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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Weer een wat dunner eerste nummer in het nieuwe jaar. Laten we hopen dat het een bijzonder 
goed jaar wordt. Rond deze tijd is er zoals gebruikelijk weinig wedstrijdnieuws. Het is Carnaval en 
dat is effe heel andere koek. Bij het lezen van dit blad is dat ook al weer net geschiedenis. 
Volkel bereikte de 8e

 finales KNVB Districtsbeker Zuid 2; de loting was: 

 

 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 13 april 2013. 
De sluitingsdata voor de nummers daarna zijn: zaterdag 8 JUNI, 10 AUGUSTUS, 12 OKTOBER en 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. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/231973
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Ilse Hermans Chris van Doorn Willy Riepe Jerranny Ligori 

    

Aangemeld 

Teun van Nuland Rudigerstraat 35 5408 AA Volkel 0413-272366 

     

Verhuisd 

Wieke Stamhuis Poolster 57 5482 SX Schijndel 06-29130082 

Petra Vesters Beukenlaan 32 5409 AS Odiliapeel 0413-251397 

Dario Vesters Beukenlaan 32 5409 AS Odiliapeel 0413-251397 

Luca Vesters Beukenlaan 32 5409 AS Odiliapeel 0413-251397 
 
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 . 
 
 

mailto: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 
 

Veteranencommissie 
Voorzitter Frans Raaijmakers Kortestraat 1 Volkel 0413-273065 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Penningmeester 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 /verhuizing 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…  
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, 
 

Wanneer ik dit schrijf zijn de feestdagen al weer een tijdje achter de rug en staat het volgende grote feest, 
Carnaval, weer voor de deur. Een feest waar mening voetballiefhebber van onze club aan zal deelnemen. 
De heerser van het Pieperland, onze prins Wilco 1, zal voorop gaan in het feestgedruis. 
 
Na al dat feesten zal onze aandacht weer uitgaan naar de komende wedstrijden voor de competitie en de 
beker. Helaas hebben we door de hevige sneeuwval enkele malen het voetbal en de trainingen moeten 
aflassen. Ook op het hoofdveld. Ondanks ons mooie kunstgrasveld mochten we met die sneeuw daar geen 
gebruik van maken. Wij als bestuur zijn van mening dat we hier per situatie naar moeten gaan kijken om te 
overwegen om het hoofdveld sneeuwvrij te maken, zodat we normaal kunnen trainen en zelfs wedstrijden 
spelen. Maar dit kost een aardige cent. Toch zijn we van mening dat we hier, als het kan, onze goedkeuring 
voor moeten geven, maar de beslissing om het wel of niet te doen ligt te allen tijde bij het bestuur. Onze 
intentie is dan wel dat er onze eigen teams op gaan spelen en niet alleen te verhuren aan andere 
verenigingen.  
 
Pieter Peerenboom zal mijn functie per 01 juli 2013 gaan overnemen en onze nieuwe kantinebeheerders 
zijn Els en Toin Bos. Ik ben erg blij dat deze mensen zich beschikbaar hebben gesteld. 
 
Na goed overleg met William v.d. Steen, Sjaak v.d. Wijst en Leo Lourenssen kan ik jullie vertellen, dat allen 
hun contract als trainer hebben verlengd. Als bestuur zijn we dan ook uiterst tevreden over het 
functioneren van deze mensen. Wel zijn we nog op zoek naar een trainer/leider voor het 2e elftal. Het liefst 
hadden we een kandidaat uit de club, maar helaas was daar geen kandidaat beschikbaar, dus zullen we 
genoodzaakt zijn om buiten de club te gaan zoeken.  
Ook hebben de trainers van de A1 Ivo Teeuwen en B1 Willie Smits te kennen gegeven volgend jaar hier mee 
door te gaan. Dit is iets waar we erg blij mee zijn. Ik hoop dat de overige jeugdelftallen ook snel hun 
trainers en leiders krijgen ingevuld. Dat geeft toch wat rust en dan kunnen we ons volledig concentreren op 
het voetbal. 
 
Dan wil ik iedereen veel succes toewensen in de 2e helft van de competitie. Zoals altijd op een sportieve 
maar vooral plezierige manier en laat als Volkel zien dat we dat doen op een respectvolle manier naar de 
tegenstander en de scheidsrechter. Ik reken hier op…. dan komen ook de prestaties vanzelf. Veel succes!!! 
 
 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Net als vorig jaar is het door Koning Winter helaas niet mogelijk om te trainen en 
te voetballen. Helaas kwam er naast veel regen ook nog een pak sneeuw uit de 
lucht vallen en was het definitief over en uit. Op het moment dat ik dit schrijf ligt 
er nog steeds sneeuw op de velden. Ik hoop dat, op het moment dat jullie dit 
lezen, de sneeuw en strenge vorst voorbij zijn en dat we weer lekker de wei in 
kunnen.  
 
De voorjaarsreeksen hadden eigenlijk al begonnen moeten zijn maar er zijn nog 
geen wedstrijden van de voorjaarsreeks gespeeld. Alleen de A1 en de B1 hebben 
een wedstrijd kunnen spelen. Hopelijk kunnen na carnaval alle wedstrijden weer 
gespeeld worden. 

 
Na het weekend van 8 en 9 december heeft de KNVB niet meer de moeite genomen om de afgelaste 
wedstrijden in te plannen. Er waren bij ons echter nog enkele wedstrijden die een beslissing moesten 
brengen in de competitie. Deze wedstrijden zijn gelukkig toch nog gespeeld en met goed resultaat. 
 
De C1 moest tegen een middenmoter die niets meer te winnen had. De C1 van Juliana Mill was echter zo 
sportief om de wedstrijd toch te spelen. Sterker nog, toen de velden in Mill afgekeurd werden waren ze 
bereid om de wedstrijd in Volkel te spelen. Na overleg met de KNVB hebben we dit door laten gaan. Klasse 
en super sportief. Hierdoor bleef de C1 kans hebben om kampioen te worden. Dat Mill de wedstrijd serieus 
nam bleek wel uit het feit dat ze binnen enkele minuten met 1-0 voor stonden. Alle Volkel supporters 
wisten even niet hoe ze het hadden. Na een stroef begin van Volkel begon het te draaien en werd het 
uiteindelijk 9-3 en kon het feestje voor Volkel beginnen. 
Met 9 overwinningen, 1 gelijkspel, 58 doelpunten voor en 12 tegen staan ze terecht op de eerste plaats. 
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Na een fantastisch seizoen zijn de meiden van de MC1 zaterdag 15 december verdiend kampioen 
geworden. In de laatste wedstrijd hadden ze nog 3 punten nodig om zich de beste te mogen noemen. Met 
gezonde spanning begon Volkel aan de wedstrijd. De MC2 van UDI'19 kon niet echt weerstand bieden en 
werd met 6-0 opzij gezet. 
Na 10 wedstrijden hebben ze 25 punten behaald met maar liefst 47 doelpunten. 
 
Meiden, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. 
 

 
 
 
Op 27 en 28 december hebben we met het traditionele Kersttoernooi het jubileumjaar voor de jeugd 
afgesloten. In verband met het jubileumjaar hadden we een artiest uitgenodigd. Soufiane Touzani liet zien 
wat hij allemaal met een bal kan en hij vermaakte het aanwezige publiek met rap en een kwis met 
voetbalvragen. 
 
Op de jeugdleidersvergadering van 14 januari hebben we al vooruit gekeken naar het volgende seizoen. De 
technische commissie is nu alweer bezig met de eerste indelingen en het invullen van de begeleiding van de 
teams.  
Op deze vergadering hebben we de leiders en trainers ok een compliment kunnen geven vanwege het 
terugbrengen van de sleutels na het trainen en het afsluiten van de ballenrekken. Op eerdere 
jeugdleidersvergaderingen was dit regelmatig een puntje van kritiek vanuit de jeugdcommissie. Ik ben blij 
dat het nu beter gaat! Volhouden zo. 
 
Op 25 januari was weer het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Uden. We mochten daar met maar liefst 6 
teams naar toe. In de voorjaarsreeks van het seizoen 2011 – 2012 waren de D1, C2 en A2 kampioen 
geworden en in de najaarsreeks van seizoen 2012 – 2013 waren de MC1, C1 en de D1 kampioen geworden. 
Ze werden hier nog even in het zonnetje gezet en mochten een mooie medaille in ontvangst nemen. De 
medailles werden dit jaar aangedragen door spelers van onze E1. We waren dus goed vertegenwoordigd op 
het Sportgala. 
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Bij een algehele afgelasting van de KNVB kan het zijn dat ons kunstgrasveld toch beschikbaar is voor 
oefenwedstrijden. Voor de A1, B1 en C1 wordt dit geregeld door Adri van Oort. Hij is hier heel fanatiek mee 
bezig en heeft vaak vriendschappelijke wedstrijden tegen goede tegenstanders in de wachtkamer zitten 
voor als er onverwacht een afgelasting komt. Vaak komt er vanuit de andere club het verzoek om ook tegen 
andere teams te oefenen. Dit gaat dan vaak over de selectieteams van de D, E en F. Indien mogelijk werken 
wij hier natuurlijk graag aan mee. De wedstrijdsecretaris voor de jeugd, Frans van Oss, wordt dan 
ingeschakeld. 
Door de wedstrijden voor deze selectieteams lijkt het alsof voor de overige teams weinig of geen moeite 
gedaan wordt. Niets is minder waar. Wat de ervaring is van de jeugdcommissie met de overige teams is dat 
die spelers (en soms ook leiders en trainers) het helemaal niet erg vinden om een keer niet te voetballen. 
Dus daarom hebben we bepaald dat, als deze teams, vriendschappelijk willen spelen, ze dit zelf moeten 
melden bij de wedstrijdsecretaris. Als de teams zelf geen tegenstander hebben gevonden kan de 
wedstrijdsecretaris er een zoeken. Maar we kunnen geen garantie geven dat we die ook vinden. Voor de 
niet-selectieteams van andere verenigingen geldt hetzelfde als voor onze teams. 
 
Zo rond carnaval komt de veiligheid van mensen op een rijdende wagen weer vaak ter sprake. Ook bij ons is 
het traditie dat een kampioensteam op de platte kar door Volkel gereden wordt. Gelukkig is de meest 
gebruikte kar (van Raaijmakers Bronbemaling) voorzien van een reling waardoor de spelers goede houvast 
hebben en de kans op afvallen erg klein is. 
Je moet er niet aan denken en gelukkig is er bij ons nog nooit iets gebeurd maar ik wil het hier wel even 
aanhalen. 
De verantwoordelijkheid van de personen op de aanhanger ligt bij de chauffeur van het trekkend voertuig. 
Niet bij de vereniging of de leiders of de ouders die het geregeld hebben. Ik vind dat vooral alle ouders dit 
moeten weten. Om te voorkomen dat er geen chauffeur meer gevonden kan worden zullen we samen 
goede afspraken moeten maken. Ik ga dit binnenkort bespreken binnen het bestuur en vervolgens zullen 
alle ouders via de teams op de hoogte gebracht worden. 
 
Na het vertrek van Edwin Hermkes was er behoefte aan aanvulling bij de E en F coördinatoren. Daarom ben 
ik ook blij dat ik hier kan melden dat Bob v.d. wijst de jeugdcommissie komt versterken. Bob, welkom bij de 
club en ik heb er het volste vertrouwen in dat je een meerwaarde bent voor de activiteiten van de 
jeugdcommissie en in het bijzonder voor de E en F teams. 
 
De toernooicommissie is ondertussen alweer druk bezig om het thuistoernooi te organiseren. Dit zal 
plaatsvinden op 31 mei en 1 en 2 juni. Nog niet alle poules zijn gevuld maar het is wel zeker dat er een 
aantal Duitse teams mee doen. Het zal ongetwijfeld weer een fantastisch evenement worden. 
 
De seizoensafsluiting voor de jeugd is dit jaar op zaterdag 8 juni. De jeugdcommissie gaat binnenkort  aan 
de gang om dit allemaal weer te organiseren. Als je belangstelling hebt om hier bij te helpen kun je je 
aanmelden bij Harrie Verwegen. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Jeugdprins van Pieperland: 

Jarno Adam, spelend bij de D3.  
En Nick Adam, spelend bij  
de vijfjarigen van rksv Volkel.  
 

 
1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Jarno: soms sta ik spits en anders links voor. 
Nick: ik wil in de voorhoede, en dan misschien links omdat ik met links 

schiet. 

 
2. Op welke plaats staat jullie team nu? 

Jarno: wij staan op de 5de plaats boven Udi’19. 
Nick: wij spelen nog geen competitie, maar met het trainen stonden wij 

eerst op het hoofdveld en nu op het eerste bijveld.  
 

3. Wat doe je als je scoort? 
Jarno: als we boven de 7 goals gaan maken we een hoopje. 

Nick: juichen!!!   
 

4. De moeilijkste tegenstander waar je tegen speelde was? 
Jarno: JVC Cuijk, omdat zij op alle posities sterk zijn.  

Nick: Odiliapeel vind ik moeilijk omdat zij van ons gewonnen hebben. 
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5. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Jarno: dat ik in oktober 2011 mascotte mocht zijn bij Volkel 1. Zij speelden 

toen tegen Rhode 1. Ik mocht de aftrap doen en speelde de keeper tussen 
de benen door. 

Nick: ik vind het leuk om te keepen en alle ballen tegen te houden. 
 

6. Wat is het aller-leukste aan jullie voetbalteam? 
Jarno: we hebben een gezellig team, we proberen alles samen te doen op 

het veld.  
Nick: als we met het hele team flessenvoetbal spelen, en het hoedje van de 

pylon af mogen schieten. 

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

jij dan verzinnen voor de club? 
Jarno: dat ze het clublied van BZB spelen als wij het veld op lopen.   

Nick: na het voetballen cola in plaats van ranja drinken. 
 

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 
Jarno: broodje frikadel.   

Nick: paprika chips. 
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Jarno: PSV, omdat zij goed zijn en op dit moment bovenaan staan! 

Nick: Ajax, omdat zij altijd goals maken en ik ooit in de Arena ben geweest! 
 

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

Jarno: Messi, omdat hij 4 gouden ballen heeft verdiend en hij de beste 
speler van de wereld is. 

Nick: Vermeer, de beste keeper van Ajax. 
 

11. Is je familie ook sportief? 
Jarno: papa gaat graag fietsen op zijn mountainbike. 

Nick: papa en mama spelen samen met ons voetbal in de tuin. 
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12. Vond je het spannend om jeugdprins van Volkel te worden, 

en waarom? 

Jarno: het was spannend om het zo lang geheim te moeten houden. Ik wist 
het al donderdag in de herfstvakantie. We moesten naar een geheim adres 

en daar kwamen Bram en ik samen. Dana en Ivo vertelden dat ik prins werd 
en Bram adjudant.   

 
13. Wat vond je tot nu toe als jeugdprins het leukste? 

Jarno:  onze onthulling. We zaten met onze handen vast aan een touw 
waaraan een emmer zat gevuld met confetti, bij de andere kinderen zat er 

rijst in de emmer. Dus als de emmers omgetrokken werden was de confetti 
het teken dat Bram en ik het prinsenpaar werden. De grote zitting vond ik 

ook geweldig. Bij de kerstboom verbranding mochten Bram en ik met de 
gasbrander het vuur aansteken.   
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14. Hoe waren de jeugdzittingen, en had jou klas een mooi 
optreden? 

Jarno: mooi en gezellig, Bram en ik werden binnen gedragen door de 
kinderen van onze groep 8A. En samen met de groep hebben we een mooie 

dans gedaan! Zondag met de optocht gaan we met de hele klas op 
expeditie: 

 
 

Want: “ wij zijn echt niet meer te houwe, 
           we gaan samen een feestje bouwe” 
 
 

 

Bedankt Jarno en Nick voor jullie mooie antwoorden.  
Jolanda en Johnny  bedankt voor de koffie, en ik wens Jeugdprins Jarno, 
Nick en de familie een spetterende Carnaval toe. 
 
Alaaf en tot het volgende clubblad, groetjes Nancy. 
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Volkelse Voetbalkenners Kwis 2013 
 
 
Op vrijdag 11 januari kwamen de  voetbalkenners van Volkel weer massaal  bijeen om te gaan strijden om  
de Frank Raaijmakers Wisseltrofee. Voor deze tiende editie waren maar liefst 33 teams  aangemeld en ook 
de teams A1 en B1 waren zeer goed vertegenwoordigd.  De eerste ronde  was zeer gevarieerd en volgens 
de deelnemers behoorlijk pittig.  Dat maakte de prestatie van de Lankes- Quick combinatie alleen maar 
indrukwekkender, zij scoorden maar liefst 211 punten in de eerste ronde. Een speciale vermelding voor 
Tiny’s Dreamteam, Jolijn en Femke, die drie teams achter zich lieten.  De dames moeten nog wel  een  
beetje hun Duits bijschaven. Bij de vertaling van de Duitse voetbaltermen noemden ze bijvoorbeeld een 
Torwart een fluit?!?! 
 
Na de eerste ronde maakte de zaal zich op voor de “Gele kaart, Rode kaart ronde”, met dit keer als 
onderwerp Voetbalvrouwen. Het was te zien dat de organisatie hier veel tijd in had gestoken, het 
vrouwelijk schoon kwam in alle soorten en maten voorbij. Uiteindelijk bleek Geert Verkuijlen niet alleen 
een kenner van voetbal, maar ook van (voetbal-)vrouwen. Hij wist bij de laatste shoot-out- vraag Wout 
Schepers  af te troeven en ging er vandoor met de prijs, het boek van Andy van der Meyde ‘ Geen Genade’. 
Toen werden de jongens gescheiden van de mannen en begonnen de mannen aan de tweede ronde.  Weer 
een pittige ronde waarin de Lankes-Quick combinatie met de hakken over de sloot zich wist te plaatsen 
voor de derde ronde. Gradje en de Voederbietel , Geert Verkuijlen en Hans van Nunen, eindigden met 203 
punten aan kop.  Bij de afvallers in de tweede ronde zaten een oud winnaar, Martin van der Rijt en enkele 
oud finalisten zoals Dj Boe & the Marlboroman en WHA. Ook de laatste A en B spelers, Gijs Verstraten en 
Lars Verhoogh werden uitgeschakeld. 
 
In de derde ronde wist de Lankes-Quick combinatie van Robert en Ties weer  de meeste punten te behalen. 
De overgebleven jongeren Twan v.d. Zanden,  Joep van Driel, Wout Schepers en Tom van Dalen eindigden 
op plaats 5 en 6. Het is nog maar een kwestie van tijd voor zij zich gaan mengen in de finalestrijd. 
De vierde ronde werd wederom individueel gespeeld en toen moesten de deelnemers in hun eentje met de 
billen bloot. Uiteindelijk plaatsten Geert Verkuijlen, Marcel vd Bergh, Arnold Pluk en Robert Raaijmakers 
zich voor de finaleronde. 
 
Het werd weer een erg spannende finale waarin iedereen lang zicht hield op de overwinning. Uiteindelijk 
kon Geert Verkuijlen Plukkie bij de laatste vraag definitief afschudden. Daarmee won Geert Verkuijlen voor 
de tweede opeenvolgende keer de titel. 
 
Tenslotte wil de organisatie het kantinepersoneel bedanken, Jolijn, Femke, Karin en Stef, het nakijkteam, 
Stef, Mark en Christel, en vooral alle deelnemers voor hun sportieve deelname. 
 
Tot volgend jaar. 
Mark, Martijn en Pieter 
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Robert Raaijmakers overhandigde aan de trotse Geert het Shirt van de winnaar en de Frank 

Raaijmakers Wisseltrofee. 
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Hoe is de voetbal en het spel ontstaan? 

De bal is al ouder dan het voetbalspel. De oudste bal die bekend is komt uit Egypte. Een bal die echter te 
licht was om mee te voetballen. In de 19e eeuw werd de leren bal, met een rubberen binnenbal op het veld 
gebracht. Maar daar moest toch ook nog wel wat aan veranderen, want met regen was de bal niet meer 
vooruit te krijgen, want het leer absorbeerde al het water. Wat is voetbal zonder bal, dan zou waarschijnlijk 
het hele spelletje niet bestaan. De bal is gelukkig al heel lang bekend, waarschijnlijk langer dan het 
voetbalspel bestaat. De bal staat namelijk symbool voor de zon. 
 
In ongeveer elke beschaving speelde sport een rol. Vaak had het veel te maken met godsdienst en/of 
militaire training. Balspelen bestaan al heel erg lang. 3400 Voor  Christus  speelden de Meso-indianen een 
balspel dat op voetbal leek. Het spel werd later overgenomen door de Inca's. In die beschaving had de sport 
veel met hun religie te maken. Zo werd de aanvoerder van het verliezende team bijvoorbeeld geofferd aan 
de goden.  
 
In het oude Griekenland noemde de Grieken de bal “harpastum” en die was gevuld met zand. In het oude 
Gallië werd gespeeld met een “soule” van zijde, leer of hout. De oudste ballen die wel bekend zijn waren 
gemaakt van linnen en gevuld met riet, stro en groen/geel gekleurd. Ze waren te licht om mee te 
voetballen, het is waarschijnlijker dat er gooi spelletjes mee werden gedaan. Andere voorbeelden van 
ballen die bekend zijn, waren gemaakt van uiteenlopende materialen zoals dierenhuiden gevuld met graan, 
plantenvezels, haar of veren. Ook de blaas van dieren werd gebruikt, want die stuiterden goed. 
 
Omstreeks 800 na Chr. werd in Engeland de eerste ruwe vorm van voetbal gespeeld. Honderden mensen 
rennen achter een bal aan. Door de vele vechtpartijen om die bal, vielen er vaak doden en gewonden. Zo'n 
700 later ontstonden in Italië voetbalteams van zo'n 27 man, om het enigszins ordelijk te laten verlopen 
werden ook regels voor de "Calcio" ingesteld. Van 1573 tot 1848 was voetbal in Engeland zelfs verboden 
door de koningin, omdat het er te ruw aan toe ging. Toen ontstond de basis van het moderne voetbal, door 
regels op te stellen zoals die nu nog bekend zijn, onder de naam "Cambridge rules". 
 
Daarna kwam de rubberen bal en in de 19e eeuw was het Macintosh die een bruine lederen buitenbal met 
een rubberen binnenbal introduceerde. Als de bal nat werd, met regen en sneeuw bijvoorbeeld, werd deze 
bal erg zwaar. Vanaf 1951 werd er met een witte bal gespeeld en de laatste jaren is de bal oranje wanneer 
er lichte sneeuw op het veld ligt. 
 
De officiële Fifa- (Fifa is opgericht in 1904) richtlijnen voor een voetbal zijn als volgt. De bal moet een uit 
leer of ander goedgekeurd materiaal en bolvormig zijn met een omtrek van 68 tot 71 cm met een 
maximum van 453 gram. 

 

(Ingezonden stuk;  

inzender wil anoniem blijven; zijn naam is bij de redactie bekend) 
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Geslaagd Dartstoernooi 2013 
 
 
Op zaterdag 19 en zondag 20 Januari werden weer onze jaarlijkse Dartstoernooien gehouden. Op zaterdag 
was het de beurt aan onze jeugd tot en met de C. Doordat het voetballen – voor het darten ‘gelukkig’ - 
afgelast was, konden de jongens lekker komen darten, dus de weergoden zaten ons mee. En dat ze graag 
darten bleek uit het aantal deelnemers. Maar liefst 43 jongens hadden zich opgegeven om een gooi te doen 
naar de dartskampioen van RKSV Volkel. We hadden 2 verschillende categorieën. Een groep tot en met 11 
jaar en een groep vanaf 11 jaar. Doordat we zo’n groot deelnemersveld hadden hebben we de regels wat 
aangepast een geen verliezersronde gehouden. We wilden voor 17.00 uur klaar zijn, voor het donker, 
omdat er nogal wat kleintjes mee deden. Na vele spannende wedstrijden stonden Luuk van Nuland en 
Fenno Jilesen in de finale in de categorie t/m 11 jaar. De andere finale ging tussen Luuk van de Maazen en 
Job van Oort. Luuk van Nuland ging aan de haal met de hoofdprijs in de ene finale.  
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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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en Luuk van de 
Maazen in de andere. 
Allebei van harte 
gefeliciteerd met het 
behalen van de titel en 
wie weet tot het 
volgend jaar. Graag wil 
ik de jongens van de B- 
en A-junioren 
bedanken voor hun 
hulp gedurende het 
toernooi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zondags gingen we het toernooi 
van start met 26 deelnemers en 
deelneemsters. Ondanks het 
slechte spel, of misschien wel 
dank zij het slechte spel van de 
meeste deelnemers, zagen we 
spannende wedstrijden. Door 
tijdgebrek hadden we geen tijd 
om een verliezersronde te 
spelen en gingen we meteen van 
start met de winnaarsronde. 
Uiteindelijk kwamen Fred 
Bongers en Mart Bos in de ene 
halve finale tegen elkaar uit en 
de andere halve finale werd 
gespeeld door Gerald Riepe en 
Paul van der Sangen. Mart won 
van Fred en Gerald schakelde 

Paul uit. De finale ging dan ook tussen die twee. Die finale werd gespeeld over 3 gewonnen legs. Roy van 
Hinthum bood zich aan om de wedstrijd vocaal te gaan begeleiden. In zijn beste Engels kondigde hij de 
wedstrijd aan en ging de strijd van start. De strijd ging gelijk op en de 5de leg  moest dan ook de beslissing 
brengen. Uiteindelijk won Gerald Riepe de leg en dus ook de wedstrijd. Hij mag zich hierdoor weer een jaar 
lang Darts kampioen senioren van RKSV Volkel noemen.  
We willen iedereen die mee heeft geholpen aan het slagen van 2 mooie dartstoernooien hartelijk bedanken 
en hopelijk gaan we het volgend jaar weer met net zoveel of meer mensen strijden om de dartstitels van 
RKSV Volkel. Een mooi evenement dat we met z’n allen in ere moeten houden. 
Een speciale felicitatie aan Hanny van Bergen die als enige vrouw aan het toernooi meedeed en daarin zelfs 
2 wedstrijden wist te winnen. Super gedaan Hanny. 
Tot de volgende keer,     
   

De organisatie 
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Het slotoffensief 
 
Dit jaar heette ons jaarlijks  terugkerende kerstzaalvoetbaltoernooi ‘het slotoffensief ’ in verband met het 
75-jarig bestaan van de voetbalclub. Ik was uit nieuwsgierigheid in mijn archief gaan zoeken en kwam tot 
de conclusie dat we dit jaar ons kerstzaalvoetbaltoernooi voor de 30e keer op rij hebben georganiseerd,  
dus ook een reden tot een extra feestje. Het waren weer 2 lange dagen van ’s-morgens vroeg tot 18.00 uur 
en de hele jeugdafdeling kon zich vermaken in sporthal de Wervel.  
Het werd een mooi zaalvoetbaltoernooi, met als speciaal tintje een rasartiest, balgoochelaar ’SOUFIANI 
TOUZANI’, die op vrijdag de 28e december onder grote belangstelling zijn kunsten vertoonde.  
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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/


Klupproat 39ste jaargang nr. 1 Februari 2013 

rksv Volkel   blz. 37 

Alles liep op rolletjes en was er een probleem dan werd dat snel opgelost, zodat we zoveel als het kon ons 
jeugdig talent konden laten voetballen. De leiding van de teams was niet in handen van hun  eigen leiders, 
maar talrijke jeugdspelers van de A- en de B-junioren hadden deze 2 dagen opgeofferd om mee te helpen, 
om het geheel te doen slagen, wat zeer in dank werd aangenomen door onze jeugdcommissie. 
Er werd in alle leeftijdsgroepen fanatiek en gedreven gevoetbald om de sportieve felbegeerde 1e plaats te 
behalen. 
 

    
 

 
 
Zoals gebruikelijk was het wedstrijdsecretariaat weer in de vertrouwde handen van Frans van Os en Willem 
van der Molen, die geen minuut en goal hebben gemist in deze 2 dagen. 
 

 
 
En onze scheidsrechters, die zich spontaan voor deze klus  hadden opgegeven, hadden alle wedstrijden tot 
een goed eind gebracht, waarvoor onze dank. Bij deze iedereen hartelijk dank voor zijn of haar 
medewerking om  het slotoffensief  ter afsluiting van ons 75 jarig jubileum te doen slagen. 
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De hartelijke groeten 
van organisator Harrie Verwegen  
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Zo de winterstop is begonnen voor alle elftallen maar niet voor de veteranen die gaan gewoon door. Na 
eerst een vergadering gepland te hebben gaan we vooraf een beetje (veel) eten. Als het buikje rond is 
praten ze niet meer zoveel. Met de goed verlopen vergadering en discussies zijn we het toch weer allemaal 
eens. Daarna een gezellig onderonsje waarbij de dames ook welkom zijn. Hoe laat het wordt en hoe ze 
thuiskomen,is soms een verrassing.(foutje bedankt) 

 

 
 

 

 
 

 

Met de kerstdagen en de jaarwisseling stilgezeten te hebben is  het voor allemaal heerlijk om weer de bal 
aan te raken. Al gaat het niet met souplesse, de bal komt toch waar die zijn moet (zie handgebaar van  
Ton). 
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De volgende zaterdag moesten vele veteranen afzeggen, omdat deze personen zich ook spontaan inzetten 
voor de club. Zij waren uitgenodigd door de club, zelf koken en opeten!!! 
Maar met wat telefoontjes kwamen er andere leeftijdsgenoten zich inspannen. Zij hadden zich goed 
vermaakt. Zo kunnen de veteranen  het hele jaar deze mensen gebruiken. 
Misschien heb je zin om op zaterdag een keertje mee te spelen, meld je dan aan voor een keer, dan kun je 
nog zien of je conditie (ook voor de derde helft)  toereikend is. 

 
 

 
 

 

Spelers gezocht voor de Veteranen  
 
Wij zijn op zoek naar nieuwe spelers voor ons veteranen elftal.  
Heb jij zin om op zaterdagmiddag een lekker potje te voetballen in een zeer gezellig team meld je dan aan 
!!!. We zijn niet op zoek naar mannen van 18 jaar, dus vanaf 30 jaar ben je van harte welkom in ons team.  
Je kunt je aanmelden bij de secretaris van de veteranen Frans van Os tel 272250  of 06-19214199. 
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Rob, studiecompagnon, bedankt voor de pen 
 
Allereerst wil ik Rubske graag bedanken voor de pen. Met name de subtiele manier waarop hij hem doorgaf 
was erg duidelijk. Hij gaf in de klas een pen aan mij en zei: “Gij krijgt de pen van mij”. 
Mijn naam is Joran Verhoeven en ik voetbal al menig jaar bij RKSV Volkel. Op dit moment ben ik de laatste 
man bij het nieuwe Volkel 8. Via Volkel 2 en Volkel 3 ben ik uiteindelijk hier terecht gekomen en heb het 
erg naar mijn zin! Onder leiding van de toekomstige kantinehouder Toine Bos proberen we een goed 
resultaat neer te zetten. Over het algemeen gaat het redelijk goed, maar in de tweede helft van de 
competitie moeten we zeker een periode pakken en hopelijk kunnen we weer bovenin de competitie mee 
gaan draaien.  
 
Mijn talentvolle voetbalcarrière is begonnen bij de F5 onder training van opa Toontje. Daarna volgden de 
F3, E4, E3, D2, D2. Deze 5 seizoenen heb ik training gehad van Geert Verkuijlen. Helaas heb ik toen nooit de 
voetbalkennis van hem kunnen overnemen waarover hij beschikt en werd ik pas dan ook beschamend een-
na-laatste samen met Bart van der Zanden bij de voetbalkennersquiz. De jaren daarna volgden nog de C2 
en de B2. Toen zag de club dat er misschien ergens toch wel een beetje talent in mijn lijf zat en kreeg ik 
eindelijk de kans in het eerste team: de B1. Helaas was dat het pechjaar van mijn carrière en heb ik het 
grootste gedeelte van dat jaar langs de kant gezeten met: een gebroken sleutelbeen, een gescheurde 
spieraanhechting in mijn bekken en opgerekte enkelbanden. Mijn talent was toen weer volkomen 
weggezakt en heb daarna twee jaar in de A2 gespeeld onder leiding van Frank de Winter. Afgelopen jaar 
kreeg ik een nieuwe kans en heb zo het laatste jaar van mijn jeugd afgesloten bij de A1. Met als afsluitend 
hoogtepunt: het behalen van de laatste periode! Wat hebben we gefeest in de kantine en wat een grote 
zooi was het daar geworden. Ik ben zowel met de A1 als met de A2 mee op voetbalweekend geweest en 
daar hebben we dit feest nog even goed over gedaan. 
 
Ondanks alle negativiteit en bedreigingen die ik heb gekregen, wil ik dan toch graag een keer een vrouw de 
kans geven om een stukje te schrijven voor ‘de pen’.  
 
Marin Verhoeven jij mag het gaan proberen, veel succes ermee zus! 
Joran Verhoeven 
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Kerstwandelloop 2012 
Ook dit jaar was er weer tijdens de 2e kerstdag de traditionele kerstloop, een wandeling van 4 of 8 km. 

Tevens waren er sportievelingen bij die trimden. Dit jaar waren  er ongeveer 80 deelnemers  en leuk om te 

zien was dat er weer een grote  diversiteit van wandelaars, trimmers, jong en oud was. 

 

De routes waren uitgezet door Jan Riepe. Nadat we de pijlen hadden uitgezet en de routes nog maar eens 

hadden nagelopen voor de zekerheid kon alleen het weer nog roet in het eten gooien. Maar gelukkig 

werkten de weergoden mee en hadden we prachtig wandelweer.  

Na een gezellige kerstavond en 1e kerstdag waar lekker gedronken en veel gegeten wordt is het heerlijk om 

een frisse neus te halen in de buitenlucht. Ieder jaar wordt er getracht om een leuke en interessante route 

te maken voor zowel de korte als de lange afstand. 

Na vorig jaar bij de dierentuin Zie-Zoo op bezoek te zijn geweest werd dit jaar gekozen voor een 

dorpswandeling. De start was zoals gewoonlijk bij de gezellige kantine en van daaruit via buurtschap 

Heuvelstraat/Eeuwsels naar de Aert-Willemstraat. Hier rechtsaf door de Rudigerstraat  en DVO naar Top. 

Door de Rendierstraat ging de route een stuk door het Zuid. Op de kruising van de Hermelijnstraat- 

Kloosterstraat werd de route gesplitst in de 4km en 8 km. 

De 4 km ging via het dierenpark en door de tuin van het bejaardenhuis naar het buurtschap de Kapel en de 

Lagenheuvel om vervolgens bij de kantine te eindigen. 

De 8 km ging via de Schadronstraat naar het Schaderon om dan weer langs de Neie Kreiter en naar het 

kruisbeeld op de kruising van de Brabantstraat en de Zeelandsedijk. 

Daarna over de Zeelandsedijk langs de Heikant en via het Hemelrijk naar Oosterens om via de Lagenheuvel 

en Lagedijk (handboog schutterij) terug richting het dorp. In het dorp werd via buurtschap het Kapel en 

tevens via de tuin van het bejaardenhuis aangesloten op de 4 km route om zo weer gezamenlijk te eindigen 

in onze kantine. 

Aangekomen in de kantine werden we zoals gewoonlijk goed ontvangen door Gerald en Wilma. Voor een 

kopje koffie of wat sterkers en natuurlijk snert met roggebrood en spek. Na gezellig wat na buurten ging 

iedereen weer zijn eigen weg om de kerstdagen af te sluiten. 

Voor de volgende kerstloop zijn er al weer nieuwe ideeën dus hopelijk tot de volgende keer. 

Groetjes Gerald, Wilma en Jan (Riepe) 
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rksv Volkel spelers geslaagd 
Jacco Schouten, Rick van Goor, Jelle van Doren, Jesse Schouten en Thomas Minten hebben 

naast de reguliere voetbaltrainingen van Volkel tien extra bijlessen gehad bij Voetbalschool 

Uden.  

 

 

Dit 5-tal heeft enorm veel opgestoken van deze tien extra trainingen. De afgelopen module 

hebben we flink gesleuteld aan de schaar- en overstapbewegingen, balaanname en de 

inspeelpass. Speciale aandacht kreeg de 1 tegen 1 partijvorm. In de 1 tegen 1 duels werken 

we met een nieuwe analyse, waarbij de trainers snel de reden kunnen achterhalen waarom de 

ene speler het 1 tegen 1 duel wint en/of verliest. We geven de speler direct de reden mee 

waarom hij het duel heeft gewonnen en/of verloren. De ene speler motiveren we om z'n sterke 

wapen veelvuldig te gaan gebruiken en de andere speler geven we wat tips mee om daar 

sneller weer van te leren. Alle spelers hebben hier enorm veel van opgestoken en zijn qua 

uitvoering en zelfvertrouwen erg gegroeid. Na de laatste training kregen alle voetballers een 

certificaat. De nieuwe voorjaarsmodule 2013 start vanaf februari. Zou JIJ ook een betere 

voetballer willen worden, informeer dan bij Voetbalschool Uden via www.voetbalschooluden.nl . 

http://www.voetbalschooluden.nl/
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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 13 april in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt. 
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www.rabobankudenveghel.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank ondersteunt uw
sportvereniging!

Het idee is dat sport
verbroedert.
Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen dichter bij elkaar brengt.

Sporters en vrijwilligers maken allemaal tijd vrij voor hun vereniging. Daarom ondersteunt Rabobank

Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. En dat doen we graag. Want samen sporten

verbroedert. Dat is het idee.
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