , aangeboden door sponsoren, bedrijven uit de omgeving en de 
leden en elftallen van onze club  werden deze avond openbaar verkocht op een spectaculaire veiling. Maar 
liefst 49 kavels werden aangeboden door de enthousiaste en zeer spraakzame veilingmeesters Willem 
Vloet en Johnny Verstegen. Op het geplaatste podium maakten ze er een ware show van samen met hun 
crew (zie foto). Ties  vd Berg en Fred van Boxtel (in het dagelijkse voetballeven hebben ze als vlagger ook al 
altijd wat mee te sjouwen) zorgden voor de aan-en afvoer van de goederen. Bovendien hadden ze ook nog 
assistentie van een tweetal Bavaria-Babe’s om de kavels te tonen. Harry Verwegen  en Piet van den Brandt 
zorgden voor een goed verloop van de gehele omlijsting van de avond. En natuurlijk was ons 
kantinepersoneel zoals zo vaak weer ijverig aanwezig om iedereen van een hapje en een drankje te 
voorzien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om 20.00 uur begon deze avond met een bakje 
koffie en een pilsje en rond negen uur was de 
kantine aardig volgestroomd met een gevarieerd 
publiek. De veiling was verdeeld in een tweetal 

blokken, het eerste gedeelte kwam wat aarzelend op gang, maar nadat de eerste objecten verkocht waren 
ging het steeds vlotter en steeds beter. Het koperspubliek en de veilingmeesters begonnen elkaar steeds 
beter aan te voelen en de drempelvrees was al snel verdwenen. Binnen een uur was de eerste blok geveild 
en konden we beginnen met de pauze en een optreden van Achmed, een in Nederland geïntegreerde 
allochtoon.  Achmed kwam ons de middenstip van het kunstgrasveld ter veiling aanbieden om zo deze 
verkoop-avond  een positief financiële draai te kunnen geven.  Hiernaast gaf hij ook nog op komische wijze 
zijn visie op het leven van de Turken in Nederland en de cultuurverschillen tussen beide bevolkingsgroepen.   
Na de pauze was er een biertje meer gedronken en zat de “knip” bij veel bezoekers wat losser in de 
‘kontzak’. De stemming was gezellig en er werd vlot geboden op de diverse aangeboden kavels. Soms zagen 
we zelfs vader en zoon tegen elkaar opbieden en op een gegeven moment begon zelfs een veilingmeester 
mee te bieden. Deze werd echter snel teruggefloten door de ‘strenge’ Hans van der Locht die met het 
veilingreglement in de hand het geheel goed onder controle hield. De veilingmeester vond al snel een 
stroman in het publiek die namens hem ging meebieden. Rond middernacht was de laatste kavel geveild en 
kon de organisatie terugzien op een geslaagde en gezellige avond. Rob van Beem, onze penningmeester 
liep na afloop met een big smile rond, dus de conclusie kan wel worden getrokken dat ook het doel van 
deze avond- een financiële bijdrage in de kosten van het jubileumjaar- wel gehaald zal zijn.  
 
Jan Banken 
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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 

 

 

 
 

 

http://www.kapperijunique.nl/
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JEUGDPORTRET 
 

 
NAAM:    Lars v/d Wijst 

  

ELFTAL:   F2 
          
LEEFTIJD:     7 jaar   
 
SCHOOL:     De Vlieger     

 
 
1.Hoe lang ben je lid bij RKSV Volkel?  

Lid sinds 1½ jaar en daarvoor heb ik 1½ bij de vijfjarige gezeten. 
 
2. De F2 staat nu op de 5e plaats, maar kunnen jullie ook kampioen worden? 

Natuurlijk!! 
 
3. Wat is het alle leukste aan jullie voetbalteam? 

Allemaal goeie spelers. 
  
4. Heb je een vaste plaats(welke)? 
  Rechts achter 
 
5. Heb je al doelpunten gescoord? 

Nee, wel een paar assists. 
 
6. Beste, trainer? 

Bob en Jos 
 
7. Favoriete club.  

PSV 
 
   8. Waarom deze club? 

Het is de beste club van Nederland 
 
9. Jeugdidool?     

Memphis Depay 
 

10. Moeilijkste tegenstander? 
Siol F1 

 
11. Mooist voetbalmoment? 

Dat we met de F3 vorig jaar 2e zijn geworden. 
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12. Lachen om? 
Moppen 

 
13. Boos om? 

Als ze aan mijn shirtje trekken. 
 
14 Televisie? 

Nickelodeon 
 
15. Leukste op de computer? 

PSV liedjes op youtube en Friv.nl 
 
16. Wat is het aller lekkers eten?  

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

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

Judo 
 
19. Wie wordt er kampioen? 

PSV 
 
20. Is je familie ook sportief ? 

Ja, papa fietst (wielrennen), mama danst (zumba) en Femke turnt en zit op acro. 
 
21. Wat vond je er van om geïnterviewd te worden? 

Ik vond het super leuk! 
 
 

 

.  

 
 
 
Bedankt Lars voor je mooie antwoorden. 

 
Groetjes  Marcel  
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Volkel D1 
 
Volkel D1 – Hapse Boys D1: 4-0 !! 
Op zaterdag 1 september gingen we met Volkel D1 onze eerste competitiewedstrijd spelen tegen Hapse Boys D1. We 
hadden al een paar keer eerder gevoetbald met ons nieuwe team. Maar vandaag was het echt belangrijk. 
De opstelling was als volgt: Juul in de goal, Niels en ik centraal achterin, Tycho linksback en Sven rechtsback. Op het 
middenveld stonden Dennis, Jesse en Fenno. Onze voorhoede bestond uit Giel Prinsen, Giel Verhoogh en Loek. Op de 
bank begonnen Rick en Jelle. 
Eigenlijk moesten we uit, maar bij hun hadden ze geen plek meer dus moesten we gewoon thuis. 
We hadden 4-0 gewonnen en Giel Verhoogh had 3 keer gescoord en Loek 1 keer. 
We hebben nog kansen laten liggen, maar de 4 goals die we gemaakt hebben waren mooi. 
Maar 4-0 is ook een goede uitslag in het begin van het seizoen. 
 
Gr. Teun Verhoeven 

 
Nooit Gedacht 
Hallo mensen, 
Wij moesten 15 september spelen tegen Nooit Gedacht. We begonnen wat minder goed, zij waren steeds in de 
aanval. Er stond een grote jongen bij hen voorin. Langzamerhand kwamen wij in de wedstrijd en wij hadden geluk dat 
ze niet hadden gescoord. Toen wij in de wedstrijd kwamen gingen we meer aanvallen. Een keer gaf iemand hem voor 
van ons en scoorde Giel Prinssen hem met zijn schouder. Voor de rest ging de wedstrijd gelijk op, wij gingen aanvallen 
maar zij ook. Toen kregen wij een corner en die ging over iedereen heen en kwam bij Rick Hermkens op zijn borst, die 
nam hem aan en scoorde. Iedereen van ons was super blij, want nu stonden we nog verder voor. Toen het rust was 
stond het 2-0 voor ons. 
Na de rust ging het echt gelijk op. Zij kregen een grote kans die ze niet afmaakten, omdat onze keeper Juul Daandels 
hem tegen hield. In de laatste paar minuten scoorden zij helaas. Nu was het echt spannend, want toen gingen ze 
steeds meer aanvallen. Wij kregen een kans en die maakte Fenno Jilesen. Gelukkig, het was een mooie aanval. 
Toen probeerden wij er nog een te maken, maar de scheidsrechter floot af. 
Wij hadden gewonnen en nu stonden we boven aan in de competitie. 
 
Gr. Sven van Heertum 

 

Volkel D1-Festilent D1 
Hallo ik ben Rick. 
We moesten vandaag tegen Festilent D1 en we hadden allebei nog alles gewonnen. We begonnen met de warming 
up, die was niet zo serieus. Toen begon de wedstrijd, We beginnen heel goed aan de wedstrijd, We komen snel op 1-0  
voor (Dennis). 5 Minuten later scoren we de 2-0 (Teun).RUST. Na de rust beginnen we weer heel goed, Giel kon 2 keer 
alleen op de keeper af en ik schoot nog 2 keer op de lat. Toen begon Festilent te voetballen;,ze maken de 2-1, het 
word nog spannend, maar we hebben toch nog gewonnen met 2-1. 

Groetjes Rick 

O.S.S. D2 – Volkel D1 
We begonnen de wedstrijd goed. We scoorden al heel snel 2 goals.Toen kwamen zij in de wedstrijd, maar voor de rust 
stonden we met vier nul voor. Toen was het rust. Na de rust begonnen we heel goed, maar we maakten de kansen 
niet af. Toen scoorden zij1-4  en toen speelde we echt slecht. Toen scoorde hun 2-4 en tien minuten voor tijd maakten 
hun 3-4. Toen schopten we alle ballen naar voren. Iedereen ging mee verdedigen en de tegenstander scoorde niet 
meer. Gelukkig floot de scheids af. 

Gr., Dennis 
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Jubilarissenavond vrijdag 5 oktober  
Op vrijdag 25 oktober hebben we weer een aantal leden in het zonnetje gezet. Maar liefst 17 zijn er dit jaar 
25 jaar lid en Martien van den Boogaard mogen we feliciteren met zijn 50-jarig lidmaatschap. Zoveel leden 
die zo lang bij de club blijven, dat geeft toch wel aan dat er veel betrokkenheid bij de club is, een gegeven 
waar we als club trots op mogen zijn. Piere Hutjens, onze voorzitter, bedankte alle 25 jarige leden: (Charl 
van Dijk en Jan Coppens waren afgemeld en Cor Verkuijlen was als 26-jarig lid erbij wegens verhindering 
vorig jaar) voor hun inzet voor onze voetbalclub.  Dit waren: 
Marita Bos, Linda Smulders, Jan Bongers, Arno van Deursen, Tiny Hoefnagel, Martin en Jo van de Berg, 
Marc de Groot, Toin Hutjens, Bjorn van Hees, Geert Verkuijlen, Ruud Verstegen, Dirk van de Berg,  Mark 
van Driel en Roy Verkuijlen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna is apart aandacht besteed aan het 50- jarig lidmaatschap 
van Martien v d Boogaard. Aan de hand van een aantal trefwoorden 
(die eigenlijk al voor zich spreken)  is de carrière van Martien door 
Pierre in beeld gebracht.  Icoon van de club, grensrechter, 
onderhoudsman, Wilma’s kantinehulp, ons heideroosje, plat 
geslagen broodje kroket, af en toe een pilsje, wat seven up en een 
klein borreltje, de Gelderlander , maar vooral een man met een 
rood-wit hart !!! 
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Hierna zijn op deze avond ook nog de topscoorder, koning van de assist, de doelman en het team van het 
jaar gehuldigd. Wout Cobussen reikte deze fel begeerde prijzen uit aan resp. Selim Ilhan, Roy vd Brand, 

Willem vd Brandt en 

 

 

 

 
 

Volkel 2.  
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Eerste thuiszege: 3-0 tegen Stiphout Vooruit 
Na de eerste uitzege vorige week was er nu ook een eerste thuiszege voor Volkel. Op sportpark De 
Eeuwsels werd onder de klanken van Festyland een verdiende 3-0 zege behaald tegen het Helmondse 
Stiphout Vooruit. 
 

 
 

Twee voetballende teams stonden deze zondag tegenover elkaar en het was Volkel dat vanaf de aftrap het 
initiatief zocht. Stiphout voetbalde behoudend, maar kreeg wel de eerste kans in de 7e minuut toen Koen 
Bloks zijn schot naast zag gaan. Dit was het enige wapenfeit van Stiphout in de hele eerste helft. Volkel was 
eigenlijk heer en meester en had eigenlijk gezien de kansenverhouding op voorsprong moeten komen. In 
de 8e minuut had Gijs Verkuijlen de hoek voor het uitzoeken, maar zijn lobje mislukte. 

 

 

Ook Luuk v/d Elzen had zijn vizier nog niet op scherp staan, want in de 20e minuut schoot hij naast. Even 
later onderschepte Gijs Verkuijlen een bal van de verdediging van Stiphout, maar ook nu verdween de bal 
aan de verkeerde kant van de paal. In de 37e minuut stuitte Luuk v/d Elzen op Stiphout goalie Addy 
Klaassen. Veel kansen dus voor Volkel, maar geen doelpunten. Ook niet in de slotfase van de eerste helft 
toen achtereenvolgens Gijs Verkuijlen (een volley naast), Stijn van Cuijk (stuitte op de voeten van Klaassen), 
Sander v/d Elzen (in de handen van de Stiphout doelman) en weer Gijs Verkuijlen (alleen voor de doelman) 
het net niet konden vinden. De 0-0 ruststand was dus geheel tegen de verhouding in. 
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Na rust bemoeide Stiphout zich wat meer met het spel en werd het een meer open wedstrijd. In de 62e 
minuut brak Volkel eindelijk de ban toen Rob v/d Zanden de vrij gelopen Luuk v/d Elzen op maat bediende 
en de Volkel spits bekwaam afrondde: 1-0. Rik Verwijst strandde met zijn schot in de 63e minuut op 
Stiphout doelman Klaassen en in de 65e minuut had de 1-1 moeten vallen. Voor een leeg doel schoot Tom 
Smulders namens Stiphout de bal huizenhoog over. 

 

 
 

Twee minuten hierna lag de 2-0 achter goalie Klaassen van Stiphout. 

 
 
 

Halverwege de helft van Stiphout mocht de alom aanwezige Stijn van Cuijk een vrije bal nemen die slecht 
verwerkt werd door de Stiphout defensie. Erwin van Dooren was er als de kippen bij om koppend af te 
ronden. Volkel doelman Tomek Kuipers kwam tot dan toe weinig in het stuk voor, maar in de 69e minuut 
voorkwam hij wel de aansluitingstreffer toen hij een schot van Ruben van Hoof prima blokkeerde. Een 
prachtige combinatie tussen Sander v/d Elzen en Stijn van Cuijk leidde de 3-0 in, waarbij Stijn van Cuijk de 
bal snoeihard achter doelman Klaassen knalde. Tomek Kuipers wilde kost wat kost de 0 houden en kon met 
een reflex een van richting veranderde inzet pakken. 
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Luuk v/d Elzen probeerde in blessuretijd nog met een spectaculaire omhaal de 4-0 tegen de touwen te 
werken, maar zag de bal over het doel gaan. Een uitstekende 3-0 winst van de mannen van trainer William 
v/d Steen die het vertrouwen bij zijn manschappen met de week ziet toenemen. Komende zondag staat er 
voor Volkel de bekerwedstrijd tegen 5e klasser Gassel op het programma. Op de Eeuwsels wordt hiervoor 
om 14.30 uur afgetrapt. 

 
 

. 
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Statistieken 
 
Hallo voetballers! Het seizoen is weer begonnen en de eerste wedstrijden zijn gespeeld. Een aantal weken 
geleden hebben, tijdens een gezellige avond, de winnaars van vorig seizoen hun oorkonde weer in 
ontvangst mogen nemen. Ook dit seizoen beginnen de eerste kanshebbers voor één van de nieuwe titels 
zich alweer te onderscheiden, maar het seizoen duurt nog lang. 
Graag wil ik de leiders verzoeken de formulieren volledig in te vullen. Ik ken veel spelers bij naam, maar het 
maakt het me wel makkelijker als je de voor en achternaam op het formulier invult, want ik weet niet 
precies wie in welk team voetbalt. Rest me nog iedereen heel veel succes toe te wensen voor dit seizoen! 
 
Topscoorder 
De winnaar van de afgelopen twee seizoenen voert ook nu weer de ranglijst aan. Toch is zijn voorsprong na 
ongeveer 7 wedstrijden niet zo groot als verleden seizoen. Hopelijk kunnen de andere spelers bij blijven, 
zodat we dit jaar een keer een spannend klassement krijgen! 
 
 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 11 

Harm Banken 9 

Kenny van Hal 7 

Geert Verkuilen 5 

Bas vd Rijt 5 

Robert Raaijmakers 4 

Jos Hurkmans 4 

Wout Schepers 4 

Ties vd Berg 4 

 
 
Koning van de Assist 
Bij de assists heeft Stan van Bakel de leiding genomen. Hij wordt echter op de voet gevolgd door Femke en 
Bas. Verscheidene spelers hebben al de nodige assists op hun naam staan en hopelijk wordt het ook hier 
een mooie spannende strijd! 

 

Naam Aantal assists 

Stan van Bakel 8 

Femke Riepe 7 

Bas Verkuijlen 7 

Tom van Dalen 6 

Martijn Verkuilen 5 

Bas vd Rijt 5 

Geert Verkuilen 5 

 
Team van de het seizoen 
Het jongste seniorenteam van onze club heeft direct de leiding genomen. Met de bezielende leiding van 
Toine Bos op zondagochtend langs de lijn gaat het deze jongens voor de wind! Veel mannen uit dit team 
spelen dit jaar voor het eerst bij de senioren, maar de zaterdagavond- en nacht lijkt ze voorlopig op zondag 
nog niet te deren. Houd vol jongens! 
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Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 8 5 13 2,60 

Volkel 4 5 9 1,80 

Volkel 7 6 9 1,50 

Volkel 3 6 9 1,50 

Dames 1 5 6 1,20 

Volkel 2 7 7 1,00 

Volkel 1 7 7 1,00 

Volkel 5 5 3 0,60 

Volkel 6 6 0 0,00 

 
Jeugdklassement 
De jongens van de C1 en D1 zijn goed van start gegaan. Allebei hebben ze nog het volle aantal punten, 
waarbij de D1 zelfs al 6x op rij heeft weten te winnen! De A2 heeft een moeilijke start van het seizoen en 
wachten nog op hun eerste puntjes, maar die zullen er ook ongetwijfeld gaan komen! 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

C1 3 9 3,00 

D1 6 18 3,00 

E3 6 15 2,50 

F1 6 15 2,50 

B1 7 17 2,43 

MC1 5 12 2,40 

A1 5 10 2,00 

D2 5 10 2,00 

D3 5 10 2,00 

MA1 3 6 2,00 

C2 5 9 1,80 

F2 5 9 1,80 

B2 6 9 1,50 

E1 7 10 1,43 

E4 6 8 1,33 

F3 6 6 1,00 

F5 7 6 0,86 

E2 5 4 0,80 

F4 5 1 0,20 

A2 4 0 0,00 

 
 
Doelman van de periode 
Het valt op dat er al veel verschillende keepers zijn geweest in de eerste maanden van het seizoen. Eis blijft 
echter dat je aan het einde van het seizoen minstens 12 wedstrijden hebt gekeept, om mee te dingen naar 
de titel doelman van het jaar. Houd in dit overzicht dus vooral de ‘vaste doelmannen’ in de gaten, want 
uiteindelijk zal de prijs onder hen verdeeld gaan worden. 
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Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Rick van Hintum 1 0 0,00 

Marvin Schonenberg 1 0 0,00 

Bart vd Zanden 1 0 0,00 

Wout Cobussen 4 4 1,00 

Linda Smulders 1 1 1,00 

Maarten Derks 1 1 1,00 

Tomek Kuipers 5 7 1,40 

Wieke Stanhuis 2 3 1,50 

Joost Eurlings 5 8 1,60 

Loes v Sleeuwen 3 5 1,67 

Leon Aben 2 4 2,00 

Mart Bos 5 11 2,20 

Wim vd Locht 3 8 2,67 

John Rijnen 3 8 2,67 

Wilco v Nuland 5 16 3,20 

Willem vd Brand 2 7 3,50 

Johan van Oort 1 5 5,00 

Tom Vogels 6 31 5,17 

 
 
Mocht je merken dat er iets niet klopt in de statistieken dan kun je me hier altijd op aanspreken. Ik loop 
bijna elke zondag wel op het voetbalveld rond. Succes allemaal dit seizoen! 
 
Wout Cobussen 
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D2 Training met profvoetballer!! 
Jordens Peters is een speler van Willem II en is de neef van Casper Krol. Casper had geregeld dat Jordens een keer met 
ons mee zou trainen. Eerst hebben we rondootje gedaan, toen deed Jordens natuurlijk nog niet mee. Toen we gingen 
warmlopen was het gewoon net als normaal en daarna strekken. We waren net klaar met strekken en moesten toen 
gaan kaatsen, natuurlijk deed Jordens daar wel aan mee. Dat zijn natuurlijk hele goeie oefeningen. Je moest de bal aan 
nemen en kaatsen naar de anderen. Als je dat had gedaan moest je de bal achterna rennen. Na een tijdje gingen de 
pionnen naar achter en moest je lange ballen geven. Daarna deden we een spel met kaatsen naar leon en Bart. Zij 
gaven terug en je moest Jordens voorbij komen en afronden op goal. Maar daar stonden natuurlijk Teun en Bram in. 
Toen moest je gewoon op Jordens afleggen en legde hij net buiten de 16 voor en moest je schieten. Natuurlijk deden 
we op het eind partijtje 6 tegen 6 want Jordens en Bart deden mee dat is altijd het leukste.  
Het was echt kei leuk om een keer met een echte profvoetballer te mogen trainen. Jordens bedankt hiervoor. 
 
Spelers D2 

 
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 8 december 2012 in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 
 

.  
 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


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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