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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Excuses voor het feit dat nummer 1 enkele weken later dan voorzien pas op papier in de brievenbus 
verscheen. Dat kwam door een misverstand in het mailverkeer met onze drukker Frank Meijer. 
 
Volkel bereikte de halve finales KNVB Districtsbeker Zuid 2 door winst op Volharding, dat twee klassen 
hoger speelt. Hoofdklasser Venray was de volgende opponent die sneuvelde en dus is de halve finale 
bereikt tegen Wilhelmina uit Weert (2e klasse). Dat is nu al een unieke prestatie. 
Op donderdag 25 april is die halve finale in Volkel. 

Volgend seizoen mag worden deelgenomen aan de (groet) KNVB-Beker waaraan ook de profs mee 
doen. 
 
In dit blad is weer van alles te lezen en te zien over en door jong en oud. 
Ook de dames doen weer van zich spreken. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 8 juni 2013. 
De sluitingsdata voor de nummers daarna zijn: zaterdag 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. 
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Leon Aben Maik Toonen Sjoerd vd Pas  

    

Aangemeld 

Els Bos Hermelijnstraat 28 5408 PR Volkel 0413-273858 

     

Verhuisd 

Jan Schouten Hoofdstraat 39 5461 JC Veghel 06-53229035 

Arno Pluk Rudigerstraat 18A 5408 AB Volkel 0413-258060 

Marijn Verwegen Dasstraat 18 5408 XV Volkel 0413-274212 

Harm Banken Hagelkruisstraat 3 5469 CC Erp 06-13843703 

 

 

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 D-E-F en 5-jarigen Bob vd Wijst  Eiment 45 Volkel 0413-274672 
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@rksv-volkel.nl 
WebMaster Ton van Hooff Eikenwal 101A Uden 0413-265734 
Technisch beheer Koen v Duijnhoven Witteweg 4 Volkel 0413-273673 
 Marijn Verwegen  Dasstraat 18  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:webmaster@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Van de voorzitter    
 
 
 
 
Beste sportvrienden, 
 

 
 
 

 
We zitten al weer aan het eind van de competitie. Nog voor de meeste elftallen een viertal wedstrijden en 
dan zit het seizoen er al weer op. Helaas, zoals ik het nu inschat , hebben we geen kampioenen bij de 
senioren, alhoewel misschien het 4e elftal die het zeer goed doen. De resterende elftallen draaien goed 
mee in de competitie en misschien zit er nog een periodetitel in voor het 1e elftal. 
Voor de 2e periode hadden ze een zeer goede uitgangspositie, echter mede door discutabele beslissingen 
van de assistent scheidsrechter van Avesteijn, is dit helaas niet gelukt. 
Dit was een zeer grote teleurstelling voor de spelers, begeleiders en supporters en riep vele emoties op. Ik 
begrijp best dat deze emoties kenbaar worden gemaakt maar het is zaak ons toch te profileren als een 
respectvolle vereniging. En ik ben en blijf van mening dat eerlijkheid het langste duurt en dat we ons 
moeten revancheren op het sportieve vlak.  
Deze sportieve revanche werd dan ook genomen in de bekerwedstrijd tegen hoofdklasser Venray. Daar liet 
Volkel zien wat ze waard zijn en waar een kleine club groot in kan zijn. Inzet, wilskracht maar ook nog eens 
goed voetbal. Na de doelpuntloze eindstand besliste Volkel de wedstrijd na het nemen van de penalty’s na 
zeer goed keeperswerk van Tomek Kuijpers. Zo zijn ‘we’ door naar de halve finales van de beker en zitten 
we volgend jaar in de loting van de KNVB beker. Weer een mijlpaal in de historie van onze club. De halve 
finale spelen we tegen Wilhelmina uit Weert.  
Ik wil dan ook de spelers, begeleiders en alle meegereisde supporters van harte feliciteren met deze 
bijzondere prestatie. 
Dus kan het toch nog een spannend slot worden van de competitie en beker. 
 
Op 30 april zijn we als vereniging weer de gastheer voor de dorpszeskamp. We stellen onze faciliteiten 
weer ter beschikking en Gerald en Wilma zullen met hun kantinepersoneel er weer voor zorgen dat 
niemand iets tekort hoeft te komen. Ik wens de organisatie van dit mooie festijn dan ook veel succes toe en 
hoop op wederom een geslaagde dag. 
 
Op 5 mei vieren we onze seizoensafsluiting, al zullen sommige teams hierna nog een wedstrijd moeten 
spelen. Er zal een disjockey in de kantine aanwezig zijn en zullen er speciale consumptieprijzen gehanteerd 
worden om samen dit seizoen op een gezellige wijze af te sluiten.  
Dus ik hoop dat we er met zijn allen, dus ook alle vrijwilligers en de supporters, een gezellig feestje van 
gaan maken. 
 
Succes allemaal met het einde van de competitie en ik hoop vele van jullie te zien op 5 mei a.s. 
 
 
 
Groeten, 
 
Pierre Hutjens 
voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Het is alweer april en het weer wordt gelukkig weer iets aangenamer. Vooral als 
je als trainer, leider en natuurlijk als toeschouwer langs de kant staat te kijken 
naar de prestaties van onze jeugdspelers. 
De winter heeft ongebruikelijk lang geduurd dit jaar en er zijn vele wedstrijden 
afgelast, vooral door de KNVB. Dit heeft tot gevolg dat, ondanks dat de meeste 
competities doorlopen tot 18 mei (C2 zelfs tot 22 mei) er veel wedstrijden 
ingehaald moeten worden. Er zijn een paar inhaal- zaterdagen maar dit zal niet 
voldoende zijn voor alle wedstrijden die we gemist hebben. De KNVB deelt deze 
wedstrijden (zonder overleg) in op werkdagen. Dit kan tot gevolg hebben dat er 
trainingen moeten wijken voor competitiewedstrijden of dat er kleedkamers 
gedeeld moeten worden met andere teams. Het is ook niet vanzelfsprekend dat 

de geplande data passen in de agenda’s van onze leiders en misschien zelfs spelers. In dit geval kan altijd 
het verzoek bij de wedstrijdsecretaris (Frans van Os) gelegd worden om, in overleg met de tegenstander, de 
wedstrijd te verzetten. 
 
De E1 en de F2 hebben het lang vol kunnen houden in het beker toernooi. De E1 heeft de vierde ronde 
gehaald en de F2 is doorgedrongen tot de kwart finale. Een hele mooie prestatie die een compliment aan 
spelers en begeleiding dik verdient. 
 
De competities zijn alweer ongeveer halverwege en er komt al een beetje zicht op de rangschikkingen. Als 
we bij de A-jeugd beginnen met het overzicht van alle teams zien we al meteen een mooie reeks. De A1 
heeft van de laatste 7 wedstrijden maar liefst 5 keer een overwinning behaald. Hiermee doen ze heel mooi 
mee in de top drie. 
De A2 heeft nu al 2 punten meer dan in de hele najaarsreeks. Ze hebben op 30 maart eindelijk een 
wedstrijd gewonnen. Hiermee blijkt maar weer dat je nooit de moed moet opgeven. 
 
De MA1 speelt in een kleine groep een hele competitie. Ze doen lekker mee in de middenmoot. 
 
Bij de B1 gaat het in de tweede helft van de competitie minder goed dan in de eerste. Van de laatste 7 
wedstrijden werden er 2 gewonnen, twee gelijk gespeeld en 3 verloren. Door de goede reeks in het najaar 
staan ze nog steeds op een mooie derde plaats. 
De B2 heeft het zwaar in de competitie. Niet alleen door de sterkere tegenstanders maar door ook door 
afmeldingen en blessures van een aantal vaste spelers. Hierdoor is de begeleiding iedere week gedwongen 
om spelers te lenen bij andere teams. 
 
De C1 doet heel mooi bovenin mee. Ze zitten in een sterke competitie en ze moeten iedere week weer vol 
aan de bak om de punten binnen te slepen. 
De C2 is in de competitie, na 6 wedstrijden, nog steeds ongeslagen. Voor de C2 zijn er een aantal 
wedstrijden afgelast die de komende weken nog ingehaald moeten worden. 
 
De meiden van de MC1 hebben het moeilijk na het kampioenschap. Ze hebben na 7 wedstrijden nog geen 
punten kunnen halen. Als de sfeer binnen het team goed blijft komen de resultaten hopelijk ook nog wel. 

 
Ook de D1 heeft het een stuk moeilijker. Na het kampioenschap zijn de tegenstanders van een ander 
kaliber en is het flink aanpoten voor de jongens. 
De D2 doet het heel goed. Na een nederlaag in de eerste wedstrijd is er niet meer verloren. 
Bij de D3 is het helaas net omgekeerd. Na een overwinning in de eerste wedstrijd hebben ze niet meer 
kunnen winnen tot 13 april, toen was er een belangrijke overwinning op de directe concurrent. 
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De talenten van de E1 kunnen regelmatig de puntjes pakken. In deze competitie zijn veel wedstrijden 
afgelast. Hierdoor moeten veel wedstrijden door de week ingehaald worden. 
De E2 scoort iedere wedstrijd minimaal 2 goals. Helaas scoort de tegenstander er meestal veel meer.  
Gaan we door met de E3. Na 3 nederlagen kwam er een spannende 4-3 overwinning. Helaas kon de lijn van 
de overwinningen niet door gezet worden. 
Ook de E4 heeft nog maar 1 overwinning kunnen boeken. De overige wedstrijden werden met grote cijfers 
verloren. Houd de moed er in jongens! 
 
Vervolgens komen we bij de F-jes. 
Dankzij het leuke spel, de fanatieke begeleiding en instelling bij de spelers heeft de F1 eindelijk de eerste 
puntjes kunnen pakken. 
De F2 is nog steeds ongeslagen in de competitie. Op de helft van het aantal wedstrijden is er nog van alles 
mogelijk voor dit team 
Ook de F3 heeft na 7 wedstrijden de eerste overwinning behaald. Dit is een mooie opsteker voor de spelers 
en begeleiding. 
De F4 kan leuk meedoen in de middenmoot. Regelmatig een wedstrijd winnen is goed voor de motivatie. 
Blijf fanatiek trainen en goed naar de trainer luisteren dan komt het goede voetbal vanzelf een keertje.  
 
Als ik dit hele verhaal samenvat zijn er voor diverse teams nog kansen voor een eventueel kampioenschap 
of anders toch een mooie plaats in de competitie. 
En voor de teams waar het even iets minder gaat, blijf je inzetten voor het team en zorg dat je plezier blijft 
hebben in het spelletje. Dat plezier is ook belangrijk voor de trainers en leiders die er toch weer iedere 
week voor jullie zijn. 
De F5 heeft helaas na 7 wedstrijden ook nog geen punten kunnen pakken. Het scoren, 2 doelpunten in 7 
wedstrijden, wil maar niet lukken. 
 
De jeugdcommissie is al weken hard aan het werk met de voorbereiding voor het volgende seizoen. Een 
belangrijk onderdeel hiervan is dat er voor ieder team trainers en leiders gevonden moeten worden. 
Gelukkig hebben veel vrijwilligers plezier in hun taak en gaan ze weer een jaartje door. Aan degenen die 
stoppen, ivm diverse redenen, willen wij graag op de laatste jeugdleidersvergadering onze dankbaarheid 
voor de bewezen diensten kenbaar maken. De datum wordt binnenkort bekendgemaakt maar ik wil nu al 
zeggen dat ik op een grote opkomst hoop. Mocht je iemand kennen die wel een rol als leider of trainer bij 
een team zou willen vervullen meldt dit dan bij de jeugdcommissie. Hopelijk kunnen wij die persoon dan 
over de streep trekken om bij ons een team onder zijn of haar hoede te nemen. 
 
Tijdens het paasweekend hebben 3 teams (D1, E1 en F1) mee gedaan aan het Easter Open toernooi. Dit is 
een internationaal toernooi en voor veel spelers een mooie gelegenheid om een keer tegen een 
buitenlands team te spelen. De D1 eindigde op de 13de plaats bij de jongens tot 13 jaar en de E1 is als 10de 
geëindigd bij de jongens onder de 11 jaar. De F1 behaalde een mooie 7de plaats bij de jongens onder de 9 
jaar. De tegenstanders kwamen uit Denemarken en Engeland. 
 
In aanloop naar dit toernooi zijn er een paar teams die al een tijdje toeren door Europa en graag 
oefenwedstrijden spelen tegen onder andere Nederlandse clubs. Dankzij de contacten van Adri van Oort 
zijn wij de laatste jaren een vaste keus als er naar tegenstanders gezocht wordt voor deze teams. Op 29 
maart zijn er twee Deense en twee Russische teams bij ons op bezoek geweest. De D1 en E1 hebben tegen 
Deense teams gespeeld en de B1 en de C2 tegen de Russen. De bezoekers waren beter bestand tegen de 
kou, De Denen bleven in de rust gewoon op het veld. De uitslagen waren niet geweldig voor de Volkelse 
teams maar verder waren er alleen maar positieve reacties. Er zijn ook sociale media contacten 
uitgewisseld zodat ze onderling contact kunnen houden. De vereniging is zelfs uitgenodigd om volgend jaar 
naar het nieuwe trainingscomplex van de Russische teams te komen kijken. 
 
In het vorige clubblad heb ik een stukje over de verantwoordelijkheid geschreven met betrekking tot “de 
platte kar”. Dit is ook binnen de Jeugdcommissie en bestuur besproken. We hebben besloten dat aan het 
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handboek voor de teams een verklaring toegevoegd wordt die, in geval de platte kar van toepassing is, aan 
de ouders overhandigd kan worden. Het is dan de bedoeling dat als de ouders hun kind toestemming geven 
om op de kar te gaan, ze de verklaring tekenen dat ze hiervoor zelf volledig aansprakelijk zijn. Het is aan de 
leiders van het team om deze verklaring aan de ouders te geven. Als hier nog vragen over zijn bij de 
(hopelijk) aanstaande kampioenschappen, dan hoor ik het graag. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 

 

 
VCO/Festilent D1 – Volkel D1 
 
We hadden al twee wedstrijden verloren dus werd het tijd om een keer te winnen. 
Wij begonnen goed en we stonden al snel op voorsprong. Giel scoorde de 0-1. 
We pakten meteen weer de bal en we waren veel beter als tegen Nooit Gedacht. 
Net voor de rust dribbelde een van hun verdedigers naar voren. 
Hij dribbelde helemaal naar onze goal, hij speelde Juul voorbij en scoorde de 1-1. 
Het was rust, de scheids floot en de 2e helft begon. 
We begonnen weer meteen heel goed en beter dan Festilent. 
Fenno dribbelde de verdediger uit en scoorde langs de keeper heen 1-2. 
Toen kreeg ik de bal tegen mijn beugel en ik bloedde. 
De scheids stopte daarna weer want het bleef maar doorbloeden maar ik voelde niks. 
Ik gaf een pass op Giel en hij scoorde een mooi doelpunt 1-3. 
Festilent kreeg ook nog een paar kansjes maar net voor het eind scoorde Fenno alweer 1-4. 
Dit was de eindstand. 
 
Dennis 

 

Begeleiding Volkel 2 
 
Nadat Frans Bongers te kennen heeft gegeven te stoppen als trainer van Volkel 2 is het bestuur op zoek 
gegaan naar een nieuwe invulling van deze functie. In de persoon van de 22-jarige Tom van Dalen is een 
nieuwe trainer/coach gevonden en als nieuwe leider heeft Maickel v/d Wijst toegezegd volgend seizoen 
zich voor Volkel 2 in te zetten. Beiden gaan de begeleiding samen met de huidige leider Jan Riepe op zich 
nemen in het komende seizoen. Tom van Dalen volgt Frans Bongers op die de laatste jaren Volkel 2 als 
trainer/coach heeft begeleid. Tom studeert  in Eindhoven ‘sport en beweging’, dus deze keuze past wel bij 
zijn studie en interesse. Tom traint als stage vanuit zijn studie ook nog de C2 van Udi en is ook nog actief bij 
NEC als trainer van de talenten (6-9 jaar).  Maickel heeft jarenlang in het tweede gevoetbald en heeft zijn 
actieve voetballoopbaan in de winterstop moeten stoppen vanwege blessures. Hij speelde dit seizoen in 
het vijfde.  Als leider bij Volkel 2 wil hij zich verder inzetten voor onze vereniging.   
Wij wensen beiden veel succes en hopen dat ze samen met Jan Riepe het twidde op een hoog niveau 
kunnen brengen.   
We zijn nog  op zoek naar een vlagger voor het tweede.  
 
Bestuur rksv Volkel 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Internationaal voetbal in Volkel 
Elk jaar wordt er in het zuiden van Nederland een groot Paas-voetbaltoernooi gehouden met internationale 
deelname. De naam van dit toernooi is 'Eastern Open Youth Event'. Veel van de buitenlandse clubs 
verblijven al een week voor Pasen in Nederland en willen dan graag een keer vriendschappelijk spelen. De 
organisator van dit toernooi heeft Volkel gevraagd om een aantal wedstrijden tegen de buitenlandse clubs 
te organiseren.  

Dit verzoek hebben we natuurlijk meteen positief beantwoord. Op vrijdag 29 maart vonden er op het 
sportpark van rksv Volkel een viertal internationale wedstrijden plaats. Om 18.00 uur speelde de E1 tegen 
een team uit Rusland, om 19.00 uur  de D1 tegen wederom een Russisch team, om 19.30 uur de C2 tegen 
IF-92 uit Denemarken en tot slot speelde de B1 ook tegen IF-92 uit Denemarken.  

De teams van IF-92 uit Denemarken: 

 

 

Het Russische team (voetbalschool st Peterburg) is nu al voor het 2e jaar aanwezig in Volkel en zij hebben  
het hier goed naar hun zin. Zowel sportief als qua ontvangst vinden zowel de begeleiding als de spelers het 
zeer prettig. Het Deens team is voor de 1e maal aanwezig en wil graag volgend seizoen weer terug komen. 

Sportiviteit en gezelligheid stonden centraal. 

 

 
E1 
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D1 

 

 
C2 

 

 
 

B1 
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Jeugdspeelster: 
Sanne van Hooft.  
6 jaar en spelend in:  
Volkel F5G  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Sanne: Meestal sta ik in de goal als keepster en anders op het middenveld.
  

2. Op welke plaats staat jouw team nu? 
Sanne: Nu staan we nog onderaan maar dat gaan we proberen te 

veranderen. 

 
3. Wat doe je als je scoort? 

Sanne: Met het hele team doen we een high five! Op de training heb ik een 
keer een hele mooie goal gescoord: bovenin de kruising! 

 
4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Sanne: Olympia’18 uit Boxmeer, ik geloof dat we daar met 9-0 verloren 
hebben. 
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5. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Sanne: Het mooiste voetbal moment voor mij was: die geweldige goal 

op de training boven in de kruising.  
 

6. Wat is het allerleukste aan jouw voetbalteam? 
Sanne: Dat we een leuk en goed team hebben samen met de leiders. 

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

jij dan verzinnen voor de club? 
Sanne: Dat er een mascotte meeloopt als wij het veld op gaan. Net zoals bij 

Feyenoord “Coentje”! 

 
8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Sanne: Een snoepzak met van die lekkere hartjes. 
 

9. Wat is je favoriete club en waarom? 
Sanne: Feyenoord, omdat ze heel goed zijn! Ze staan op de vierde plaats in 

de competitie. 
 

10. Wie vind je van jullie trainers de beste trainer? 
Sanne: Ik vind Mike van Eenbergen gezellig om mee te trainen. 

 
11. Is je familie ook sportief? 

Sanne: Mama is niet zo sportief, papa heeft op de sportschool aan fitness 
gedaan en Jesse voetbalt in de D1. 
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12. Als je bij een bekende voetbalclub bij de meisjes of de dames 
mocht voetballen, welke club zou dit dan zijn? 

Sanne: Bij Feyenoord, omdat het een leuke club is. En natuurlijk omdat 

Graziano Pellè er voetbalt. 
 

13. Wat vind je de mooiste kleur of kleuren voor een voetbal shirt? 
Sanne: Roze en blauw, dat zijn mijn lievelings kleuren. 

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

Sanne: Leuk, maar ook heel spannend.  
 

 

Bedankt Sanne, ook al vond je het spannend je hebt leuke antwoorden 
gegeven. Het was weer gezellig bij de familie van Hooft, bedankt voor 
de koffie, en tot het volgende clubblad. 
 
Groetjes Nancy. 
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Sponsor voor Volkel 5 
Op zondag 17 maart is door Raaijmakers Bronbemaling weer een nieuwe set shirts geschonken aan onze 
vereniging ter vervanging van de shirts die al eerder door hen gegeven waren als onderdeel van ons 
roulatiesysteem bij de senioren.  
Daarnaast hebben de leiders van Volkel-5 nieuwe jassen van Raaijmakers gekregen zodat zij er weer keurig 
bij lopen de komende seizoenen. 
Namens RKSV Volkel en ‘het vijfde’ willen wij familie Raaijmakers natuurlijk hartelijk danken voor het feit 
dat zij ook in deze economisch wat lastigere tijden bereid zijn geweest om ons wederom te steunen. 
B e d a n k t !! 
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Scho(o)n 
Dorethé Lourense heeft bij onze plaatselijke supermarkt een groot schoonmaakpakket gewonnen. Dit  
heeft ze aangeboden  aan onze vereniging. Op de foto overhandigt ze het pakket aan onze 
onderhoudsploeg. We bedanken Dorethé voor deze bijdrage voor de club. 
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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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Respect 
Richard Nieuwenhuizen stierf op 3 december een zinloze dood. Zoals u weet werd hij bij een wedstrijd tussen de B-
junioren van twee amateurclubs, waar hij als grensrechter aanwezig was, gemolesteerd door een aantal jongetjes van 
vijftien en zestien jaar. Waarschijnlijk omdat hij een vlaggetje de lucht in had gestoken op een moment dat het niet 
moest. 

Het geweld tegen Nieuwenhuizen is absoluut geen incident: elk seizoen vinden er volgens statistieken van de KNVB 
honderden geweldsdelicten plaats op amateurvoetbalvelden. Misschien is het voorval van december eindelijk 
aanleiding tot een structurele verandering van de misselijke mentaliteit die er momenteel heerst in het voetbal, een 
verandering die de kans op nieuwe fatale geweldplegingen zal uitsluiten. 

In de sport is ooit de scheidsrechter uitgevonden omdat er een neutraal iemand moet zijn om ervoor te zorgen dat de 
regels worden nageleefd. De scheidsrechter is er niet gekomen om als publieke pispaal te fungeren. Dat schijnt men in 
het voetbal te zijn vergeten. De hele voetbalcultuur is wat dit betreft totaal verziekt. De scheidsrechter wordt over het 
algemeen behandeld als een stuk drek. Zoek op een willekeurige zaterdagmiddag op Twitter naar berichten die het 
woord ‘scheids’ bevatten en je krijgt een eindeloze lijst tweets met beledigingen en bedreigingen te zien. Elke 
zaterdag en zondag zijn er talloze amateurarbiters die met een rotgevoel huiswaarts keren. 

Een oorzaak van dit probleem ligt bij het profvoetbal. Kinderen zien wekelijks op tv hoe bijvoorbeeld voetballers de 
scheidsrechter om de haverklap trakteren op een boze tirade. Of hoe trainers na het laatste fluitsignaal schreeuwend 
op de arbiter afloopt, omdat hij van mening is dat die nog een minuut langer had moeten laten doorspelen. Als 
kinderen zien dat hun helden zich zo gedragen, gaan ze wellicht denken dat het normaal is. Vervolgens is er de kans 
dat ze zich op zaterdagochtend zelf ook op die manier op het veld gedragen. 

Een scheidsrechter ziet alles maar één keer en hij moet vervolgens in een split second een beslissing nemen. Bij 
betaald voetbalwedstrijden gaan trainers, spelers en supporters daarentegen na meerdere keren de herhaling in slow 
motion te hebben bestudeerd lopen mopperen dat ze bestolen zijn door de arbiter. Het overgrote deel van hen heeft 
zelf nog nooit de leiding over een voetbalwedstrijd gehad en heeft dus geen idee hoe moeilijk dat is. Bovendien: 
hoeveel fouten maakt een voetballer gemiddeld per wedstrijd? Mislukte doelpogingen, passes die niet aankomen, 
tegenstanders uit de rug laten lopen. Mag je dan van een scheidsrechter of grensrechter verwachten dat hij zijn werk 
de hele wedstrijd foutloos doet? 

De voetbalsport zou een voorbeeld kunnen nemen aan andere sporten, met name rugby is hiervoor het 
schoolvoorbeeld. Bij rugby valt het praten tegen de scheidsrechter onder de aller zwaarste overtredingen. Een speler 
die het waagt een beslissing van de arbitrage in twijfel te trekken, maakt direct grote kans op een schorsing. 
Wedstrijden eindigen vaak met een erehaag voor de scheidsrechter, om hem te bedanken. De arbitrage is 
onaantastbaar, dat wordt rugbyspelers vanaf de jongste jeugd duidelijk gemaakt. 

Waarom kan dit niet in het voetbal? Elk protest, hoe klein ook, consequent bestraffen met een gele kaart en binnen 
twee weken is het hele probleem opgelost. De kans dat dit daadwerkelijk zal gebeuren is helaas niet groot. 
Beleidsbepalers van de UEFA of de KNVB treden doorgaans veel te slap op en durven geen rigoureuze maatregelen te 
nemen. We hebben een periode van bezinning achter de rug, waarin we elkaar beterschap hebben beloofd. Maar 
waarschijnlijk is dat na de winterstop allemaal vergeten en wordt er weer even hard gescholden op scheids- en 
grensrechters als voorheen. 

Gelukkig hebben we bij onze vereniging tot dusver niet met dergelijke excessen te maken gehad en laten we er met 
z’n allen voor zorgen dat dit ook niet gaat gebeuren bij rksv Volkel. Het tonen van respect voor de leidinggevenden en 
voor elkaar speelt daarbij een belangrijke rol. We moeten dit gezamenlijk bewaken door hier ook - wanneer nodig – 
anderen op aan te spreken als dit aan de orde is. Ook sociale controle is van groot belang om te zorgen dat we bij de 
club een goede sfeer houden waar mensen zich thuis voelen.   

 

Bestuur
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Wedstrijdverslagen Volkel E1 
 
Volkel E1 - EVVC E1   15 februari 2013 
Het was zaterdag we moesten tegen EVVC E1. De wedstrijd begon, we kwamen al snel achter, meestal 
binnen 5 minuten en dit keer ook 0-1. Wij waren beter en hadden meer kansen, maar de bal wou er niet in. 
RUST 
De trainers zeiden dat we beter moesten overspelen. We begonnen de 2e helft en het ging in het begin 
weer niet zo goed, het werd 0-2. Daarna ook nog 0-3, met een heel mooi stiftje over Teus heen. We hadden 
nog een kwartier, toen kreeg Jelle van Doorn de bal van Jorrit en met een beetje geluk zat ie 1-3. Meteen 
daarna passte Dustin de bal op Jelle Hermkes en hij scoorde 2-3, we kwamen echt terug in de wedstrijd. 
Het werd heel spannend, maar toen passte Jesse de bal op Jelle van Doorn en hij scoorde zijn 2e de 3-3. 
Toen schoot Bart van afstand en de bal vloog in het net 4-3. Daarna werd er nog een keer gescoord door 

Jelle Hermkes, op de assist van Jelle van Doorn 5-3.  
We wonnen met 5-3! Nu staan we eerste met Prinses Irene, en daar moeten we de volgende 
keer tegen dus of we staan dan 2e of 1ste. 
De Groeten, Jesse Schouten 
 
 
 

 
Volkel E1 - Prinses Irene E1 22 februari 2013 
We begonnen  de wedstrijd en al best wel snel scoorden de prinsesjes. Ik (Lars) kreeg een bloedneus door 
iemand die de bal tegen mijn neus schoot. Daardoor kon ik de 1e helft niet meer meedoen. Even later 
scoorde Jorrit uit een assist van Jelle Hermkens de 1-1. Daarna schoot Bart de bal naar voren en toen 
scoorde Jelle Hermkens 2-1. Dustin had de bal en paaste de bal op Jelle Hermkens en een goal!!!!! 3-1. En 
er was net voor de rust een eigen doelpunt gemaakt door de Prinsesjes 4-1.Toen was het eventjes rust. 
Thomas schoot de bal voor en daar stond Jelle van Doorn en een goal!!! 5-1. Toen scoorden de Prinsesjes 5-
2. Jorrit liep met de bal naar voren en goal!!!!!!!!6-2. En even later scoorde Jesse uit geen assist want dat 

staat er niet bij en goal!!!!!!7-2.  
En toen schoot Bart bijna vanaf de middenlijn 8-2. Het was een leuke wedstrijd. 
 
Groetjes van Lars van der Heijden 
 
 
 

 
JVC E1 – Volkel E1  2 maart 2013 
Op zaterdag 2 maart speelden we tegen JVC Cuijk. We hebben helaas met 6-1 verloren. Ze waren gewoon 

beter. 
  
Groetjes, Jelle van Doorn 
  

 

 
Volkel E1 – TOP E1  9 maart 2013 
Het was een heel spannende wedstrijd. In de 1ste helft waren we best wel goed. We hadden best veel 
kansen, maar Top deed het ook best  goed want soms scoorden ze bijna. De 1ste helft was 0-0. 
De tweede helft ging het beter want we hadden best veel kansen en Lars schoot van de middellijn op de lat. 
Top kreeg een kans maar die misten ze. En toen kreeg Jelle van Doorn een pass van Jorrit en scoorde. 
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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 

 

 

 

Adverteer hier! 

 

 

http://www.kapperijunique.nl/
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Ongeveer 10 minuten later floot Stef af het was 1-0 voor VOLKEL. Gelukkig weer wat 

puntjes gepakt. 

 

 

Groetjes van Dustin Ilhan. 
 

 
Volkel E1 – Ravenstein E1  23 maart 2013 
We moesten tegen Ravenstein E1, die waren kampioen geworden in hun klasse en gepromoveerd naar 
onze klasse. We kwamen al vrij snel voor door een goal van Jesse. Daarna kregen we nog wel wat kansen 
maar hun scoorden de gelijkmaker. De tweede helft hebben we eigenlijk alleen maar aangevallen maar we 
kregen hem er niet in. Hun kregen óók nog twee grote kansen maar onze superkeeper Teus maakte twee 
geweldige reddingen!! 

 
Eindstand 1-1 , helaas niet gewonnen maar óók niet verloren. We hebben al 10 punten uit 5 
wedstrijden!! 
Groetjes , Jelle Hermkens. 
 
 
 

 

Interland-weekend Volkel E1 
 
In het paasweekend heeft Volkel E1 volop gevoetbald, vooral ook tegen buitenlandse teams. 
Volkel E1 – Legirus (St. Petersburg, Rusland)  Goede Vrijdag 29 maart 2013 
De wedstrijd begon goed. We hadden meteen veel de bal en scoorden veel goals. Met de rust stond het al 
4-0. De tweede helft ging ook nog steeds heel goed. We scoorden nog meer goals en wonnen met 9-0. 
Onze keeper Teus had een makkelijke avond, maar hield een paar moeilijke ballen tegen. Goals zijn gezet 
door Jelle van Doorn 3x, Dustin Ilhan 3x, Jesse Schouten 2x en Jelle Hermkens 1x. Assists waren van Jelle 
Hermkens 3x, Jorrit Peerenboom 3x, Jesse Schouten 1x, Jelle van Doren 1x en Dustin Ilhan 1x. Op Goede 
Vrijdag was het dus een Goede Wedstrijd. 
 
 

Easter open       Paaszaterdag 30 maart 2013 
 
De moesten voetballen in Mill. De eerste wedstrijd was tegen Juliana Mill E1. We speelden niet zo heel 
goed. Daarom kwamen we met 0-1 achter. Toen maakte Dustin 1-1 (assist van Jesse). Meteen daarna 
maakte Jelle Hermkens 2-1 (assist Jesse). We wonnen wel, maar niet zo goed gespeeld. 
De tweede wedstrijd tegen Ter Leede E1 uit Noord Holland. Ook een hoofdklasser. We speelden een hele 
goede wedstrijd. Vooral voor rust. We kwamen met 1-0 voor door een goal van Jesse Schouten (assist 
Jorrit). De tweede goal werd door Jorrit Peerenboom (assist Dustin Ilhan) en de derde goal was een hele 
mooie goal door een verre pass van Bart van de Kandelaar, die Jorrit Peerenboom met een volley scoorde. 
Na de rust kwam Ter Leede sterk terug. Ze maakten de 3-1, maar verder kwamen ze niet. 
De laatste wedstrijd moesten we tegen First Touch uit Engeland. Voor de wedstrijd hebben we het vaandel 
van onze voetbalclub aan de tegenstander gegeven en een foto gemaakt. We hadden die wedstrijd goed 
gespeeld, maar we hadden een beetje pech. We verloren met 1-0 waardoor we tweede in de poule waren 
geworden. 
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Interland Volkel E1 tegen de Engelse club First Touch ’04. 

 

Easter Open  1e Paasdag 31 maart 2013 
 
We moesten vandaag ook weer in Mill voetballen. De eerste wedstrijd was tegen Constantia E1. De eerste 
helft was niet zo goed. We stonden eerst met 1-0 achter en toen maakte gelukkig Jorrit 1-1, door een assist 
van Jesse. Toen maakte Jelle van Doorn de 2-1 (assist Jorrit Peerenboom). We gingen steeds beter spelen 
en maakten al gauw de 3-1 door Jorrit met een assist van Jelle Hermkens. Toen maakten we nog de 4-1 
door Dustin Ilhan. 
De tweede wedstrijd was tegen Lewis Bridge View uit Engeland. Het waren allemaal goede voetballers, 
maar wij waren ook goed. We kwamen voor rust met 1-0 achter en na de rust met 2-0. Maar we gingen 
door. Jorrit Peerenboom scoorde daarna een hattrick, waardoor we met 3-2 wonnen. We waren heel blij. 
De laatste wedstrijd was tegen Luton Town uit Engeland. We waren even sterk en daardoor was een 
gelijkspel ook terecht. 0-0. 
 

 We hebben een leuk weekend gehad. Met veel wedstrijden en we hebben tegen een 

Russisch elftal en drie Engelse teams gevoetbald! 

Groetjes, Jorrit 

 

Bekerwedstrijd Volkel E1 – Margriet E1   woensdag 3 

april 2013 
Voor de vierde ronde in de beker moesten we voetballen tegen Margriet E1. Een lastige tegenstander. Zij 
staan bovenaan in onze hoofdklasse. Wij staan nog steeds (ver boven onze verwachting) op de 2e plaats. 
Vanaf het begin was duidelijk dat wij wilden strijden voor een overwinning. Hierdoor werd het ook een hele 
goede en spannende wedstrijd. We kwamen met 1-0 achter. De eerste 15 minuten was Margriet beter en 
kwamen we nauwelijks aan voetballen toe. Maar daarna gingen we ons eigen spel spelen. Door Jelle van 
Doorn werd op aangeven van Jelle Hermkens de 1-1 gemaakt. Dit was de ruststand. 
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In de tweede helft scoorde Dustin Ilhan de 2-1 door een assist van Jesse Schouten. Daarna scoorde 
Margriet twee keer en stonden we met 3-2 achter. Net voor het einde maakte Jesse Schouten de 3-3. 
Verlenging! Natuurlijk was dit extra spannend. Uiteindelijk maakte Margriet nog twee goals en verloren we 
helaas de wedstrijd. Jammer natuurlijk, want we liggen nu uit de beker, maar het was een mooie 
krachtmeting en het geeft ons vertrouwen voor de competitie. 
 
Volkel E1 – Berghem Sport E1   zaterdag 6 april 2013 
Dit is mijn verslag van de voetbalwedstrijd Volkel E1 tegen Berghem Sport E1. De wedstrijd was begonnen 
en we begonnen sterk; allebei de teams hadden het lastig en er waren weinig schoten op goal, maar toen 
kwamen we in de aanval met Jorrit en Dustin. Jorrit maakten een mooie actie en schoot op doel maar hij 
zat net niet. Een paar minuten later kwam Berghem Sport in de aanval en ze hadden bijna gescoord maar ik 
had hem nog maar net en daarna zat hij bijna toch, want hij ging op de lat en kwam net op mijn hak en 
kwam daarna voor de voeten van de tegenstander en hij schoot de bal recht in mijn handen.   
De tweede helft ging het niet echt goed met ons team en het werd steeds moeilijker om de ballen tegen te 
houden maar gelukkig hebben we een goede verdediging en dat was heel fijn vond ik. Maar toen ging 
Berghem Sport in de aanval en maakten haast een goal maar ik had hem nog maar net. Toen gingen wij in 
de aanval maar de bal werd afgepakt  en er kwam een counter, ze kwamen met zijn tweeën op mij af en 
schoten hem in het doel het was 0-1 voor Berghem Sport. Maar we gaven het nog niet op maar we 
scoorden maar niet en toen kwam de tegenstander in de aanval en maakten nog net een goal met geluk 0-

2 voor Berghem Sport. We baalden er zo erg van maar toen was het de  
laatste aanval en Dustin gaf hem voor en Jesse deed een volley maar die ging mis en toen was 
het fluitsignaal. 
 
 
Groetjes, Teus van Lankveld 
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De Pen 
 
 

Graag wil ik ons Joran erg bedanken voor de dappere keuze die hij heeft 

gemaakt om ‘de pen’ voor het éérst door te geven aan een vrouw.  

Vele boze mails, telefoontjes en negatieve reacties heeft hij de afgelopen tijd 

over zich heen gekregen.  Ik ben dan ook bijzonder trots op hem en vind het 

super dat sinds de oprichting van de 'Klupproat ' in 1974 (dus 29 JAAR!!!))  we het 

eeeiiindelijk eens kunnen gaan hebben over vrouwen met voetbalcarrières! 

  

Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Marin Verhoeven (op de selectielijst ook wel terug te vinden 

onder de naam Marvin Verhoeven), 23 jaar oud en woon al mijn hele leven in Volkel.  

Vorig jaar ben ik als operatieassistent afgestudeerd aan de HAN in Nijmegen en ben momenteel werkzaam 

in het UMC St. Radboud.  

 

Mijn voetbalcarrière begon toen ik 12 jaar was. Met groep 8 deden we mee aan een schoolvoetbaltoernooi 

bij UDI’19 en dit beviel zo ontzettend goed dat ik mezelf besloot aan te melden bij RKSV Volkel. Hier ben ik 

begonnen in het 7-tal van de MD1. Het zaalvoetballen volgde snel en ik ging meespelen in het 

zaalvoetbalteam van Kelly’s Haartrend in Veghel. 

Op het veld groeiden we door naar het 11-tal van de MC1, waar Willem van de Molen ons onder zijn hoede 

kreeg. Na enkele jaren stroomden we door naar de MA1, waar we echt een super goed team waren. Samen 

met ons Merle bezette ik de rechterkant van het veld als afwisselend verdediger en middenvelder. Helaas 

eindigden we dat jaar met 1 puntje achterstand op de koploper.  

Waarschijnlijk kwam dit puntenverlies, doordat we in die tijd het stappen hadden uitgevonden en  merkten 

dat we hier ook erg goed in waren. Zo goed zelfs dat we onze slaapzakken meenamen naar de voetbalclub 

en ik samen met Lynn heb bijgeslapen in de kleedkamer, vlak voor de wedstrijd.  

 

Na jaren spelen bij de MA1 stroomde ik door naar Sjaak vd Wijst en ‘zijn’  Dames. Hier heb ik nog enige tijd 

gevoetbald, maar ben later gestopt omdat ik het voetbalveld eens van bovenaf wilde bekijken. Ik heb dat 

jaar een zweefvliegcursus gevolgd op Vliegbasis Volkel. Een ontzettend leuke uitdaging! Toen ik op 

zondagen ging vliegen en de wedstrijden vanaf 2000 m hoogte kon bekijken begon ik het voetballen en de 

teamsport toch weer erg te missen. 

Ik ben  dus weer begonnen met trainen onder leiding van Leo Lourenssen  en heb  na een half seizoen de 

wedstrijden weer opgepakt, waarbij ik nu als linksbuiten in het veld sta.  

Qua voetballen doen we erg ons best om wat puntjes binnen te sprokkelen en hopen zo  onze plek in de 4e 

klasse te behouden.  

Ondanks het onmogelijke vroege tijdstip van 08.30 uur waarop we elke zondag moeten verzamelen  en de 

wat mindere resultaten (die daar natuurlijk het gevolg van zijn) blijven we een hartstikke leuk team. Met als 

hoogtepunt de 3e helft, waar we als echte voetbalvrouwen gelukkig wel in uitblinken!  

 

En omdat we als vrouwen een inhaalslag moeten maken qua pen-bezit, geef ik deze door aan  

een erg belangrijke dame voor mij:  Silke Bongers.  

Heeeel veel succes ermee!! 
 

Groetjes, Marin Verhoeven.  
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Van den Bosch Tuin en Terras 
sponsort getailleerde shirtjes Dames 
Volkel 
 
Vorig seizoen bestonden de dames van RKSV Volkel 40 jaar. Ze hebben toen kenbaar gemaakt dat ze graag 
passende shirtjes wilden ipv de pyama’s waar ze altijd in voetbalden.  
Dhr. W. van den Bosch van Van den Bosch Tuin en Terras zag dit meteen zitten.  
En na flink wat overleg, het nodige mailverkeer en natuurlijk het passen van de geschikte shirts is het 
eindelijk zover.  

 
De dames van RKSV Volkel spelen voortaan in goed 
passende shirtjes!  
Op zondag 7 april werden de shirtjes officieel in 
gebruik genomen. Hierbij werden de heer en 
mevrouw Van den Bosch natuurlijk hartelijk bedankt 
voor het sponsoren, omdat de dames ontzettend blij 
zijn met de nieuwe shirts. De familie Van den Bosch 
kreeg van de dames een mooi zondagochtendontbijt 
cadeau. Zij zorgen er namelijk voor dat de dames 
elke zondagochtend prima voor de dag komen en met 
dit zondagochtendontbijt is de zondagochtend bij de 
familie Van den Bosch ook een prima begin van de dag! 
Opvallend was het publiek dat deze dag in grote getale aanwezig was. Tja, het oog wil ook wat. We nemen 
dus aan dat naast de dames, ook de heren van RKSV Volkel blij zijn met de nieuwe shirts van de dames! 
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3 Maart: Volkel Vrouwen 1 - Ulysses 
Vrouwen 1 
 

Vanmorgen was het erg vroeg. Om 07.30 uur rinkelden er flink wat wekkers. Iedereen was er optijd, want 

Leo houdt niet van laatkomers.  

Balen voor ons, want zo kregen we geen gratis kannetjes bier. De wedstrijd was niet super, dus daar gaan 

we dan ook niet over schrijven. 

Daarom bijdeze de wist-u-datjes! 

 

 

Wist u dat..!?!?!? 

 

- Wij sinds lange tijd weer stukjes gaan schrijven voor in de 'Clupproat'. 

- Wij dit doen, omdat onze allergrootste fan zich bekent heeft gemaakt. 

- Dit verslag dan ook speciaal wordt opgedragen aan M. Verwegen. 

- Onze excuses M. Verwegen dat het verslag vandaag niet zo lang is.  

- Het was nogal vroeg vandaar. 

- Wij wel hopen dat je in de toekomst weer erg gaat genieten van onze wist-je-datjes!! 

- We vandaag Karin van Sleeuwen en Fieke Bos willen bedanken voor het ondersteunen van de dames. 

- Karin haar kan bier goed vond smaken. 

- Ze wel vaker mee wil doen.  

- De kan van Fieke nog op haar staat te wachten.  

- Ed in totaal wel 3 bioscoopbroeken heeft. 

- Fem er vandaag 1 geleend had.  

- Er vandaag meer kopstoten zijn uitgedeeld dan dat er ballen geschoten zijn.  

- We vandaag in onze nieuwe tenues mochten presteren.  

- Het presteren niet zo super was tijdens de wedstrijd.  

- We er wel goed uitzagen in ons nieuwe tenue. 

- Dit minstens zo belangrijk is voor ons. 

- Wij Wilbert Bosch hiervoor erg willen bedanken!! 

- Loes onze ´smurfin´ er gelikt uitzag. 

- De dames wederom een super middag gehad hebben in de kantine. 

- 'dames' vervangen is voor het woord 'vrouwen'. 

- Wij dit echt te lelijk vinden. 

- Wij trouwens met 0-2 verloren hebben vandaag.  

- Lieke graag haar rosebier in haar handtasje meeneemt voor thuis. 

- Wij vinden dat ze gewoon moet doorzuipen in de kantine. 

- Als ons Smitske voort in Volkel woont ze iedere zondag durzakt in de kantine. 

- Haar lijfspreuk dan ook is: zak is ff door, zak is ff door. 

- Wij voor nu zeggen: 

- Stop.... en KLAAAAAR!! 
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10 Maart: NLC'03 - Volkel Vrouwen 1  
 

Na een goeie natte warming-up begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. De klei was glibberig en 

we voelden 't tussen onze nopjes heen glijden. 

Het geluid dat daarbij ontstond doet je meer aan 0900-nummers denken dan aan voetbal. 

0-0 tijdens de rust. 3-1 einde wedstrijd.  

 

Wist-je-dat:....!?!? 

- De kleedlokalen, voor zover je die varkensstallen in Lith kleedkamers kunt noemen, zo erg stonken ze dat 

  zelfs Ed haar varkens daar niet zou neerzetten. 

- Ze in Lith, maar één boiler hebben. 

- Marv dus al het warme water op heeft gemaakt.  

- Annies Tante in Lith woont. 

- De scheidsrechter volgens Monica op zwarte piet leek. 

- Hij daar niet vrolijk van werd en Monica niet trakteerde op pepernoten, maar op een gele kaart.  

- Alle dames die geen slippers aanhadden tijdens het douchen nu waarschijnlijk voetschimmel hebben. 

- Je moest oppassen dat je niet op je kont viel, anders zou de schimmel zich ook daar gaan vestigen. 

- Annie volgend jaar haar eigen champignonkwekerij kan beginnen. 

- Dr. Wolters na een volgend bezoek aan Lith een 'Total SOA Package' aanbiedt voor het gehele team. 

- Wij na de wedstrijd onze Albert Heijn mini's collectie weer goed hebben aangevuld bij de MAC. 

- Wij hier de plastic-industrie weer goed mee hebben gesponsord.  

- Nu lekker de tijd hebben om het eten te laten zakken aangezien wij volgend weekend vrij zijn. 

- Wij het ook wel eens lekker vinden om uit te slapen en hier dus ook uitgebreid van gaan genieten, Leo. =)  

- Dit verhaal vervolgd gaat worden… 
 

 

LAAT OUDE TIJDEN HERLEVEN ! 
 
RKSV VOLKEL start met 35+ en 45+ voetbal 
Geen pijlsnelle aanvallers op roze schoenen en verdedigers die spelen op buitenspel, maar gewoon lekker 
een potje voetballen met leeftijdsgenoten. Dat is 45+-voetbal, een welkome aanvulling op de bestaande 
(veteranen)competities. Ook bij RKSV VOLKEL starten we met deze nieuwe voetbalvorm. 
 
Voor de 45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in zeventallen op 
een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten 
lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn, 
hoort dus tot de verleden tijd. 
 
45+-toernooien 
Na afloop van het seizoen organiseert de KNVB de jaarlijks terugkerende 45+-toernooien. In het hele land 
mogen teams, bestaand uit leden en niet-leden, deelnemen aan deze toernooien. Hiermee hoopt de KNVB 
zoveel mogelijk voetballiefhebbers te interesseren voor deze voetbalvorm. 
 
In eerste instantie willen we echter bekijken of er binnen onze vereniging interesse is. Bij voldoende 
belangstelling willen beginnen om bijv. op de maandagavond lekker te gaan ballen. In onderling overleg 
stellen we de training samen op het niveau van de deelnemers. En natuurlijk mag een onderling partijtje 
niet ontbreken. Zie ook: www.voetbal.nl/7tegen7. 
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Neem voor meer informatie contact op met : Richard van Goor  06 53968852  
richardvangoor@kpnmail.nl 

 

mailto:richardvangoor@kpnmail.nl
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Volkel heeft geen kind aan ELI: 3-0 
Na de bekersurprise van donderdagavond, waarin Volkel de halve finale bereikte, had Volkel deze 
zondag een makkelijke middag. 

 

 

 

ELI liet zich eenvoudig aan de kant zetten en het enige wat je Volkel kon verwijten was het benutten van 
kansen, want die waren er erg veel. 

 

In de 2e minuut al was Volkel dicht bij de 1-0, maar Stijn van Cuijk vond ELI doelman Biemans op zijn weg. 
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In de 5e minuut deed ELI wat terug toen Jorg Beijers een grote kans naast schoot. Hierna was het woord 
weer aan Volkel dat de wedstrijd overheerste. Kansen waren er voor Ruud Verstegen, Stijn van Cuijk en 
Luuk v/d Elzen, maar doelman Biemans wilde niet wijken. Ook niet in de 12e minuut toen Sander v/d Elzen 
met een kopbal op de goalie stuitte. De verdiende voorsprong voor Volkel kwam er in de 14e minuut. Luuk 
v/d Elzen zette een combinatie op met Sander v/d Elzen die de bal voorbij Biemans schoof. 
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In de 25e minuut verdubbelde Volkel de voorsprong. Stijn van Cuijk vond op rechts met een afgemeten 
vrije trap op de punt van de zestien het hoofd van Ruud Verstegen die ongehinderd binnen kon knikken. 

 

De stand had Volkel voor rust nog verder moeten uitbreiden. Er waren twee opgelegde kansen voor Sander 
v/d Elzen (alleen voor de doelman) en Stijn van Cuijk (op 8 meter vrij voor het doel),  
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maar de bal wilde er niet in. Tomek Kuijpers (de penaltykiller van Volkel) mocht in de 36e minuut nog zijn 
kunsten te vertonen en redde ten koste van een corner op een inzet van Jorg Beijers. 

 

 

 

Wie na rust dacht dat ELI zou komen opzetten had het helemaal mis. De nummer voorlaatst voetbalde 
plichtmatig het duel uit. Volkel bleef dus de betere ploeg en kwam in de 62e minuut op 3-0 toen Erwin van 
Dooren een corner van Stijn van Cuijk via een verdediger tegen het net deponeerde. 

 

 

 

Hierna had Volkel nog tal van mogelijkheden om de stand verder uit te bouwen (van belang voor het 
doelsaldo van de 3e periode waar Volkel zijn zinnen op heeft gezet), maar de uitblinkende ELI doelman 
Biemans stond verder succes in de weg. 
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Zo stuitten Gijs Verkuilen, Stijn van Cuijk, Teun van Helvoort, Sander v/d Elzen en Roy van Hinthum op de 
ELI sluitpost. Een korfbaluitslag had tot de mogelijkheden behoord, maar Volkel sprong bijzonder 
onzorgvuldig om met de geboden kansen en zo bleef het bij 3-0.  

 

 

Komende zondag de uitwedstrijd bij Mariahout die ook voor de 3e periode van belang is. 
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Statistieken 
 
We hebben de eerste warme zomerse zondag net achter de rug, een eerste teken dat de competities hun 
einde naderen. De meeste teams hebben nog een wedstrijd of 4 te spelen, dus de spanning neemt toe in 
de verscheidene klassementen. Kunnen teams en spelers hun voorsprong vasthouden, of zullen ze op de 
valreep nog voorbij worden gestreefd door concurrenten? Over een aantal weken zullen we het weten. 
Eerst hier nog de laatste tussenstanden. 
Topscoorder 
Door zijn flitsende start aan dit seizoen staat Selim nog altijd fier aan kop. Toch is zijn voorsprong de 
afgelopen maanden verkleind. Het lijkt er op dat Selim ook dit jaar weer gekroond gaat worden, maar 
misschien heeft een van zijn achtervolgers nog een verrassing in petto… 
 
 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 27 

Harm Banken 20 

Geert Verkuilen 19 

Kenny van Hal 19 

Robert Raaijmakers 14 

Bas vd Rijt 10 

Luuk vd Elzen 10 

Mitch van Thiel 9 

Bas Verkuijlen 8 

Tom van Dalen 8 

 
Koning van de Assist 
Met het einde in zicht heeft Bas Verkuijlen Selim van de 1e plek gestoten. Zal het Selim dit jaar wederom 
niet lukken de dubbel te pakken, of komt hij nog terug in de laatste wedstrijden. Ook Geert en Stan zijn nog 
niet helemaal kansloos. Een spannende eindstrijd om wie er Koning van de Assist 2013 gaat worden. 
 
 

Naam Aantal assists 

Bas Verkuijlen 17 

Selim Ilhan 15 

Geert Verkuilen 13 

Stan van Bakel 12 

Kenny van Hal 11 

Stijn van Cuijk 11 

Femke Riepe 9 

Harm Banken 9 

Sander Dortmans 9 

Martijn Verkuilen 8 

René Peerenboom 8 

Rob Schouten 8 

Tom van Dalen 8 
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Team van de het seizoen 
 
Waar Volkel 8 het sinds de winterstop wat moeilijker heeft gaat het Volkel 4 voor de wind. Naast dat ze nog 
mee doen om het kampioenschap in hun competitie staan ze ook in onze club-competitie op de 1e plaats. 
Als ze deze reeks voortzetten kan het nog wel eens een mooi seizoenseinde worden voor ons 4e elftal. 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 4 16 33 2,06 

Volkel 8 16 28 1,75 

Volkel 7 18 31 1,72 

Volkel 2 19 29 1,53 

Volkel 1 19 27 1,42 

Volkel 3 17 22 1,29 

Dames 1 16 16 1,00 

Volkel 5 17 16 0,94 

Volkel 6 17 10 0,59 

 
 
Jeugdklassement 
In het voorjaar heeft onze D1 het zwaarder gekregen en zijn ze niet meer ongeslagen. De mannen van de  
C1 hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt en hebben direct de koppositie overgenomen. Ook de D2 en 
A1 zijn zeker nog niet kansloos voor het winnen van de jeugdtitel. Ik wens jullie allemaal veel succes in jullie 
laatste wedstrijden en over enkele weken zullen we weten welk team dit jaar het sterkste was!  
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

C1 15 38 2,53 

D1 18 43 2,39 

D2 16 38 2,38 

A1 19 43 2,26 

C2 16 32 2,00 

B1 19 37 1,95 

F2 15 29 1,93 

F1 18 30 1,67 

B2 17 27 1,59 

D3 16 24 1,50 

E3 17 25 1,47 

E1 19 27 1,42 

MC1 16 22 1,38 

MA1 12 13 1,08 

F5 18 13 0,72 

F3 18 12 0,67 

E4 18 11 0,61 

F4 15 8 0,53 

E2 17 7 0,41 

A2 14 4 0,29 
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Doelman van het jaar 
 
Met nog maar 4 wedstrijden te spelen vallen steeds meer keepers af voor het eindklassement, met minder 
dan 11 gespeelde wedstrijden ding je immers niet mee naar de titel. Na een zwakke voorjaarsreeks heeft 
Willem van de Brand zich uitstekend herpakt en staat hij er plots uitstekend voor om dit jaar gekroond te 
worden. Mart en Marco zullen zich echter nog niet zomaar gewonnen geven en hun uiterste best doen om 
het seizoen met een beter gemiddelde af te sluiten dan Willem. Onze kampioen van verleden jaar, Maarten 
Derks, lijkt dit jaar definitief afgehaakt te zijn in de race. Allemaal succes nog de komende weken en dat de 
‘nul’ nog regelmatig gehouden mag worden! 
 
 

Naam Aantal gespeeld Aantal tegen Gemiddelde 

Marvin Schonenberg 1 0 0,00 

Linda Smulders 2 1 0,50 

Jos Hurkmans 2 1 0,50 

Willem vd Brand 8 11 1,38 

Mart Bos 14 21 1,50 

Marco vd Heuvel 9 14 1,56 

Wout Cobussen 7 11 1,57 

Tomek Kuipers 14 23 1,64 

Britt van Hooff 3 5 1,67 

Joost Eurlings 14 24 1,71 

Maarten Derks 15 28 1,87 

Rick van Hintum 2 4 2,00 

Leon Aben 3 6 2,00 

John Verstegen 1 2 2,00 

John Rijnen 9 21 2,33 

Loes v Sleeuwen 9 21 2,33 

Wieke Stanhuis 4 10 2,50 

Wim vd Locht 16 43 2,69 

Wilco v Nuland 10 28 2,8 

Andre Koenen 1 3 3 

Bart vd Zanden 2 7 3,50 

Tom Vogels 13 49 3,77 

Johan van Oort 1 5 5,00 

 

 
Rest mij nog om alle leiders te vragen ook de laatste wedstrijden de formulieren eerlijk in te blijven vullen. 
Het is natuurlijk leuk om een kampioen in je team te hebben, maar wel alleen als deze de titel op een 
eerlijke wijze heeft verdiend. Allemaal nog veel succes in de komende weken, laten we er een mooi 
seizoenseinde van maken! 
 
 
Groet,  
Wout Cobussen 
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De toekomst 
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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 8 juni in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


www.rabobankudenveghel.nl

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank ondersteunt uw
sportvereniging!

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

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

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

verbroedert. Dat is het idee.
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