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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Uiteraard wenst de redactie iedereen fijne feestdagen, een uiterst gezellige Oudejaarsavond en 
een heel gelukkig Nieuwjaar! 
Voor de rubriek Jeugdportret is een nieuwe schrijver gevonden in de persoon van Nancy van 
Hooff. Nog eens dank aan Marcel Robben die het vele jaren vol hield om deze rubriek te 
verzorgen. 
 
In Almere kwam een groot sociaal probleem aan de oppervlakte bij de dood van een grensrechter. 
Als club kunnen we er samen wel alles aan doen om dat soort reacties tegen te gaan, om de kans 
op excessen te beperken.  
 
Het eerste (mannen-)team heeft de weg omhoog gevonden en onze nieuwe spits raakt inmiddels  
zo gewend en trefzeker, dat hij met stip de topscorerlijst is binnengekomen. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 9 FEBRUARI 2013. 
De sluitingsdata voor de nummers daarna zijn: zaterdag 13 APRIL, 8 JUNI, 10 AUGUSTUS, 12 
OKTOBER, 7 DECEMBER 2013. 
  
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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Ledenmutaties 

Afgemeld 

    

Aangemeld 

     

Verhuisd 

Wout Cobussen Hoge Randweg 12A 5408 NA Volkel 06-50492598 

Mark Daandels Breestraat 2 5408 RR Volkel 06-53966363 

Ad Kuijpers Beekvloed 25 5408 NG Volkel 06-50260379 

Mark School Beekvloed 21 5408 NG Volkel 06-28203955 

Paul Hermans Runmolen 10 5404 KT Uden 06-55152711 

Bart vd Wijst Kloosterstraat 49 5408 BB Volkel 06-23940315 

Paul Poels Cellostraat 21 5402 AA Uden 0413-266431 

Rick Silverenberg Beekvloed 61 5408 NG Volkel 06-41640040 

 
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? 
Nancy van Hooff   De 11 van… (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, 
 

We zijn alweer aan het einde van het jaar en staan vlak voor de winterstop. Een 
periode waarin minder wordt getraind en de competitie stil ligt. Ook hebben we 
het einde in zicht van ons jubileumjaar. Eentje die we nooit meer vergeten. Maar 
voor ik daar op terug kom wil ik eerst de aandacht voor iets vreselijks wat er 
gebeurd is op een van de voetbalvelden.  
 

Namelijk de dood van Richard v.d. Nieuwenhuizen, de grensrechter van Sc Buitenboys B1 uit Almere. 
Een vrijwilliger die bruut uit zijn gezin wordt weggenomen omdat hij zich inspant om het mooie spelletje 
voetbal te kunnen spelen. Laat alstublieft dat spel mooi blijven, laten we plezier houden en respect hebben 
voor iedereen die hierbij betrokken is. Winst of verlies hoort daar bij. Laten we samen er voor zorgen dat 
dit nooit meer gebeurt, de oplossing weet ik niet maar sociale controle, elkaar er op aan spreken als we iets 
doen wat niets met het spelletje te maken heeft, is het minste dat we kunnen doen. Wij als vereniging 
hebben plezier en vriendschap hoog in het vaandel staan, zo is onze vereniging 75 jaar geleden ook 
opgericht door een stel vrienden. Laten we dit zo houden, ik reken op ieders steun. Dit mag nooit meer 
gebeuren!!! 
 
Zoals ik in de beginalinea al schreef loopt het jubileumjaar op zijn eind. Ik mag zeggen dat we een 
schitterend jubileumjaar achter de rug hebben met vele mooie activiteiten. Denk dan terug aan de opening 
van het jubileum met ons eigen clublied geschonken door BZB, het spectaculaire vuurwerk, de 
jubileumquiz, de receptie, de zeskamp vanuit onze vereniging mede georganiseerd door Ivo Wouters, Pim 
Hoefnagel en Hans v.d. Locht, het feestweekend, het jeugdweekend, de dienstenveiling, de reünie met de 
uitreiking van het prachtige jubileumboek en op 27 en 28 december nog ons jeugdzaalvoetbaltoernooi. 
Ik wil dan ook nogmaals iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt, vele vrijwilligers en commissies 
maar een speciaal dankwoord aan de jubileumcommissie Dirk, Hans, Geert, Marcel en Rob maar ook de 
technische commissie William en Willy en natuurlijk onze eigen Gerald en Wilma voor de horeca. Het was 
super…..dank je wel!!! 
 
Na dit seizoen gaan we afscheid nemen van Frans Bongers als trainer van het 2e elftal. Frans zal 
vermoedelijk terugkeren als trainer van de C-selectie. 
Betreffende de contractverlenging met onze hoofdtrainer William v.d. Steen moeten we nog in gesprek 
met William, maar vanuit het bestuur zijn we zeer tevreden en hopelijk heeft William hetzelfde gevoel en 
kunnen we zijn contract verlengen. 
Met Sjaak ben ik al in gesprek geweest voor het volgend seizoen maar er zal nogmaals een ontmoeting 
plaatsvinden met als doel om ook Sjaak nog een seizoen aan onze vereniging te binden. Ook met onze 
damestrainer Leo Lourenssen gaan we spoedig om tafel om met wederzijds goedvinden Leo te behouden 
voor ons damesteam. 
 
Verder zijn er binnen het bestuur plannen om het wedstrijdsecretariaat uit te gaan breiden tot op gelijke 
hoogte met de kassa en MFR. De tekeningen zijn in de maak, daarna zullen we advies vragen bij een 
calculator wat het gaat kosten en dan nemen we een beslissing tot het wel of niet over gaan tot bouw van 
een nieuw wedstrijdsecretariaat. Tijdens de jaarvergadering heeft het bestuur het mandaat gekregen van 
de leden van de vergadering om zelf te beslissen in het wel of niet doorgaan van de nieuwbouw. Ik hoop 
dat we dit in het voorjaar 2013 kunnen realiseren. Maar we zullen jullie via de website en het clubblad op 
de hoogte houden van de voortgang in deze. 
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Onze sponsors zijn onlangs door ons uitgenodigd voor een sponsoravond bij de hoofdsponsor Café Piepers 
om onze waardering uit te spreken voor hun bereidwilligheid om onze club te steunen. Het was een 
prachtige avond, waar we zelfs nog wat hebben kunnen leren van profscheidsrechter Bas Nijhuis met zijn 
assistent Coen Droste. En ik mag gerust zeggen: ik heb respect voor de mensen die wekelijks de wedstrijden 
leiden.  
Ik wil namens onze vereniging gaarne onze jeugdprins Jarno Adam en zijn jeugdadjudant Bram Huvenaars 
feliciteren met hun benoeming en veel plezier toewensen met het komende carnaval. 
Maar ook gaan mijn felicitaties uit naar Ties en Ans v.d. Berg als komend boerenbruidspaar.  
Ik zag de laatste tijd wel dat er een liefdevolle klik was tussen beiden, maar dat dit zou uitmonden in 
boerenbruidspaar was een grote verrassing. 
Ik denk dan ook dat de carnavalsvereniging niet achter kan blijven door het kiezen van een prins van de 
voetbalclub. Dan wordt het helemaal een super carnaval. 
 
De kerstdagen staan weer voor de deur en daar hoort natuurlijk onze kerstloop op 2e kerstdag zeker bij. 
Even lekker de beentjes strekken om daarna lekker te genieten van een kopje soep met roggebrood bij 
Gerald en Wilma in de kantine.  
Op 06 januari 2013 hebben we, vanaf 14.00 uur, onze nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat velen aanwezig 
zullen zijn en dat ik ook iedereen de hand mag schudden om elkaar een gelukkig maar vooral gezond 2013 
toe te wensen.  
Ik wens jullie, met je familie, fijne kerstdagen en een gelukkig 2013. 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

 

Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven heeft de KNVB net bekend 
gemaakt dat op 8 en 9 december alle wedstrijden worden afgelast. De 
aanleiding hiervoor is waarschijnlijk bij iedereen bekend. Het overlijden van 
een grensrechter in het amateurvoetbal na mishandeling door enkele 
spelers. Toen ik het hoorde gingen er verschillende emoties door me heen. 
Woede, verslagenheid, verdriet, onbegrip, ongeloof, medeleven voor de 
nabestaanden, de betrokken spelers, collega vrijwilligers en clubs. Na de 
eerste klap ga je dan toch kijken naar onze eigen club. En dan denk je: kan 
dit bij ons ook gebeuren??? Natuurlijk ga je er niet van uit, maar garantie 
krijg je niet. Laten we met z'n allen afspreken dat we dit binnen onze club 
niet laten gebeuren!  

Waarschijnlijk zullen 99 van de 100 wedstrijden gewoon sportief en gemoedelijk verlopen. Maar 
laten we juist bij de ene wedstrijd waar de gemoederen hoger oplopen allemaal alert zijn op het 
gedrag en de acties van iedereen op en om het veld. 
 
Terug naar de sportieve resultaten van onze jeugdteams. 
We kunnen concluderen dat de A1 en B1 de eerste competitiehelft goed hebben afgesloten. Beide 
teams doen volop mee boven in de competitie. De B1 heeft al een periodetitel in de wacht 
gesleept en de A1 zit nog in de bekercompetitie. 
 
De A2 heeft eindelijk het eerste puntje te pakken en de B2 en C2 doen lekker mee en zijn beide 
boven in de middenmoot geëindigd.  
 
De C1 is nog volop in de race voor het kampioenschap en na de wedstrijden van 1 december 
hebben ze de grootste kans om de titel te pakken.  
 
De D1 is op 10 november ongeslagen kampioen geworden en dit is uitbundig gevierd.  
De D2 en D3 blijven goed partij geven en kunnen zich handhaven in de middenmoot van de 
competities. 
 
Bij de E-teams zien we dat de E3 zich niet heeft kunnen handhaven in de top 3. Ze zijn op een 
prima 4de plaats terecht gekomen. De E1 doet het in de competitie niet zo geweldig als in de 
bekercompetitie. De E2 en E4 hebben het moeilijk. Heel af en toe kunnen ze een puntje pakken 
maar er wordt ook met grote cijfers verloren. 
 
Voor de F2 geldt hetzelfde als voor de E1. In de competitie geen kans op de bovenste regionen 
maar wel voortvarend in de beker. De F1 heeft een gedeelde tweede plaats weten te bereiken. De 
F3 en F4 moeten helaas te vaak de punten aan de tegenstander geven. 
 
De meisjes doen het goed in de bekerwedstrijden. Beide teams zitten nog in de race. De MC1 
heeft een goede kans op het kampioenschap maar dan moet er nog wel even bij de koploper 
minimaal een puntje gepakt worden. 
 
Helaas hebben veel teams niet alle wedstrijden van de competitie kunnen spelen. De KNVB is 
vòòr het einde van de najaarsreeksen al begonnen met de indeling voor het voorjaar. Na de 
afgelastingen van 8 december heeft de KNVB bekend gemaakt dat de overige wedstrijden niet 
meer ingepland worden. 
De wedstrijden die nog van belang zijn voor een eventueel kampioenschap mogen door de clubs 
zelf ingepland worden. 
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Op 25 januari 2013 is het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Uden. Hier worden alle 
kampioenen van het kalenderjaar 2012 nog een keer in het zonnetje gezet.  
De gemeente heeft, in het kader van ons jubileum, onze club gevraagd of wij 6 jeugdleden aan 
willen wijzen om dit jaar de medailledragers te worden. Binnen de jeugdcommissie gaan we 
binnenkort bepalen wie we hiervoor gaan vragen. 
 
Op 10 november zijn twee van onze jeugdleden onthuld als Jeugdprins en Adjudant voor het 
komende carnaval. Jarno Adam van de D3 is gekozen tot Jeugdprins en hij zal worden bijgestaan 
door Adjudant Bram Huvenaars uit de D2.  
Jullie motto is heel toepasselijk voor de carnaval maar kan ook bij een voetbalwedstrijd gebruikt 
worden als je gewonnen hebt. Veel plezier en maak er een mooi feestje van. 
 
 

 
 

 
Op 18 november hebben onze 5 jarigen en de eerste jaars F een echte interland gespeeld tegen 
PSV. 
In dit geval staat PSV voor "Pieten Sport Vereniging". In het kader van het jubileum mochten de 
jonge voetballers het opnemen tegen de Zwarte Pieten. Door het koude en natte weer hebben we 
besloten om de wedstrijd in de sporthal te spelen. Dit was voor de spelers en publiek prettiger. 
Het werd een mooie happening, de volksliederen werden gezongen door een echte zanger, er 
waren heel veel spandoeken, en natuurlijk een echte scheidrechter. Dat de Zwarte Pieten beter 
cadeautjes rond kunnen brengen als voetballen was aan de stand duidelijk te zien. De eindstand 
was 24-1 voor Volkel. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Op 30 november is de Sint nog even bij de club geweest om een presentje voor onze jongste 
leden te brengen. Het was een gezellige avond. Niet alleen voor de kinderen maar ook Sinterklaas 
en de Zwarte Pieten hebben het goed naar hun zin gehad. Hiervoor dank aan de ouders die het dit 
jaar weer geregeld hebben voor onze leden. 
 
Blessuretijd / het slotoffensief: 
Op 27 en 28 december hebben we weer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor onze jeugdteams. 
Alle leeftijdscategorien doen hier aan mee. 
We hebben de indeling iets aangepast ten opzichte van voorgaande jaren in verband met een 
speciaal optreden. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
  
27 december: van   9.00 u - 12.00 u   de C junioren 
             van  12.00u - 14.30 u   de M A en M C junioren   
             van 14.30 u - 18.00 u   de A en de B junioren 
28 december: van   9.00 u - 11.30 u   de D pupillen 
             van 11.30 u - 14.00 u   de E pupillen 
             van 14.00 u - 15.00 u   optreden 
             van 15.15 u - 18.00 u   de F pupillen  
Informatie over aan- en afmelden gaat via de leiders. 
  
Dit toernooi is voor de jeugd de afsluiting van het jubileumjaar en daarom hebben we een speciale 
gast uitgenodigd. 
Op vrijdag 28 december van 14.00 tot 15.00 uur komt Soufiane Touzani optreden. 
Soufiane Touzani is een Rotterdams Marokkaanse straatvoetballer en rapper. Hij werd bekend 
door het computerspel FIFA street, waarvoor hij trucs aanleverde en een karakter verzorgde. 

Zijn show is een afwisseling van rap, freestyle, een quiz en vele truckjes en wordt afgesloten met 

een handtekeningsessie. 
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Al bij al is dit zeer spectaculair en mag je als voetballiefhebber niet missen. 
Alle jeugdleden zijn welkom bij dit optreden. Dus ook degenen die op donderdag en vrijdag 
ochtend spelen. 
 
Het gebruik van het kunstgrasveld, met alle regels, gaat steeds beter maar we moeten aandacht 
blijven houden voor de zaken die niet helemaal naar wens gaan. In het vorige clubblad heb ik al 
gemeld dat er nog teveel personen zonder voetbalschoenen op het veld komen. 
Het valt me de laatste tijd steeds meer op dat op zaterdag en zondag, tussen de wedstrijden door 
en in de rust op het hoofdveld gevoetbald wordt door jeugdige toeschouwers zonder 
voetbalschoenen. 
Ook dit is niet de bedoeling. De overige velden kunnen naar hartelust gebruikt worden om een 
balletje te trappen. 
Daarom wil ik langs deze weg ouders, leiders, trainers en iedereen die blij is met het kunstgrasveld 
vragen om de jeugd hierop te wijzen en ze naar een van de andere velden te sturen. De 
kantinemedewerkers kunnen hierin ook een steentje bijdragen door bij het afgeven van een bal 
erbij te vertellen dat ze niet op het hoofdveld mogen. 
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. 
 
 
Sportieve groet, 
Fred Bongers 

 

 

 

 

Pupil van de week 

 
Het is zondag 9 september en ik mag pupil van de week zijn.  
Het eerste moest tegen Avesteijn voetballen. En ik moest er om 13.15 uur zijn. Toen 
was er de bespreking. De trainer zei waar iedereen moest staan en dat Volkel de 
punten niet mochten laten liggen. Toen gingen we naar de kleedkamer. En gingen we 
omkleden. Ze hadden ook een radio bij met kei harde muziek. Kei gaaf ! Toen gingen 
we naar buiten voor de warming up. Ik mocht ook op goal schieten. Toen gingen we 
terug naar de kleedkamer om de wedstrijd shirts aan te doen. Daarna gingen we in een 
rij staan en ik voorop. Samen met de scheidsrechters liepen we het veld op. 
Bij de tos mocht ik het muntje in de lucht gooien en hoppa de tos hadden we al  

 
gewonnen. Daarna mocht ik de aftrap doen en alleen naar hun keeper gaan om te scoren. Ik was kei 
zenuwachtig maar het was gelukt. Ik had gescoord.  
Toen ging ik op de bank zitten bij de reserve spelers. In de eerste helft had niemand gescoord. In de rust 
kreeg ik in de kleedkamer drinken en een snoepzak. 
De tweede helft 
Ik zat op de krat voor de drinkflessen en toen zei Theo tegen mij dat hij  er zeker 1 ging scoren en misschien 
wel 2. Toen scoorde Avesteijn. Een paar minuten erna mocht Theo erin en hij scoorde 1-1! Vlak daarna 
scoorde Avesteijn weer 1-2. En dat was de eindstand. Jammer, verloren. 
Maar ik vond het wel een super vette middag. Bedankt! 
En Gerald ook bedankt voor de mooie bal! 
 
Groetjes, Bart vd Kandelaar 
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Hallo allemaal 
 
Het Jubileumjaar is werkelijk voorbij gevlogen, wat gaat de tijd toch snel. We hebben enkele mooie 
momenten beleefd het afgelopen jaar. Nu ik dit aan het schrijven ben zijn we alweer volop bezig met de 
voorbereidingen van de officieuze sluiting van het jubileumjaar: het Eindsignaal, met de bijbehorende 
Reünie en feestavond. Hopelijk komen er veel oud leden op af zodat we weer eens ouwerwets kunnen 
zeveren. Er zijn verschillende “ouw” kampioenselftallen aangeschreven zodat we weer eens bij kunnen 
buurten over vruuger. Wir mi z’n alle op de foto, kei skon toch.  
Ik zei in het voorgaande stukje bewust officieuze sluiting, omdat onze voetbaltoekomst, en die is er, het 
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi heeft in december, waar uiteraard ook stil wordt gestaan bij het 75-jarig 
bestaan en daar ons jubileumjaar wordt afgesloten. 
Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen er op te wijzen dat: 
●  op 2de kerstdag weer onze jaarlijkse Kerstwandeling op het programma staat. We hopen jullie weer  
mooi routes te kunnen aanbieden. Je kunt deze keer starten tussen 10.30 en 13.00 uur en de afstanden zijn 
zoals gewoonlijk weer ongeveer 4 km en 8 km. Hopelijk hebben we een grote opkomst en mooi 
wandelweer.  
● op 19 en 20 Januari 2013 wederom ons inmiddels bekende Dartstoernooi voor de jeugd en de 
volwassenen wordt gehouden. Op die dagen kan iedereen weer zijn uiterste best doen om zich een jaar 
lang clubkampioen darten van Rksv Volkel te mogen noemen. De jeugd (iedereen tot en met de C1) begint 
zaterdagmiddag 19 januari om ongeveer 13.30 uur en zijn ongeveer 18.00 uur klaar. De A- en B-junioren 
kunnen/moeten  zondags 20 januari meedoen met de volwassenen. De aanvangstijd daarvan is 13.00 uur. 
Dus hoop ik dat iedereen alvast gaat oefenen zodat het weer een gezellig en spannend toernooi wordt. De 
kantine is op beide dagen een uur voor aanvang van het toernooi open. Tot dan. 
Voor Wilma en mij begint het nu af te tellen, op 2 Juni 2013, met ons jeugdtoernooi, stoppen we als 
beheerders van onze voetbalkantine. Het leek zo ver weg toen we aan het bestuur te kennen gaven dat we 
gingen stoppen. Nu we er dichter bij komen voelt het toch vreemd dat we straks niet meer achter maar 
voor de bar (ok mooi) staan. We zullen het zeker gaan missen. Gelukkig blijven op de zaterdagen de meeste 
mensen werken in de kantine dus dat is voor onze opvolging een zorg minder. Kei kei bedankt daarvoor. 
Tot slot willen wij, mede namens onze kinderen,  iedereen 
 

Fijne Kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toewensen  
en veel gezondheid en geluk voor 2013. 
Groetjes,   Gerald en Wilma 
 

Raad de Plaat 

Tijdens de medewerkersavond was hij er ook 
bij. 
Van welke speler zou deze voet zijn? 
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Volkel September  2012 
 

Jong en oud ontmoet elkaar door voetbal 
Ouderenzorgorganisatie BrabantZorg staat midden in de maatschappij. Elke 

zorglocatie is  onderdeel van de lokale samenleving. BrabantZorg zoekt actief samenwerking met 
verenigingen en instellingen in de directe omgeving. Dit versterkt de krachten en samenhang in de wijk. 
Een mooi voorbeeld is de samenwerking met RKSV Volkel. Sint Antonius heeft de samenwerking 
opgezocht met de E2 van RKSV Volkel. Deze samenwerking is voor BrabantZorg zeer waardevol. De 
ondersteuning komt niet alleen tot uiting op het shirt, maar het is een mooie en sportieve vorm om jong 
en oud met elkaar in contact te brengen. De bewoners en medewerkers van Sint Antonius zullen tijdens 

de wedstrijden de E2 met enthousiasme aanmoedigen. Daarnaast zullen de spelers van dit team van 
harte welkom zijn bij Sint Antonius om een keer bij het frietuurtje te komen eten en te vertellen hoe de 
wedstrijd is verlopen. Op die manier maken ze op een leuke manier kennis met elkaars leefomgeving. 
Sint Antonius wenst de E2 een sportief en succesvol seizoen toe! 

 

 

 

 



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 26 

 

 
 

  



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 27 

4-Everteam 1996-1997 
 

Het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw was de tijd waarin internet nog abrakadbra was en  

men dus de Telegraaf op zaterdag kocht om alle advertenties door te spitten, dat mobiele telefoons nog de 

afmeting hadden van een broodrooster, dat snorren nog niet fout waren, dat zuivel nog geen 

versheiddatum had en dus altijd lekker was, en de tijd dat de motorclubs als de Klappenvangers het 

straatbeeld bepaalden,  maar ook de tijd dat Volkel te kampen had met een grote groep  

hanggroepjongeren  die een gevaar waren voor de destijdse maatschappij. 

 Er werd een plan ontworpen waarin deze hangjeugd weer  terug kon keren in de maatschappij. De dikke 

vrienden Stelvis v.d. Schranselaar en Arnotorius BIG Spearcings, (beide al lang en vooral breed bekend uit 

de Volkelse onderwereld) kregen de leiding en de opgeleidde Psycho Jos the Boss moest deze groep binnen 

het veld in het gareel zien te houden. 

En zo ontstond het 4 everteam dat dus uit een arsenaal randgroepjongeren bestond, zoals daar waren: Bart 

“Balletjes” Arts, Petra Dronkers, Anton “baby”- Bens,  Kees “het standbeeld Fierljep” Lenstra Verkuilen,  

Jeroen “Tarkan” Verkuilen, Pieter met Peren(’t gaat steeds beter, Pietertje!),  DJ Rob Gazzerob en de 

kuitenbijters  Ruud d’n Bruut en  Roel d’n Verschrikkelijke v.d. Burgt. 

 Dit bonte gezelschap werd verrijkt met uitgebluste spelers die fysiek al zwaar over de versheidsdatum 

waren zoals de man met de rammelende knieschijven  Jos the Psycho Boss, Gertjan “the good old” Nuijen, 

Mari ZZ-top Verkuilen,  Wim “the voice” d’n Lochtenbroeder en oud sprintkanon  Marcel  “the slow 

Snicker” Robben. 

Dit overigens direct op elkaar ingespeeld  elftal werd nog verder aangevuld door een aantal Udense 

probleemjongeren die Arno Pearcings vanuit zijn tweede stamkroeg bar De Kruk overgehaald had om mee 

te doen; te weten Jan “Gabbertje” Braam, Martin “Hoessein”  Hoessen en een zekere ”Felix”. 

De successen konden niet uitblijven en mede door de altijd zeer tactische woorden van onze dikke vrienden 

tijdens de thee;  ik citeer: “D’r op mi z’n alle; we zen toch gin mietjes” ontstond er in de tweede helft altijd 

wel iets dat leek op gallery play. Mari “ZZ top” Verkuilen regeerde zoals vanouds het  middenveld met Jos 

the Psycho boss in zijn kielzog spelend als een ouderwetse stopperspil ,  met afspeelmogelijkheden zoals 

Gertjan “the good Old” Nuijen en daarvoor Marcel “the slow Snicker” op de rechterflank, DJ Gazzerob op 

de linkerflank die altijd bovennatuurlijke snelheden uit zijn ellebogen wist te halen en de volledige 

linkerflank bestreek en daarbij bal nog tegenstander schuwde en zelfs vaak ook even de complete  grasmat 

egaliseerde. Geruchten gaan dat Gazzerob daarom nu nog steeds in de groenvoorziening zit. 

 In de spits stond (met de nadruk op stond) dan altijd onze luie spits, ook wel Kees de luiaard genaamd a la 

Romario zijn tegenstander 89 minuten lang in slaap te sussen om dan plotseling toe te slaan. Overigens 

gaan er geruchten dat Kees het als enige is gelukt zolang op dezelfde plaats te blijven staan dat zijn 

schaduw op een gegeven moment zo iets had:  Nou kap ik er mee. Hierdoor is de Standbeeldaward in het 

leven geroepen voor de meest “statige” speler. 

Over Jos “the  Psycho Boss” nog even een anekdote; los van het feit dat hij met een psychologische 
oorlogsvoering bij zijn directe tegenstander altijd de moed tot in de schoenen kon laten zakken, is er 
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nog een term uit deze tijd blijven hangen, namelijk: Een  ”Jos Wijdevenneke.”  Deze had één  nadelige 

eigenschap dat ie niet graag geld uit gaf aan blaadjes bier na weer een keertje te laat komen en dus verzon 

ie een goedkoper alternatief en trakteerde hilarisch slechts  7 glaasjes bier die een klein Fristiblaadje 

volledig vulden….. 

Het 4-ever team werd na een euforisch seizoen al vroeg kampioen (uit in Boekel)  in het jaar dat 5 senioren 

teams en 2 juniorenteams kampioen werden. Getooid in een gelimiteerde uitgave van de beroemde BZB 

shirtjes met onze kamerbrede coaches er op afgebeeld kon de huldiging beginnen. 

Het kampioensfeest werd lang en luidruchtig gevierd in de kantine waarin nog een klein incident ontstond 

toen de pet van de kale schedel van onze Jan “Gabbertje” Braam gehaald werd en de “mosselman” was er 

destijds niets bij hoe onze Jan toen tekeer ging. Toen de pet weer terecht was en het schuim van zijn mond 

geveegd was, ging het richting de Kastelijn alwaar het feest tot in de late uurtjes door ging en waar het 4-

everteam nog getuige was van een poging tot een ramkraak. Het was niemand minder dan Edje de 

Klappenvanger Bongers die een bokaal die op de schouw stond te pronken d.m.v.  een sleepkabel en zijn 

gevreesde zijspan probeerde te ontvreemden. 

Nadat de laatste 4-ever feestgangers buiten geveegd waren bleek dat onze vaste vlagger Josef “één brok 

dynamiet met een klein lontje” Smits de weg van het Witte paard naar huis niet gehaald had en hij lag in de 

goot van de Antoniusstraat te pitten.  

De volgende dag werden de feestelijkheden nog eens goed herhaald door eerst de gang naar Uden te 

maken om vervolgens terug in Volkel nog even de plaatselijke horecagelegenheden te bezoeken.  

Al met al was dit een zeer goed stel en een perfecte mix van jong en oud. De dikke vrienden Stef en Spier 

kunnen dus dik tevreden terugkijken op deze succesformatie.  

Ruud d’n Bruut 

 

 

 
 

De uitbundige illustraties op de wand van de overkapping
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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 



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 33 

 

Volkel D1 
 

Volkel D1 – Pr.Irene D1  
Op zaterdag 20 oktober moesten we spelen tegen de D1 van Prinses Irene. 
De eerste helft stond het 1-0 voor Volkel. Na de rust waren we slap bezig en daarom werd het 1-1. 

Het bleef heel lang spannend, maar in de laatste 10 minuten werd het 2-1 voor Volkel D1. 
Dus we hadden nog gelukkig gewonnen! 

  

Groetjes, Juul Daandels 

 
Volkel D1 – Juliana Mill D1 
Hun kregen de aftrap. We begonnen best wel sterk. Na 10 minuten scoorde Giel V, hij schoot net over de 
keeper 0-1. In de 20ste  minuut ongeveer, de keeper had de bal niet te pakken, toen scoorde ik 0-2. 
Hun werden sterker en kwamen door de verdediging en toen scoorde Mill, 1-2. Toen was het rust. 
Na een flinke peptalk - want we mochten niet verliezen van ons pap in ‘miell’- gingen we weer aan de slag. 
Na de rust waren we zeker de betere ploeg. Na een mooi afstand-schot scoorde Dennis, 1-3. 
Een paar minuten daarna maakten we na een mooie aanval de 1-4 en die scoorde ik. 
Uit een goede aanval schoot Giel V, maar de keeper had hem niet klem vast dus toen kon Jesse de bal net 
in tikken: 1-5. 
We hebben nu 8 keer op een rij gewonnen dus we komen steeds dichter bij het kampioenschap. 
 
Fenno Jilesen  
 

 

D1 Winterkampioen!!! 
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Medewerkersavond 2 november 2012 
 
“Het is een jaarlijkse vaste gewoonte geworden bij onze club om de medewerkers uit te nodigen voor een 
avondje in de kantine als dank voor het vele werk dat binnen de vereniging wordt verricht. Met 210 
medewerkers hebben we een zeer grote groep vrijwilligers en het doet deugd dat we op deze avond het 
grootste gedeelte hiervan in de kantine kunnen verwelkomen.  Als we zien hoe moeizaam het soms is om 
vrijwilligers te krijgen mogen we trots zijn op deze groep mensen, vooral omdat we binnen deze groep ook 
veel jongeren zien.” Mooie woorden, uitgesproken door onze voorzitter Pierre Hutjens.   
 

 
 
Gelukkig komen de meeste vrijwilligers niet alleen voor de woorden van Pierre, maar vooral ook voor een 
gezellig avondje, wat drinken, eten en wat bijkletsen, en uiteraard ook een beetje voor het  kleine cadeau 
dat de club aanbied: dit jaar een setje onderzetters met ons logo.  De kantine-crew van Gerald en Wilma 
draait als vanouds gesmeerd en verzorgt bijna moeiteloos onze drankjes.  
 

 
 
 
 
Henk van Bree heeft een aparte culinaire 
attractie op de kop kunnen tikken, een rijdende 
keuken,  met lekkere kippenboutjes- vers van 
het spit-, spareribs en broodjes beenham.  Bij 
deze wagen was het bijna net zo druk als bij de 
tap, en dan kun je eigenlijk al concluderen dat 
het gebodene goed smaakt.  
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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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Op deze avond is het de gewoonte om alle medewerkers te bedanken, maar een enkeling die er net 
bovenuit springt extra in het zonnetje te zetten. Zo’n medewerker wordt dan ‘Vriend van Volkel’. Deze 
avond zijn hiervoor twee verschillende personen naar voren gehaald die beiden al 20 jaar actief zijn binnen 
onze vereniging.  Leon Reijnen, een rustige persoon, die vaak wat liever op de achtergrond blijft maar altijd 
bereid is om vooral binnen de jeugd zich in te zetten voor onze club.  Als tweede Hans van der Locht, een 
duidelijk ander karakter, durft op de voorgrond te gaan staan (de foto toont dit verschil ook aan), een man 
met ideeën en veelzijdig in zijn activiteiten. Kan kritisch zijn, maar dan wel altijd met een positieve draai. 
Kortom, twee mensen die deze eretitel dik en dubbel verdiend hebben. 
 

 
 
Tot slot willen we  alle vrijwilligers hartelijk 
danken voor hun inzet voor onze club. Wij zijn 
blij dat we met deze avond wat terug kunnen 
doen namens de club, maar we beseffen dat dit 
in geen verhouding staat tot de vele uren en 
energie die er door de vrijwilligers in onze 
vereniging worden gestoken.  
 
 
 
 

 
Bestuur rksv Volkel - Jan Banken 
 

 
Transferperikelen 

 
Op de medewerkersavond  heeft 
Sander Dortmans  namens  Volkel 7 
de kans aangegrepen om Roy van 
den Brand op een ludieke manier 
op het matje te roepen. Deze 
weergaloze assist-  en 
scoringsmachine van Volkel 7 heeft 
dit seizoen besloten om hogerop te 
gaan voetballen en te vertrekken 
naar Volkel 8. Enkele jaren geleden 
heeft hij echter bij Volkel 7 een 
contract ondertekend waarbij een 
zware afkoopsom is bedongen door 
het management van Volkel 7. In 

het contract wordt melding gemaakt van een transfer-overeenkomst die zeer veel liters bier betreft. In de 
wandelgangen wordt  gefluisterd dat zelfs Bavaria druk heeft uitgeoefend om Roy aan zijn contract te 
houden. De handige onderhandelaars  van Volkel 7 hadden niet alleen het document nog ter beschikking, 
maar het zetten van de handtekening door Roy was ook op de gevoelige plaat vastgelegd.  Roy was een 
beetje beduusd door deze actie van Volkel 7, maar gezien de bewijslast van de mannen van 7 zat er voor 
hem niets anders op als toe te geven aan het contract. Het lijkt verstandig om de afkoopsom geleidelijk aan 
te bieden aan het zevende, anders vrezen we dat de sportieve resultaten van Volkel 7 op korte termijn 
onder druk komen te staan.  
 



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 38 

 
 

 

 

  
 
 
 



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 39 

 
 

Wilco, werkgever, bedankt voor de 
pen 

 
Mijn naam is Rob van Sleeuwen, laatste man van Dé A2 onder leiding van Ton Tank Smits, Gerald Riepe en 
Mark Pet (school). Mijn carrière bij Rksv-Volkel is begonnen met een training in de F4 van Boy de Winter. 
Later speelde ik in de F2 en F1 waar we nog kampioen zijn geworden onder leiding van Jos Wijdeven. Met 
Jos Wijdeven, Jan Riepe en Adje van Oort zijn we nog meerdere keren kampioen geworden, ook in de E.  
Het team was ongeveer hetzelfde met (zover ik me nog kan herinneren) Daan vd Pol, Tom en Luuk Riepe, 
Niels van Oort, Robert Jones, Dennis vd Burgt, Daan Wijdeven en Jesse Wezenberg. Het was een leuk en fel 
team, maar vanaf de D moest ik toegeven en stond ik wat vaker wissel. Omdat ik altijd in de verdediging 
heb gestaan heb ik ook niet veel gescoord. Het was ooit een penalty of vrije trap in de D2 of een bal die 
vanuit de corner terug kwam rollen, maar mooie uitgespeelde kansen waren er maar weinig.  Het werd 
later ook de C2 en de B2 met Harm Banken en Billy als leiders en trainers. Het was gezellig voetballen en we 
zijn ook nog een keer kampioen geworden. Dit werd voor het eerst gevierd met flink wat pils, waarna het 
eigenlijk steeds vaker derde helft werd na de wedstrijd. Het bier werd toen tijdelijk afgeschaft voor de B, 
maar ik toen ik naar de A2 ging waren er geen regels en wetten meer en kon er gelapt worden. Het was een 
heel gezellig team met de wat oudere jongens. Mijn positie als voorstopper of laatste man werd veranderd 
naar rechts- of linksback. Het beviel me goed, vooral omdat Jeroen Weijers als beest achter de verdediging 
stond en het wel oploste als het niet helemaal ging zoals ik het wou. We waren dat seizoen kampioen 
geworden samen met JVC, maar dat maakte ons niks uit want dat gezellige feestje in de kantine was er toch 
wel. We hadden ook de mooiste wagen geregeld waarmee we ons rondje door Volkel maakten en dat 
eindigde in de kantine. We waren met dat team inclusief de ex-A2’ers ook nog een weekend weg geweest 
naar een soort vijfsterren boerderij in de Meterik. Het was echt een mooi en gezellig weekend, waar we 
veel schik hebben gehad, maar de rekening was er wel een stuk hoger van geworden, waar we het niet 
helemaal mee eens waren. De tip van de eigenaar: volgende keer niet zo’n luxe oord uitkiezen. Hopelijk 
heeft Klaas ook een gezellig weekend gehad ondanks dat hij ineens wat bladeren en takken in z’n cabrio 
had zitten. Na deze mooie competitie zijn de meesten naar de senioren geplaatst en is de A2 een heel 
nieuw team geworden. Nog steeds gezellig, maar de competitie verloopt nog niet helemaal goed, en als het 
zo door gaat word het waarschijnlijk degraderen en dan hopelijk volgend seizoen wel meespelen voor de 
top.  
Maar eerst ga ik de pen maar eens doorgeven. Joran Verhoeven, jij krijgt de pen! Veel plezier d’rmee! 

 
Rob van Sleeuwen.       
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Het jubileumboek 
 

In 1987 brachten we het eerste jubileumboek uit waarin de eerste vijftig jaren  geschiedenis werden 

vastgelegd, voor zover die nog te achterhalen was. Het archief was immers niet compleet en deels niet 

geordend. Nol Verwegen besteedde toen nog vele dagen aan die ordening.  Kijkend door de bril van nu was 

de uitvoering en vormgeving erg sober. Nu wilden we dat anders doen. 

 

De volgende uitgangspunten werden gekozen en er is geprobeerd daar aan vast gehouden: 

 toespitsen op de laatste 25 jaar, als aanvulling op het eerste boek; 

 een beetje glossy, mooi proberen op te maken met veel ook oudere en goede foto’s;  

 A4 formaat en full colour; 

 terugkerende vaste vormen in een professionele opmaak; 

 geen advertenties; 

 geen moeilijke woorden; 

 ook een beknopt feitelijk/historisch overzicht – vooral rechts in de kantlijn terug te vinden; 

 ruim 100 pagina’s (dit werden er 144); 

 recht doen aan wie deze 25 jaar mogelijk maakten /verdienstelijk waren, in het bijzonder zij die in 

deze periode zijn onderscheiden als erelid, lid van verdienste en Vriend van Volkel ; dit is gedaan 

via profielen (beschrijvingen van mensen en hun verdiensten) en gesprekken met hen en ook met 

anderen; 

 een aantal persoonlijke verhalen en ‘columns’ door leden en oud-leden; 

 alle teams nu en een beetje in het recente verleden; 

 veel (verschillende) leden in beeld brengen – logischerwijs veel volwassenen en al lang 

volwassenen, maar ook jongeren; 

 de jubileumviering nog meenemen tot aan de reünie. 

 

Op voorhand excuses aan wie niet in het boek voor komt, wie fouten ontdekt of andere keuzes had willen 

maken. We hebben naar eer en geweten geprobeerd iedereen recht te doen, maar diverse mensen en 

periodes komen niet voor op foto’s die van voldoende kwaliteit zijn om in een boek op te nemen. Daarvoor 

was de scherpte vaak te slecht. 

Al snel begon ik de beknopte geschiedenis te beschrijven en daar was ik in 2011 al snel mee klaar. 

De verdere invulling verliep wat moeizamer en duurde uiteindelijk veel langer dan was gedacht. Foto’s 

moesten een belangrijk onderdeel worden en het werden er bijna 300. De oudste (87-04) daarvan werden 

gehaald uit de vele albums van Harrie Verwegen en die waren uiteraard lang niet zo scherp als ze nu zijn. 

Die werden dus gescand en opgeslagen, naast de duizenden recentere (vanaf 2004-) digitale prentjes van 

Tonny Kuijpers. Ten slotte sprong Jolanda Schonenberg bij en zij maakte een groot aantal mooie 

portretfoto’s bij de diverse schrijvers, beschrevenen en verenigingsorganen.  

Jan Banken zette toen hij meer tijd kreeg dit jaar alles op alles om de columns en stukjes binnen te krijgen 

en de gesprekken te voeren met allerlei mensen rond de teams. Harm hielp hem daar enkele keren bij. 

Als laatste werd Frank Wassenberg ingeschakeld die het al erg druk had in zijn bedrijf Wcreatie en hij 
maakte een ontwerp voor kaft en boek waarover wij meteen enthousiast waren en nog zijn. Feitelijk 
creëert de DTP-er het boek. Hij moest ook nogal wat oude plaatjes bijwerken. 
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Na de DB-leden en de mensen van de jubileumcommissie investeerde ook Jolanda Meijer nog twee 

avonden om alle teksten nog eens na te lezen en dat deed ze niet voor niks; er was toch nog wat te 
verbeteren. Het is net op tijd gelukt – geen dag over gehouden, wel één nacht.  

 
 Het drukken van 680 exemplaren werd door Frank Meijer 

verzorgd via in zijn bedrijf Meijer Totalgrafics. De oplevering was 

stipt volgens afspraak. 

  

Het boek is of wordt gratis bezorgd bij elk ledenadres en elke 

hoofd-, ster- en jubileumsponsor. 

Over blijvende exemplaren – circa 200 stuks - zijn te koop tegen € 

12,50 per stuk; er is een intekenlijst bij Jan Banken. 

 

Dank aan iedereen die dit mogelijk maakte, bijzonder ook voor de 

gedoogsteun en het meedenken van onze partners. Bijzondere dank aan: 

Frank Wasssenberg, Frank en Jolanda Meijer, Jan en Harm Banken, Harrie 

Verwegen, Tonny Kuijpers, Jolanda Schonenberg en alle schrijvers. 

Geert Biesterbos 
 

Nostalgische voetbalmiddag in Volkel 
Brabants Dagblad, 24 november, 17:58 

 

 
Christ van Bree, Theo van Tiel, Geert Biesterbos en Jos van der Rijt halen herinneringen op. foto 

Frans Raaijmakers/BD 

VOLKEL - Zet een paar oud-voetballers bij elkaar en de anekdotes rollen als vanzelf over tafel. Bij 

RKSV Volkel is dat niet anders, zo bleek zaterdagmiddag tijdens een reünie vanwege het 75-jarig 

bestaan van de club. Hoewel veel herinneringen door de tijd zijn aangetast, stijgt er regelmatig een 

bulderende lach boven de tafels in de kantine uit. De verhalen zijn door de jaren heen stukje bij 

beetje opgeklopt, maar dat maakt ze niet minder grappig. Zoals die keer bij het eerste elftal uit 

1973, toen Jos van der Rijt (63), een kleine en snelle rechtsbuiten, de bril van een passant op de 

neus van de scheidsrechter plantte na een discutabele beslissing. "Misschien dat je het zo wel ziet", 

foeterde Van der Rijt richting de arbiter, waarna hij met rood kon vertrekken. "Ik kreeg drie 

wedstrijden schorsing", verduidelijkt de rechtsbuiten, die er nu hartelijk om kan lachen. 
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Jeugdspelers: 
Christian en Niels Versluis, 
8 en 7 jaar oud spelend in  
Volkel F1  

 
 

 

 

1. Op welke plaats sta je in veld? 
Christian: verdediger en soms keeper, want pas heeft Luuk zijn been 

gebroken. 
Niels: spits.  

 
2. Op welke plaats staat jullie team nu? 

Christian: tweede plaats. 
Niels: we kunnen nog winterkampioen worden als we zaterdag van SES 

winnen!  
 

3. Wat doe je als je scoort? 

Christian: juichen en samen met het team de armen om elkaar, soms een 
sliding. 

Niels: een yell: winnen winnen winnen de snoepzak is al binnen! En een 
sliding.  

 
4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Christian: RKOSV Achates F1, daar hebben we als enigste van verloren. 
Niels: SES F1, die staan nu bovenaan. 
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5. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Christian: toen ik nog bij de F2 voetbalde stonden we voor met 3-2, de 

tegenstander probeerde gelijk te maken, maar schoot vol op de paal. Zo 
wonnen wij de wedstrijd met 3-2! 

Niels: ik schoot vanuit de corner en de bal kwam bij de tegenstander zijn 
voet, hij dacht dat hij er al in zat maar uiteindelijk schoot hij hem er zelf in! 

 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Christian: we zijn allemaal lief voor elkaar en hebben respect voor iemand 
die scoort.  

Niels: de spelers zijn allemaal super goed! 

 
7. Als jij op de voetbalclub de baas was wat voor nieuwe ideeën zou 

jij dan verzinnen voor de club? 
Christian: meer douches en muziek in de kleedkamer (voetbal liedjes).  

Niels: gratis donuts in de kantine. 
 

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
Christian: tosti met curry.  

Niels: cola.  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Christian: PSV; ik vind de spelers leuk, want ze zijn erg goed. 

Niels: PSV, want die hebben geen gemene toeschouwers. 
 

10. Als je profvoetballer zou worden wie is dan je grote voorbeeld? 

Christian: Dries Mertens van PSV. 
Niels: Tim Matavz van PSV. 

 
11. Is je familie ook sportief? 

Christian: mama tennist en volleybalt. 
Niels: papa was keeper en gaat nou met ons trainen. 

Robin gaat voetballen bij de 5-jarigen en gaat ook nog zwemmen. 
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12. Waar kun je heel erg om lachen en waar kun je heel boos om 

worden? 
Christian: boos: als ik getackeld wordt en de scheidsrechter gewoon door 

laat spelen waardoor UDI kon scoren! 
Lachen: als je op de paal schiet en je denkt dat hij erin zit, maar de bal 

terug komt in je gezicht. 
Niels: boos: als de scheidsrechter niet eerlijk is! 

Lachen: als de tegenstander een eigen goal maakt.  
 

13. Wat vind je leuk om te doen op de computer en om te kijken op 
TV? 

Christian: op de pc: zombies tegen planten en op de tv: Drake & Josh.  
Niels: op de pc: speeleiland en op de tv: Big time rush. 

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

Christian: leuk om te vertellen wat ik van voetbal vind. 

Niels: ik vind het heel leuk om in het clubblad te komen staan! 
 
 

Bedankt Christian en Niels voor jullie mooie antwoorden.  

Michel en Carla bedankt voor de koffie, en Michel ik vond die eierwekker super! 
 

Tot het volgende clubblad, groetjes Nancy. 
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Sponsoravond een daverend succes 

 

Onder toeziend oog van ruim 80 

enthousiaste sponsoren vond op 

donderdag 15 november j.l. in Café Piepers 

de jaarlijkse sponsoravond plaats. Nadat de 

sponsorcommissie deze avond helaas al 

een keer had moeten verzetten, wegens de 

dubbele agenda van de hoofdact, werd 

kosten nog moeite gespaard om van deze 

avond een geweldig succes te maken.  

Voorafgaand aan de sponsoravond werden 

onze “oud” hoofdsponsors, Hans en Ria van 

den Hoogen, nog eens extra in het zonnetje 

gezet. Zij waren immers de eerste hoofdsponsor ooit in de geschiedenis van onze voetbalvereniging en 

hebben afgelopen zomer het stokje overgedragen aan Monique Arts en Martje Boonaerts van Café Piepers. 

Dan kon de sponsoravond nu écht beginnen.  

Niemand minder dan Coen Droste en Bas Nijhuis waren uitgenodigd om het wel en wee in de wereld van 

arbitrage toe te lichten. Door dit op een wijze te doen waar René van der Gijp jaloers op zou zijn heeft 

menig toeschouwer een lachtraantje moeten wegpinken. Gedurende het spel “vlag omhoog- vlag omlaag” 

bleek er maar weinig talent te zitten in het Volkelse publiek, enkel voorzitter Pierre Hutjens wist alle vragen 

juist te beantwoorden en haalde daarmee de glorieuze doos chocolade binnen.  Al met al een zeer 

interessante, maar bovenal gezellige avond in de huiskamer van onze hoofdsponsor Café Piepers.  
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ONDERTEKENING SPONSORCONTRACTEN 
 
Op zondag  23 september   zijn door onze stersponsoren  de contractverlengingen weer getekend. De 
hoofdsponsor en de stersponsoren waren op deze dag allen uitgenodigd om onder het genot van een 
gebakje en een bak koffie de lopende contracten weer te verlengen. 
Onze voorzitter Pierre Hutjens bedankte de sponsoren  voor de financiële bijdrage aan de club. Rksv Volkel 
telt meer dan 200 vrijwilligers- actief op en rond het veld -die in dit jubileumjaar volop activiteiten 
ontplooien, een vereniging waar alles in het werk wordt gesteld om een zo goed mogelijk sportief en 
sociaal  resultaat neer te zetten.  Financiële ondersteuning van deze activiteiten is zeer welkom en we zijn 
als club dan ook blij dat alle sponsoren hun contract weer hebben verlengd. Voor het organiseren van 
diverse activiteiten voor zowel jeugd als senioren hebben we door de financiële ondersteuning meer 
speelruimte en kunnen we vaak wat extra dingen doen.  
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Presentatie tenue van nieuwe hoofdsponsor 
Naast het ondertekenen van de contractverlengingen werd ook nog het nieuwe voetbal tenue 
gepresenteerd. Dit tenue met de opdruk van het logo van onze nieuwe  hoofdsponsor Cafe Piepers  werd 
op deze dag door het eerste elftal gedragen en gepresenteerd.   
 

 
 
Een opvallend  tenue waarmee  we de komende jaren hopelijk ook sportief en qua voetbalresultaat  in de 
picture kunnen staan.  
 

 
 
 
Bestuur rksv Volkel 
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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
Volkel E1 - Top E1   13 oktober 2012 
 

De wedstrijd Volkel tegen Top. De eerste 10 minuten ging het best wel goed, maar 
daarna scoorde Top omdat we niet scherp genoeg waren 1-0. Toen ging het weer 
niet zo goed, Top scoorde weer: 2-0. Toen was het rust.  
De eerste 5 minuten na de rust ging het weer niet goed. Top scoorde terwijl dat 
helemaal niet nodig was 0-3. Toen ging het beter en scoorde Bart een heel mooi 
doelpunt 3-1. Daarna scoorde ik (Dustin) met een pass van Thomas 3-2. De laatste 
5 minuten van de wedstrijd scoorde Jorrit uit een vrije trap 3-3. Het is gelijk. 
 
Groetjes van Dustin Ilhan 
 
 

Volkel E1 – UDI ’19 E1   27 oktober 2012 
 
Zaterdag 27 oktober 2012 speelden we thuis tegen Udi en we hadden er zin in! 
We speelden heel goed en hadden veel kansen en onze keeper Teus was ook heel 
goed bezig.  
In de rust stond het nog steeds 0-0 maar toen de tweede helft begon hadden zij 
meteen een kans en maakten ze de 0-1. Toen trapten wij af en scoorden ze de 0-2. 
Daarna kregen we nog veel kansen maar scoorde ze de 0-3. En toen bij een vrije 
trap van Bart scoorde wij onderkant lat de 1-3. Jammer genoeg niet gewonnen en 
we blijven op de zesde plaats. Volgende keer beter. 
 
Groetjes van Jelle Hermkens 

 
Nooit Gedacht E1 - Volkel E1   3 november 2012 
 

We moesten gaan voetballen tegen Nooit Gedacht. We moesten dus ver rijden 
naar Geffen. Het regende heel hard. De eerste helft ging goed. Eerst scoorde Jorrit 
de 0-1 met een assist van Jesse. Toen scoorde Jesse de 0-2 met een assist van Jelle 
H.  
Na rust scoorde Jesse de 0-3, met een assist van Lars. Toen scoorden hun 1-3. 
Toen scoorde Jelle H. de 4-1 met de assist van Bart. Toen scoorden hun de 2-4 en 
dat was ook de eindstand! 
 
Groetjes van Jorrit Peerenboom 
 

 
Volkel E1 - Prinses Irene E1   10 november 2012 
 

We begonnen best wel redelijk maar we kwamen al snel op achterstand. Dat was 
niet echt leuk en Rob en Jan waren echt teleurgesteld. We lieten onze koppen niet 
zakken en we pikten het spel weer op en Jesse gaf een assist aan Jorrit en Jorrit 
maakte de goal. Rob en Jan waren weer blij geworden. Soms ziet  het er echt 
grappig uit hoe hun reageren als we achter staan of we een goal maken.  
Daarna gingen we ons spel weer spelen en Lars gaf een assist aan Jelle Hermkens en 
hij maakte de 2-1. We waren echt ons spel aan het spelen en als de bal niet in de 
voeten van iemand van ons lag dan pakten we hem goed af en deden er ook wat 
mee. Toen floot Stef op het fluitje en het was dus rust. Dat was hard nodig, want 
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iedereen had hard gewerkt.  
In de rust gingen we praten over wat wel goed was en wat niet goed was. Jan en Rob maakten ons duidelijk 
dat het nog niet voorbij was en dat we nog niet hadden gewonnen. De tweede helft begonnen we beter 
dan de eerste helft en telkens veroverden we de bal als we hem niet hadden. We gaven mooie ballen en we 
zetten door. Maar toen kwam er een aanval van de tegenpartij en het werd steeds gevaarlijker, maar het 
jongetje schoot mis en het was keeperbal. Ik rolde hem naar Bart en Bart dribbelde naar de middenlijn en 
keek naar de keeper en zag dat hij niet in het midden van de goal stond dat was dus pech voor hun. Want 
Bart heeft een hard schot en hij pofte hem er in. De tegenstander was effe wakker geschud door die goal 
van Bart. Na de goal van Bart kwam iedereen aan de bal en de bal gingen snel rond het hele veld over.  
Dustin maakte een mooie actie en maakte de 4-1, echt een mooie goal. Maar toen dachten we dat we 
hadden gewonnen, maar dat was niet zo en de tegenstander maakte een goal, dat was echt effe schrikken 
4-2. Daarna raakten we ons spel kwijt en er kwam weer een goal, omdat ik de bal niet klem had en hem wel 
klem kon hebben. Ik baalde echt dat ik de bal niet had, maar ik moest mijn kop erbij houden om de 
volgende bal te hebben. Ik moest het gewoon doen. Daarna maakte Jesse een mooie actie naar de goal en 
Jesse paaste hem naar Jorrit en Jorrit schoot op goal en hij zat er in. De tegenstander gaf het niet op en 
maakte een mooie actie naar voren. Ik kwam uit, maar ik miste een stapje anders had ik hem, maar hij was 
ook heel mooi ingeschoten. Uiteindelijk was daar het fluitsignaal van Stef, het was 5-4 geworden voor ons. 
En nu op naar OSS E1!!!! 
 
Groetjes Teus van Lankveld 
 
Beker: Nulandia E1-Volkel E1  1 december 2012 
 

Zaterdag 1 december moesten we tegen Nulandia voor de beker. We moesten om 
8 uur verzamelen en om 9 uur voetballen, bietje vroeg nie?! We waren in Nuland 
en we kwamen er achter dat we de shirts vergeten waren. Dus we mochten 
voetballen in de trainingsvesten. Dat was niet erg, want het was heel koud. De 
wedstrijd begon. We begonnen goed en ik scoorde op assist van Jorrit. We 
speelden goed en toen kwam er een goal van Jorrit. Een assist van Dustin. Een 
paar minuten later scoorde Jelle Hermkens na assist van Dustin. Daarna scoorde 
Jorrit weer uit weer een assist van Dustin. Zo die Dustin is goed bezig, jonguh! En 
toen was Jelle van Doren de goalmaker op assist van Jorrit. 
Het is rust. De trainers waren tevreden en zeiden dat we zo door moesten gaan. 
Goed overspelen enzo. In de tweede helft begonnen we weer goed. Jorrit scoorde 
uit een assist van mij. En vlak daarna scoorde Jorrit weer, maar nu was de assist 

van Lars. Nu komt het mooiste de 0-8, 0-9 en 0-10 zijn van Jelle Hermkens met ook alle voorzetten van 
Jorrit. Dat is een dubbele hattrick!!!! Toen kwam Thomas in de spits en alle ballen moesten op hem zodat 
hij kon scoren, en dat lukte 0-11. Daarna scoorde nog iemand van hun. Jammer genoeg. Eindstand 1-11 dus 
weer een ronde verder. 
 
Groetjes, Bart van de Kandelaar 
 
Terugblik najaarscompetitie 
De laatste competitiewedstrijd tegen OSS E1 (17-11-2012) hebben we verloren met 5-0. Deze uitslag doet 
geen recht aan de wedstrijd. Volkel was minder gelukkig in de afwerking en voor OSS was juist bijna elke 
kans een doelpunt. Jammer, maar we kunnen terugkijken op een mooie competitie. De keuze om met dit 
team in de hoofdklasse te gaan voetballen, bleek een goede te zijn. Met de behaalde zevende plaats 
hebben we het heel goed gedaan. We hebben 16 punten gehaald. Vijf wedstrijden gewonnen, vijf verloren 
en één gelijkspel. Ook het doelsaldo is in evenwicht: 42 doelpunten voor en 42 doelpunten tegen. 
Belangrijker is nog dat we zowel als team als ook de individuele spelers zijn gegroeid. We zijn beter gaan 
voetballen. In de voorjaarscompetitie gaan we weer ons beste voetbalbeentje voor zetten. Dat geldt ook 
voor de beker… we zitten al in de vierde ronde. 
Groetjes van de E1. 
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HET EINDSIGNAAL 
 
Op 24 november hebben we als voetbalclub het jubileumjaar voor de senioren afgesloten met een reünie 
voor (oud) leden, de grote loterij, de presentatie van het jubileumboek en ter afsluiting een gezellige avond 
tot in de kleine uurtjes. Tussen kerst en Nieuwjaar volgt nog het slotoffensief, het zaalvoetbaltoernooi voor 
de jeugd in sporthal de wervel. Dit is de laatste activiteit in het kader van 75 jaar rksv Volkel.  
-Aan het begin van dit jaar is al gestart met de voorbereidingen voor deze afsluitende dag. Een aantal 
mensen is begonnen met het schrijven en het verzamelen van informatie en foto’s voor het jubileumboek, 
weer anderen zijn begonnen met het voorbereiden van de grote jubileumloterij, waarvoor het gehele 
seizoen al gratis loten zijn uitgedeeld, onze technische mensen hebben al voorbereidingen getroffen voor 
het dichtmaken van het afdak, waarvoor speciale paneelplaten zijn gemaakt, en een andere groep heeft de 
oud-leden benaderd via o.a. oude elftalfoto’s. En dan hebben we uiteraard nog alle bestaande 
organisatietalenten die de kantine, de muziek, de catering (friettent etc!!) geregeld hebben. En uiteraard is 
het oude fotoarchief  tevoorschijn gehaald.  Er zijn 600 uitnodigingen verstuurd en/of rondgebracht, er zijn 
honderden mails verstuurd, 2500 loten gedrukt en uitgedeeld, en tientallen fotoboeken afgestoft en 
uitgestald in de bestuurskamer. En wat het belangrijkste is: veel leden en oud leden hebben tijd vrij 
gemaakt om van deze dag een mooie en gezellige afsluiting en reünie te maken. Als bestuur en 
jubileumcommissie zijn wij blij met deze grote opkomst en de gezellige invulling van deze dag. Opvallend 
was de opkomst van alle leeftijdscategorieën, jong en oud was vertegenwoordigd. Kortom, in onze ogen 
een mooie afsluiting van 75 jaar rksv Volkel.  
-De dag werd geopend door onze voorzitter Pierre Hutjens en de voorzitter van de jubileumcommissie Dirk 
Verwijst. Na deze opening konden de in grote getallen opgekomen oud-leden hun oude voetbalmaatjes 
opzoeken en bijkletsen over verleden en heden. Tijdens de reünie zijn er foto’s gemaakt van de aanwezigen 
van diverse elftallen die in het verleden samen gespeeld hebben. De foto’s zijn te zien op onze website. Van 
sommige elftallen van jaren geleden was bijna iedereen aanwezig. Peter Zwaans die de regie van de reünie 
in handen had kon tevreden vaststellen dat vele oudgedienden, spelers, trainers, bestuurders en 
vrijwilligers waren komen opdagen. Tijdens de reünie werd nog het spel rode kaart-gele kaart gespeeld, 
waarbij Johnnie Verstegen op zijn eigen komische wijze de (voetbal) vragen de zaal in slingerde. Met het 
opsteken van een gele of een rode kaart kon eenieder zijn antwoord bepalen. Uiteindelijk was Ria v. d. 
Hoogen de gelukkige winnaar, John Reijnen was een goede tweede.  
-Tijdens deze middag was er ook veel belangstelling voor de vele fotoboeken die in de bestuurskamer 
waren uitgestald.  Steeds waren er mensen aanwezig om te zoeken naar elftalfoto’s soms decennia 
geleden. Ook de pers kwam nog even kijken, wat resulteerde in een reportage op kliknieuws en een 
interview dat daags erop in het Brabants Dagblad werd gepubliceerd. 
-Bij de reünie kwam ook Gerard Gerrits zijn opwachting maken. Met vele anekdotes uit het verleden  wist 
hij het publiek te vermaken. Diverse oud-medespelers werden als typetjes weggezet, of soms in een lied 
bezongen.  
-Na afloop van het reünie-gedeelte was het de beurt aan Geert Biesterbos voor de presentatie van het boek 
dat ter gelegenheid van het jubileum was gemaakt. Een boek met een stukje historie  (vooral over de 
laatste 25 jaar) en een aantal interviews, columns en vele foto’s. Een mooi naslagwerk met een 
professionele opmaak en vormgeving door Frank Wassenberg.  Elders in het clubblad staat meer over het 
boek beschreven.  
-Rond zeven uur was het de beurt aan Hans van de Locht, hij mocht een aanvang maken met de grote 
jubileumloterij. Gedurende het gehele jaar waren bij diverse activiteiten van de club gratis loten uitgereikt. 
Eenieder die aanwezig was met zijn lot maakte kans op een van de mooie prijzen. Dit was ook te merken, 
want voor aanvang van de loterij stroomden de mensen binnen en was de kantine al snel  bomvol.  De 
hoofdprijs, een reis naar Euro-Disney ging naar Gerald Riepe. De tweede prijs - een tablet - belandde bij 
Nancy van Rijbroek-van Os, Adri van Oort mocht zich opmaken voor de ballonvaart en Pascal van Os won 
de overnachting in Maastricht. Birgit Lourenssen sleepte het jaarabonnement op het blad Voetbal 
International in de wacht en Marijn Verwegen was de laatste winnaar van het rksv Volkel pakket. 
-Na de loterij werd het jubileumjaar afgesloten door Dirk en Pierre. We kunnen terugzien op een mooi jaar 
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met vele activiteiten met als hoogtepunt het feestweekend in de grote tent. Met dank aan alle vrijwilligers 
en medewerkers werd het officiële gedeelte afgerond en kijken we nog vooruit naar “het slotoffensief”, het 
zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd tussen kerst en Nieuwjaar.  
-Als afsluiting van het geheel konden we gaan beginnen aan de feestavond, waarbij de kantine mooi vol zat, 
jong en oud was aanwezig. De mensen achter de bar stonden op scherp, de discotheek werd opgestart en 
de friettent op het buitenterrein had z’n vet goed op temperatuur. Kortom alle ingrediënten voor een 
mooie feestavond waren aanwezig. En een gezellig feest is het ook geworden, een mooie afsluiting van dit 
feestjaar dat tot in de kleine uurtjes voortduurde.  
-Als laatste wil ik namens het bestuur en alle leden van de voetbalclub de mannen van de 
jubileumcommissie en hun diverse teams bedanken voor de vele vrije tijd die ze hebben gestoken in dit 
succesvolle jubileumjaar. Ze hebben een puike prestatie neergezet. 
 
Namens het bestuur, Jan Banken PR/Media 
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Statistieken 
 
De voetbalvelden liggen er nu winters bij en er is niet veel te beleven. Winterstop op de voetbalvelden. Pas 
in maart worden de officiële wedstrijden weer hervat, tot die tijd her en der een inhaalwedstrijd, maar er 
wordt maar weinig gevoetbald. De teams en spelers hieronder mogen zich dan ook ‘Herbst-Meister’ 2012-
2013 noemen. 
 
Topscoorder 
Ik krijg zo langzaamaan het gevoel dat we dit beter de Selim Ilhan tabel kunnen noemen. Iedereen kan 
vooraf al wel raden wie er bovenaan staat. De plaatsen achter Selim zijn wel nog spannend, daar strijden 
Kenny, Harm en Geert om de 2e plek. 
 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 22 

Kenny van Hal 14 

Harm Banken 13 

Geert Verkuilen 11 

Luuk vd Elzen 9 

Bas Verkuijlen 7 

Dyon Meijer 6 

Robert Raaijmakers 6 

Ronnie Smulders 6 

Wout Schepers 6 

Maikel vd Wijst 6 

 
 
Koning van de Assist 
Verleden jaar lukte het Selim niet de dubbel te pakken, dit jaar waagt hij een nieuwe poging. Nadat hij in de 
1e tussenstand nog niet voor kwam heeft hij nu de koppositie van Stan overgenomen. In dit klassement is 
de spanning nog vol aanwezig en zijn er nog verscheidene kanshebbers. Toch mag Selim ook hier zichzelf de 
Herbst-Meister noemen. 
 

Naam Aantal assists 

Selim Ilhan 11 

Stan van Bakel 10 

Bas Verkuijlen 9 

Femke Riepe 9 

Geert Verkuilen 8 

Harm Banken 8 

Martijn Verkuilen 8 

Sander Dortmans 7 

Tom van Dalen 7 

 
Team van de het seizoen 
Nog altijd staat Volkel 8 aan kop van dit klassement, het gaat goed met ons jongste team! Ze worden echter 
op de voet gevolgd door ‘de oude ervaren mannen’ van Volkel 4. Zal de ervaring nog gaan winnen, of zal 
het jonge enthousiasme stand houden? 
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Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 8 8 16 2,00 

Volkel 4 11 21 1,91 

Volkel 7 12 21 1,75 

Volkel 2 11 16 1,45 

Volkel 1 12 17 1,42 

Dames 1 10 11 1,10 

Volkel 3 11 10 0,91 

Volkel 5 9 4 0,44 

Volkel 6 11 4 0,36 

 
 
Jeugdklassement 
De D1 heeft een geweldige najaarscompetitie gehad. Ze hebben alle 11 de wedstrijden die ze voetbalden 
ook winnend afgesloten, een prachtige prestatie jongens! Ook de C1 heeft het heel goed gedaan met een 
gemiddelde van 2,78 punten per wedstrijd. Ook hier is de strijd nog lang niet gestreden en zullen de teams 
in de voorjaarsreeks uit gaan maken wie dit jaar de winnaar van het jeugdklassement wordt. 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

D1 11 33 3,00 

C1 9 25 2,78 

F1 11 27 2,45 

MC1 9 22 2,44 

B1 12 29 2,42 

A1 11 24 2,18 

E3 11 22 2,00 

B2 11 21 1,91 

C2 10 18 1,80 

D3 10 17 1,70 

E1 11 16 1,45 

F2 9 13 1,44 

D2 9 12 1,33 

MA1 7 9 1,29 

F5 11 13 1,18 

F3 11 9 0,82 

E4 11 8 0,73 

E2 9 4 0,44 

A2 9 1 0,11 

F4 10 1 0,10 

 
Doelman van de periode 
Maar liefst 23 verschillende keepers hebben er dit jaar bij onze seniorenelftallen al onder de lat gestaan, 
waarvan Rick en Marvin het tot nu toe het beste deden. Echter, gezien het aantal wedstrijden dat ze tot nu 
toe hebben gespeeld lijken ze niet mee te gaan dingen naar de prijzen. Tomek, Joost en Loes maken hier 
voorlopig de dienst uit, waarbij Tomek aan kop gaat. 
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Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Rick van Hintum 1 0 0,00 

Marvin Schonenberg 1 0 0,00 

Linda Smulders 1 1 1,00 

Jos Hurkmans 1 1 1,00 

Britt van Hooff 2 2 1,00 

Tomek Kuipers 8 12 1,50 

Joost Eurlings 9 16 1,78 

Loes v Sleeuwen 5 9 1,80 

Wout Cobussen 6 11 1,83 

Maarten Derks 7 13 1,86 

Leon Aben 3 6 2,00 

Mart Bos 8 16 2,00 

Marco vd Heuvel 3 6 2,00 

John Verstegen 1 2 2,00 

Wieke Stanhuis 4 10 2,50 

Willem vd Brand 3 8 2,67 

Wim vd Locht 7 20 2,86 

Wilco v Nuland 9 26 2,89 

John Rijnen 4 12 3 

Andre Koenen 1 3 3 

Bart vd Zanden 2 7 3,50 

Tom Vogels 10 45 4,50 

Johan van Oort 1 5 5,00 

 
Ik wens jullie allemaal een fijne winterstop toe en veel succes in het nieuwe jaar! 
 
Groet, 
Wout Cobussen 
 

Volkel de betere ploeg tegen Boekel 
De Derby tussen Volkel en Boekel in klasse 4 G is geëindigd in een 3-3 gelijke stand, waarbij Boekel als 
koploper heel blij mag zijn met een puntje tegen het lager geklasseerde Volkel. Het grootste gedeelte van 
de wedstrijd had Volkel duidelijk het betere van het spel, maar in een korte periode -nog in de eerste 
helft- speelde het even voor Sinterklaas en gaf het Boekel de kans om in 11 minuten tijd de wedstrijd om 
te buigen van 2-0 naar 2-3. Gelukkig wist Volkel zich nog voor de rust te herpakken en werd de ruststand 
op 3-3 vastgesteld. In de tweede helft wist een beter spelend Volkel nog diverse kansen te creëren, maar 
tot scoren kwam het niet meer. Eén minuut voor tijd kwam Volkel zelfs nog goed weg door een gemiste 
kans voor open doel van de Boekel-spits. 

De eerste minuten van de wedstrijd was het even aftasten, maar al snel nam Volkel wat meer initiatief. Al 
na 7 minuten wist Stijn van Cuyk een bal te onderscheppen en deze direct door te spelen naar Luuk vd 
Elzen. In een vlotte combinatie werd deze doorgespeeld naar Gijs Verkuijlen, die de bal gericht langs de 
keeper wist te werken. 
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Een snelle en verdiende 1-0 voor de thuisploeg. Na dit doelpunt blijft het veldspel van Volkel duidelijk 
beter, en in de 21e minuut komt er een mooie aanval via Gijs over links, de voorzet wordt ternauwernood 
gemist door Luuk en Sander vd Elzen. Uit deze situatie ontstaat een corner, en hierbij wordt de voorzet van 
Sander vd Elzen door Luuk vd Elzen strak ingekopt. 2-0 voor Volkel, een terechte stand gezien het betere 
spel van Volkel. 

 

 

 

Na 25 minuten goed voetbal en een 2-0 stand zakt Volkel dan op een onbegrijpelijke manier terug in 
niveau. De dekking van de tegenstander is minder consequent, en Boekel krijgt te gemakkelijk de 
gelegenheid om aan te vallen. In de 26ste minuut weet Ruud Verstegen een gevaarlijke doorbraak van de 
Boekel-spits nog te pareren, al gaat dit wel ten koste van een gele kaart. 

 

In de 28ste minuut wordt door de Volkel defensie niet doortastend genoeg verdedigd en kan Boekel de 2-1 
laten aantekenen. Volkel is dan even geheel de kluts kwijt. Na een gevaarlijke aanval van Boekel in de 29ste 
minuut is het na precies een half uur spelen weer raak voor Boekel, een laag over de grond genomen 
corner beland op een wat gelukkige wijze voor de voet van een Boekel speler, en Tomek heeft hierop het 
nakijken.  
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2-2 in amper 5 minuten tijd is de stand gelijk getrokken. Maar de zwakke periode van Volkel is nog niet 
voorbij, want in de 37e minuut wordt het zelfs 2-3 voor Boekel na wederom een matige opbouw en slecht 
verdedigen.  

 

 

 

Een enorme domper voor ons team dat het begin van de wedstrijd zo vlot speelde. Gelukkig herpakt ons 
team zich wel wat na de opgelopen achterstand en net voor de rust breekt Gijs Verkuijlen op rechts door 
en levert een fraaie voorzet af. Luuk vd Elzen kan de bal aannemen en doet waarvoor hij staat. Uit de draai 
schiet hij de bal zuiver en hard in, zodat we met een 3-3 stand naar de thee kunnen. 

 

De tweede helft begint wat aftastend en in de periode tot de 60e minuut gebeurt er weinig. Langzaamaan 
komt Volkel wel wat beter in zijn spel en wordt de druk meer naar de helft van Boekel verplaatst. Na een 
kwartier in de tweede helft zijn er twee redelijke mogelijkheden voor Stijn van Cuyk, een lobje wordt net 
van de doellijn gehaald en enkele minuten later lukt het hem weer net niet om de bal tussen de palen te 
krijgen. Volkel blijft aanvallender spelen en heeft de wedstrijd redelijk onder controle. In de 73e minuut 
beland er nog een verdwaald afstandsschot van Boekel op de lat, maar naar het einde van de wedstrijd toe 
gaat Volkel steeds meer druk zetten.  



Klupproat 38ste jaargang nr. 6 December 2012 

rksv Volkel   blz. 60 

 

 

Tien minuten voor tijd wordt Teun van Helvoort nog ingebracht voor Sander vd Elzen. 
 

 

We komen echter niet veel verder dan enkele gevaarlijke scrimmages voor de goal van Boekel en we zien 
ons slotoffensief niet meer met een goal beloond. 
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Net voor tijd mogen we van geluk spreken dat bij een uitval van Boekel een vrij open kans wordt gemist. 

 

Kortom 3-3 wordt de eindscore, een resultaat dat iets tekort doet aan het wederom redelijke spel van ons 
vaandelteam. Toch een goed resultaat tegen de koploper. Volkel zet de lijn met redelijk goed voetbal van 
de laatste weken voort, en winnaar vandaag was zeker het goed opgekomen publiek dat heeft kunnen 
genieten van een mooie wedstrijd met een spectaculaire eerste helft en voldoende goals. 
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Volkel simpel voorbij VOW: 2-0 
Volkel is de terugronde in de competitie goed begonnen. Thuis op sportpark De Eeuwsels versloeg het 
VOW met 2-0. In een wedstrijd die eenzijdig gedomineerd werd door de Volkelnaren troffen Rik Verwijst 
en Luuk v/d Elzen doel. 

De wedstrijd was nog maar koud drie minuten op gang toen de 1-0 al achter VOW doelman Vincent Hokke 
lag. Rik Verwijst haalde vanaf 20 meter verwoestend uit en passeerde de VOW doelman in de uiterste hoek. 
 
VOW beet gelijk van zich af, maar een inzet van een VOW aanvaller werd een prooi voor Volkel goalie 
Tomek Kuipers.  
In de 11e minuut verzuimde Juul van Erp namens VOW de gelijkmaker te maken. Vrij voor Tomek Kuipers 
schoot hij naast. Hierna was het woord helemaal aan Volkel. Sander v/d Elzen was dichtbij de 2-0 met een 
kopbal, maar stuitte op de uitstekende VOW doelman Hokke die zijn ploeg in de wedstrijd hield. Even later 
zag Stijn van Cuijk zijn schot net over de lat zeilen en was het opnieuw Sander v/d Elzen die stuitte op 
Hokke.  

 

 

Volkel aanvoerder Ruud Verstegen stoomde in de 39e minuut op naar het VOW doel, maar zijn schot werd 
ook nu weer gekeerd door Hokke. De 2-0 had moeten vallen toen Gijs Verkuijlen alleen voor de VOW 
doelman opdook, maar de goalie wilde niet wijken en keerde ook deze inzet waardoor de rust bij 1-0 
aanbrak. 

Na rust bleef Volkel op zoek gaan naar een treffer en identiek aan de eerste helft gebeurde dat wederom in 
de beginfase. Vijf minuten na de thee controleerde Luuk v/d Elzen een voorzet vanaf rechts prima en vrij 
voor Hokke schoof hij de bal via de goalie tegen de touwen. 
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VOW kwam er niet meer aan te pas, want Volkel was heer en meester. Stijn van Cuijk loste een vrije trap 
die via de muur ternauwernood tot corner verwerkt kon worden door Vincent Hokke. Ook Luuk v/d Elzen 
had nog een mooie actie, maar sloot af met een schot dat naast het doel van VOW verdween. Volkel 
doelman Tomek Kuipers had een rustige middag en hoefde in de 2e helft geen enkele keer handelend op te 
treden. Een vrije trap van VOW, genomen door aanvoerder Bart v/d Laar, smoorde in de Volkel muur.  

 

 

 
In de 72e minuut had Gijs Verkuijlen de 3-0 moeten maken, maar alleen voor de VOW doelman schoot hij 
de bal recht op Hokke. Invaller Teun van Helvoort kreeg in blessuretijd ook nog een enorme kans, maar ook 
hij stuitte op de uitblinkende VOW doelman. Een simpele 2-0 zege voor Volkel dus dat komende zondag 
naar Heeswijk-Dinther gaat voor de confrontatie met Avesteyn, de nummer twee in de stand van de 4e 
klasse G. 
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Cooling down 
 

Beste voetballers, leiders en ouders maak gebruik van dit clubblad om 
er in te komen staan met een mooi verhaal en/of een mooie foto. Dit 
clubblad is van en voor jullie. Ook voor blije of droeve gebeurtenissen 
die je wilt delen. 
Als het nodig is helpen we wel een beetje om een tekst wat aan te 
passen. 
         De redactie 

 
Deadline kopij: 
zaterdag 9 februari in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 

 
 
Oplossing Raad de Plaat 
 
De gipsvoet op pagina 23  is van Willem van Sleeuwen. 
 
 

 
 

.  
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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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