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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Wat een afsluiting van het seizoen voor het eerste team. Met als sluitstuk de geweldige finale om 
de districtsbeker in Gemert. Je leest en ziet er hier van alles over. 
 
De rubriek Wie is het? Heeft dringend behoefte aan nieuw bloed, ofwel wie wil dit overnemen van 
Mark en Mark, die inmiddels te veel in beslag worden genomen door andere zaken?  Zij willen wel 
vertellen hoe zij dit aanpakten. 
 
Bij de start van het nieuwe seizoen zullen er ook mensen een stapje terug doen. We zijn hen veel 
dank verschuldigd voor hun jarenlange inzet. Pieter Peerenboom neemt het stokje over van Pierre 
Hutjens als voorzitter. Wij wensen hem alle succes en plezier in deze functie. 
 
Dit nummer is uitgekomen op 76 pagina’s; dat kon wel eens een record zijn. Dankzij wat snoeien 
hier en daar hoefden het er geen 80 te worden. Daar hadden we trouwens makkelijk nog 
overheen gekund als alle extra wedstrijden van het eerste waren meegenomen. 
‘De pen’ bewaren we tot het volgende nummer. 
 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 10 augustus 2013. 
De sluitingsdata voor de nummers daarna zijn: zaterdag 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 

Alan Zaloga Sanne van Hooft Steffi Koek Wouter vd Heuvel 

Suzanne Toonen Loes van Sleeuwen Linda Smulders Sid van Summeren 

Lynn van Dijck Dillie Manders Luuk van Hout Stefan van Summeren 

Moniek vd Zanden Martijn Doedée Pleun Hurkmans  

Aangemeld 

Ilana Borsjé Antoniusstraat 15 5408 AM Volkel 0413-274011 

Tessa Peters Eiment 80 5408 BH Volkel 0413-272447 

Rob Verwegen Beekvloed 28 5408 NG Volkel 06-13857115 

Bieke Nooijen Rudigerstraat 1 5408 AA Volkel 0413-274373 

Robin Versluis Voornstraat 4 5408 AV Volkel 0413-272059 

Bink vd Vleugel Leeuwstraat 14 5408 PK Volkel 0413-272278 

Verhuisd 

Wessel vd Locht Vuurijzer 28 5406 BD Uden 0413-335061 

Jochem vd Locht Vuurijzer 28 5406 BD Uden 0413-335061 

 

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 a.i. Pieter Peerenboom Kroatenstraat 20 Volkel 0413-272252 
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 a.i. Willy vd Heijden Eeuwsels 10 Volkel 0413-273049 
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 Hans vd Burgt Hermelijnstraat 36 Volkel 0413-274423 
Coördinator D en 5-jarigen       Wilfred v Deursen    Nieuwstraat 10          Volkel 0413-274497 
Coördinator E-F en 5-jarigen       Jan Riepe     Eiment 35           Volkel 0413-274267 
Coördinator 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 
    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,    

Het was een mooie tijd!!! 
 

 
De bovenstaande tekst zegt dat mijn tijd als voorzitter er op zit. Na zeven 
seizoenen heb ik op 03 juni j.l. mijn laatste bestuursvergadering gehad en de 
voorzittershamer overgedragen aan mijn opvolger Pieter Peerenboom. 
 

 
Ik kan terug kijken op zeven ontzettend mooie jaren met nagenoeg 
allemaal hoogtepunten, helaas hadden we ook dieptepunten zoals het 
wegvallen van sommige sportvrienden.  
Maar als ik even terugdenk dan zijn er aantal dingen die ik nooit meer zal 
vergeten. Zoals de promotie van ons 1e team naar de derde klasse, de 
realisatie van ons kunstgrasveld, de viering van ons 75 jarig bestaan en 
natuurlijk het afgelopen seizoen de promotiewedstrijden en de finale van 
de districtsbeker.  
We hebben Volkel nogmaals op de kaart gezet met deze prachtige 
momenten. Maar ook de medewerkeravonden, de jubilarissenavonden, 
de seizoensafsluitingen en de vele feestjes waren gezellig. 
Daarom wil ik iedereen bedanken die hier aan meegewerkt hebben. In 
het bijzonder mijn mede bestuursleden, Gerald en Wilma, de 
jeugdcommissie, de onderhoudsploeg en verder alle medewerkers die het 
mogelijk hebben gemaakt dat Volkel zo’n bijzondere club is. Zeker moet ik 
niet vergeten de supporters die er elke zondag weer zijn, de sponsors die 
ons financieel ondersteunen, en natuurlijk alle leden die door hun 
enthousiasme en sportieve gedrag er zorg voor dragen dat Volkel nog 
steeds een club is waar respect telt en dat ook wekelijks laat zien.  

Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met onze huidige organisatie deze weg kunnen voortzetten. 
Ik wens Pieter met zijn bestuur veel succes toe en hoop dat hij net zoveel plezier mag beleven als ik tijdens 
mijn periode als voorzitter.  

Nogmaals iedereen bedankt voor jullie steun ‘ Het was een mooie tijd!!!’ 
 
Natuurlijk blijf ik bij de club verbonden. Ik ga zitting nemen in de technische commissie, waar we al druk 
bezig zijn voor het aankomende seizoen. En ik ga samen met Toin Bos de taken van Cor en Piet, als leider 
van de veteranen, overnemen. Een nieuwe uitdaging maar ik heb er alle vertrouwen in en we gaan er alles 
aan doen om die sportieve gezellige sfeer te behouden die Cor en Piet de laatste jaren gecreëerd hebben. 
 
Dan wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe, even niet bezig te zijn met het voetbal maar lekker, 
samen met je familie of vrienden, te genieten van de vakantie. 
Ik hoop jullie, in het nieuwe seizoen, weer allemaal gezond en goed gebruind weer terug te zien bij onze 
vereniging. Het ga jullie goed en veel plezier. 
 
Groeten, 
Pierre Hutjens 
voorzitter 
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Even voorstellen 
 

 
 
 
Hallo sportvrienden, 
 
Zo rond de jaarwisseling ben ik gevraagd om voorzitter te worden van onze voetbalvereniging. 
Voor mij kwam dat als een verrassing, waar ik toch nog even over na moest denken. Samen met 
Suus heb ik besloten deze uitdaging aan te gaan. 
 
Voor de mensen die mij nog niet goed kennen zal ik me even voorstellen. Ik ben nu 47 jaar, 
getrouwd met Suzanne en we hebben drie kinderen die allemaal voetballen bij onze voetbalclub. 
Koen speelde afgelopen seizoen in de C1, Daan in de C2 en Pleun in de E2.  
 
Op mijn 10e ben ik gaan voetballen in wat toen de P2 werd genoemd. Na het juniorenvoetbal 
kwam ik bij de senioren waar ik in verschillende teams heb gespeeld, maar overwegend in het 2e, 
3e  en 4e team. Op mijn 27e heb ik zelfs nog een periode in het eerste mogen voetballen. Hiernaast 
heb ik jarenlang samen met Martin van der Rijt diverse jeugdteams getraind, samen met Hans van 
de Locht en Martin heb ik de jeugd-technische commissie gevormd.  
Na diverse spierblessures besloot ik te stoppen met voetballen en te gaan fluiten. Eerst in de ‘pool’ 
maar na een half jaar werd ik gevraagd om voor de KNVB te gaan fluiten. Het fluiten heb ik altijd 
met heel veel plezier gedaan en uiteindelijk heb ik een heel mooi niveau kunnen bereiken. Een 
persoonlijk hoogtepunt blijft voor mij dat ik een oefenwedstrijd tussen Blauw Geel en UDI’19 heb 
mogen fluiten toen ze beiden in de hoofdklasse uitkwamen. De combinatie gezin, werk en fluiten 
werd uiteindelijk te druk waardoor ik ben gestopt met fluiten voor de KNVB. Daarna heb ik mijn 
voetbalcarrière weer opgepakt en kwam ik na twee seizoenen Volkel 6, bij de Veteranen terecht. 
Sinds mijn kinderen voetballen train en begeleid ik weer jarenlang jeugdteams met heel veel 
plezier. Om de lijst compleet te maken kan ik nog vermelden dat ik vanaf het begin betrokken ben 
geweest bij de Volkelse Voetbalkenners Kwis.  
 
Nu staat er een nieuwe uitdaging te wachten en wel Pierre opvolgen als voorzitter van onze mooie 
Rksv Volkel. We hebben een prachtige, gezonde club waar sportieve prestaties en gezelligheid 
uitstekend samen gaan, op alle niveaus. Vele enthousiaste vrijwilligers zorgen er jaar in jaar uit 
voor dat dit zo blijft. Persoonlijk zie ik al weer uit naar een nieuw voetbalseizoen, maar eerst gaan 
we allemaal genieten van een welverdiende vakantie. 
 
Houdoe 
Pieter Peerenboom 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Het is weer juni. De competities, toernooien en seizoensafsluiting zitten er weer 
op. Na een lange, koude winter hebben we veel wedstrijden door de week 
moeten spelen en op het laatst zijn er voor enkele teams wedstrijden komen te 
vervallen. Deze wedstrijden waren dan niet meer bepalend voor de stand, boven- 
of onder in voor de einduitslag. 
 
In de voorjaarsreeks hebben we twee kampioenen mogen noteren. De D2 en de 
F2 waren sterker als de concurrentie. De A1 en B1 hebben wel de nacompetitie 
gehaald maar dit heeft buiten een paar mooie wedstrijden niets opgeleverd.  
 
De MA1 heeft in de hele competitie met 5 andere teams, met het gelijkspel in de 

laatste wedstrijd, de laatste plaats kunnen ontlopen. 
 
De A2 en B2 hebben af en toe wat puntjes kunnen pakken. Ze hebben beide twee wedstrijden kunnen 
winnen. Bij de A2 zijn er veel wedstrijden verzet, om diverse redenen. Bij de B2 moest er voor iedere 
wedstrijd bij andere teams geleend worden om dat de eigen spelers met veel blessure te kampen hadden. 
 
De C1 heeft zich in een sterke competitie goed geweerd en een mooie derde plaats behaald. De spelers 
hebben door de sterke tegenstanders veel geleerd en hebben zich goed ontwikkeld. 
De C2 deed tot het einde van de competitie mee voor de hoofdprijs. Na 9 van de 10 wedstrijden waren ze 
nog steeds ongeslagen en dan hoor je terecht bij de kanshebbers voor het kampioenschap. De laatste en 
beslissende wedstrijd werd in Volkel gespeeld tegen Avestyn. De andere kanshebber was ook aanwezig. Als 
onze C2 niet zou winnen was de C5 van Margriet kampioen. Zoals we al vaker gezien hebben, beginnen de 
kampioenskandidaten een beetje gespannen aan de wedstrijd en kunnen dan vaak niet het beste spel laten 
zien. Avesteyn kwam op een 1-0 voorsprong. Volkel kon wel kansen creeëren maar geen doelpunt scoren. 
In de tweede helft kon Volkel gelijk komen door een penalty en was er nog tijd over om de wedstrijd in het 
voordeel van Volkel te beslissen. Helaas is dit niet gelukt en werd Margriet C5G kampioen. 
Het gedrag van een aantal spelers van Margriet tijdens de wedstrijd was beneden alle peil. Ik kan niet met 
zekerheid zeggen dat dit heeft bijgedragen aan het resultaat van de wedstrijd, maar het is wel zeker dat het 
niet prettig was voor de spelers en begeleiding van de C2. 
Ik heb een mail gestuurd naar het bestuur en jeugdcoordinator van Margriet om ons ongenoegen te uiten 
over het vertoonde gedrag. Voor wat het waard is hebben we een keurig antwoord terug gekregen. Er is 
gesproken met de spelers en begeleiders van de C5. Spelers en begeleiding betreuren wat er gebeurd is en 
hebben excuses aangeboden. Achteraf komen de reacties en het besef dat we in deze situatie anders 
hadden kunnen handelen. Dit is echter niet gebeurd, maar we hebben er wel van geleerd en zullen er alles 
aandoen om herhaling te voorkomen. Laten we in ieder geval met elkaar afspreken, spelers, begeleiding, 
kaderleden, dat de Volkelse teams zich niet op deze manier gedragen bij andere verenigingen, hoe groot de 
belangen ook zijn. 
 
De MC1 heeft, na het kampioenschap in de najaarsreeks geen enkel puntje weten te behalen. Gelukkig 
bleef de werklust en het enthousiasme bij zowel spelers als begeleiding aanwezig. 
 
Gaan we verder met de D teams. De D1 behaalde na het kampioenschap in de najaarsreeks een hele mooie 
vierde plaats. 
De D2 had halverwege de competitie en na een paar verliespunten niet gedacht dat ze nog kans hadden op 
de eerste plek. Maar ook de andere teams lieten punten liggen en daardoor kwam de eerste plaats toch 
weer binnen bereik. Na een mooie slotreeks en een laatste, spannende wedstrijd bij herfstachtig weer, in 
en tegen St Agatha, mocht de champagne ontkurkt worden. In de competitie van de D2 zijn er maar liefst 3 
kampioenen. 
De D3 wist net als in de najaarsreeks een mooie 5de plaats te behalen. 



Klupproat 39ste jaargang nr. 3 Juni 2013 

rksv Volkel   blz. 14 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 3 Juni 2013 

rksv Volkel   blz. 15 

De E1 wist na een goed begin van de competitie de hoge positie niet vast te houden. Ze zijn in de 
middenmoot geëindigd. Wat ze wel heel goed blijven volhouden is de wedstrijdverslagen in het clubblad. 
 
 

De E2, E3 en E4 zijn alle drie op de één na laatste plaats geëindigd. De E2 en E3 wisten toch regelmatig te 
scoren, maar de tegenstanders helaas ook. 
Komen we bij onze jongste voetballertjes. 
De F1 heeft met slechts 1 overwinning de laatste plaats niet kunnen verlaten. Desondanks heeft de 
begeleiding meerdere keren laten weten dat ze tevreden zijn met het spel en dat ze trots zijn op de spelers. 
De F2 is ongeslagen kampioen geworden. In de laatste wedstrijd konden ze een 2-0 achterstand gelukkig 
nog ombuigen naar een 3-2 overwinning. Een knappe prestatie maar het zorgde wel voor veel stress bij 
leiders en toeschouwers. 
De F3 heeft het nog niet zo slecht gedaan. Met drie overwinningen zijn ze op een 10de plaats geëindigd. 
De F4 is met drie overwinningen op de 8ste plaats geëindigd. 
De F5 is helaas met slechts 1 gelijkspel laatste geworden. 
 
Zo rond het einde van het seizoen begint de indeling van spelers en begeleiding voor het seizoen 2013-
2014 ook weer duidelijk te worden. Onze coördinatoren zijn al maanden bezig om alles in beeld te brengen 
en eind mei vallen de puzzelstukjes allemaal op hun plaats. De indelingen zullen deze maand wel bekend 
worden. Mogelijk verandert er hier en daar nog iets, maar dat is afhankelijk van eventuele aan- en 
afmeldingen van spelers, trainers en leiders. 
 
Meteen na het einde van de competities hebben we ons jaarlijks jeugdtoernooi. De laatste jaren mogen we 
dit een internationaal toernooi noemen omdat er een aantal Duitse teams meedoen. Dit jaar waren dat er 
maar liefst 6. Elders in deze uitgave zit een uitgebreid verslag van dit toernooi door de toernooicommissie. 
Ik heb het hele toernooi en een deel van de voorbereiding meegemaakt en ik wil hierbij de 
toernooicommissie een heel groot compliment maken. Alles was weer tot in de puntjes geregeld. 
Ivo Teeuwen en Adri van Oort namen dit jaar afscheid maar niet zonder hun opvolgers op een juiste manier 
in te werken. Helaas zijn er dit jaar een paar teams niet op komen dagen zonder afmelding. Dit is voor de 
organisatie zeer vervelend. Maar de commissie wist de problemen hieromtrent goed op te pakken en op te 
lossen. 
Het zenuwcentrum tijdens het toernooi was gevestigd in de bestuurskamer en iedere keer als ik daar 
binnenliep viel het me op dat er een serene rust heerste. Alles, het omroepen, inschrijven, verwerken van 
de standen, het te woord staan van leiders, de fotoshoot, de scheidsrechters, de fair play resultaten 
verwerken, werd met de grootste professionaliteit uitgevoerd en ik heb niemand gezien die in de stress zat 
of een paniekaanval kreeg. 
 

 
Vlnr: Richard van Goor (Club van Honderd) Luuk, Machiel (projectleiders) Ad Kuipers (toernooicommissie en Club van 
Honderd) en Harrie Verwegen (Club van Honderd). Op de foto ontbreekt Jens Bos (projectleider). 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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 Dit jaar was er een extra competitie binnen de poules. Één van de teams kon de fair play prijs winnen. Dit 
was opgezet door Jens Bos, samen met 2 studiegenoten, Machiel en Luuk. Er was een “Wall of Fame” 
waarop alle handtekeningen van de scheidsrechters kwamen. Deze scheidsrechters beoordeelden bij 
iedere wedstrijd beide teams en na alle wedstrijden was het duidelijk wie in de poule de fair play prij 
gewonnen had. 
Dat ook dit serieus en professioneel aangepakt was bleek wel uit de mooie polsbandjes, die heel erg in de 
smaak vielen bij de jeugd, en de borden die aangeschaft waren. De club van honderd was bereid om deze 
te bekostigen. De borden zijn een blijvende aanwinst en geven weer waar wij in Volkel voor staan. 
 
Zoals iedereen weet heeft Volkel 1 een zeer goed seizoen gehad. Vooral in de bekercompetitie waren ze 
zeer succesvol. Wat mij veel plezier deed is dat er heel veel jeugdleden erg betrokken waren bij dit succes. 
Niet alleen bij de thuiswedstrijden maar ook vooral bij de finale in Gemert. En wat belangrijk is, is dat we 
ons waardig gedragen hebben. Daar mogen we trots op zijn met z’n allen.  
Het mee het veld oplopen met de spelers was voor veel F-spelers een leuke ervaring. Complimenten aan 
iedereen die hieraan bijgedragen heeft 
 

 
 
Op 8 juni hebben we het seizoen afgesloten met de penalty bokaal en voor een aantal teams een 
wedstrijdje tegen de ouders/trainers. Er waren opvallend veel moeders dit jaar, maar die waren niet 
minder fanatiek. Bij de meeste ouders stond vooraf al vast dat de kinderen zouden winnen, maar er waren 
een paar teams die zich niet zomaar gewonnen gaven.  
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Bij de penalty bokaal waren er 34 deelnemers, verdeeld in drie categorieën. Na het nemen van een aantal 
penalty’s kwam er uit iedere categorie een winnaar. Het niveau was erg goed en de keepers Willem vd 
Brand, Wilco van Nuland en Mart Bos moesten flink hun best doen om de ballen te stoppen. 
 

 
 
 
Bij de E en F spelers was Niek Daandels de beste. Bij de C en D spelers mocht Job van Oort zich de beste 
noemen en bij de B en A voetballers ging Niels van Oort met de eer strijken. 
 
 

 
De winnaars van de penalty bokaal 
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Onze 5-jarigen hadden ook een seizoen afsluiting met een wedstrijd tegen de ouders en een eigen penalty 
bokaal.  
 

 
 
Voor een enkeling was het nog moeilijk om de bal goed te raken maar het was duidelijk te zien dat ze 
fanatiek trainen. Pieter, Twan, Cas, Sjors en Bodie zorgen er iedere zaterdagmorgen weer voor dat de 
nodige techniek geoefend wordt. Uiteindelijk kon Jay Megens keeper Koen Peerenboom het vaakst 
passeren.  
 

 
 
 
Tijdens het kerstzaalvoetbaltoernooi hebben we een 
prijsvraag gehouden om een naam voor onze 
mascotte te verzinnen. Na lang en goed overleg heeft 
de jury een naam uitgekozen en deze hebben we op 8 
juni onthuld. Juul Daandels, Pepijn Peerenboom, Ted 
vd Elzen, Jarno Adam en Niels van Sleeuwen hadden 
de naam verzonnen en mochten deze zelf onthullen.  
Vanaf nu heet onze mascotte:  

’De Pieper’ 
 
Een naam met een duidelijke link naar de Volkelse  
bevolking en een kleine knipoog naar de  
hoofdsponsor. 
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De gemeente is ondertussen begonnen aan de renovatie van veld 1. Dit betekent dat dit veld een tijdje niet 
gebruikt mag worden. Tot aan de winterstop mag het veld helemaal niet gebruikt worden en daarna, 
afhankelijk van de situatie, af en toe. Als we allemaal weer jaren gebruik willen maken van dit veld zullen 
we moeten accepteren dat het gras tijd nodig heeft om sterk genoeg te worden. Dus werk hieraan mee 
door het veld niet te betreden, ook niet voor de warming-up of zomaar even een balletje trappen. 
 
Niet betreden geldt ook voor het hele sportpark als de hoofdpoort gesloten is. Omdat de gemeente 
geïnvesteerd heeft in het kunstgrasveld en de rest van onze accommodatie gaat ze strenger controleren op 
ongeoorloofde aanwezigheid. De controles hierop zullen onregelmatig zijn op iedere dag van de week. Als 
men betrapt wordt kan dat een boete opleveren van minimaal 60 euro! 
 
Vanaf seizoen 2013-2014 hebben we een samenwerkingsverband met de Fysiotherapiepraktijk in de 
Kloosterstraat voor onze jeugdleden. Dit houdt in dat als een speler in het weekend geblesseerd raakt, hij 
of zij zich op maandagmorgen kan melden en dezelfde dag nog terecht kan voor een diagnose en/of 
behandeling. In het clubblad van augustus zal hier meer informatie over komen en de afspraken en regels 
komen ook in de teammappen. 
 
De tekst in de teammappen zal op meerdere plaatsen aangepast worden. Verzoek aan de leiders en 
trainers om dit aan het begin van het nieuwe seizoen een keer door te lezen. Dan ben je weer helemaal op 
de hoogte van de afspraken, mogelijkheden en regeltjes die we allemaal samen moeten handhaven. Als er 
naar aanleiding van de tekst nog vragen zijn dan kun je die stellen aan de jeugdcommissie. 
 
Rest mij om iedereen heel hartelijk te bedanken die ook dit jaar weer een steentje heeft bijgedragen aan 
het slagen van dit seizoen. Ik ben zeer verheugd met de steeds groter wordende groep jeugdige 
vrijwilligers. Deze groep, vaak zèlf nog spelend bij de jeugd, zet zich steeds meer in voor onze vereniging. Ik 
hoop dat ze dit nog vele jaren blijven doen. 
 
Prettige vakantie met veel goed weer en tot ziens in augustus. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 

  

 

Volkel spelers geslaagd 
Gijs van Diessen, Jacco Schouten, Jesse Schouten, Lars van der 
Wijst, Rick van Goor en Ties van der Wijst hebben naast de 
reguliere voetbaltrainingen van Volkel tien extra bijlessen gehad 
bij Voetbalschool Uden. Voetbalschool Uden geeft op een 
onderscheidende manier een aanvulling op de wekelijkse 
trainingen van de jeugd bij hun eigen voetbalclub. Na de laatste 
training kregen alle voetballers een certificaat. De nieuwe 
najaarsmodule 2013 start vanaf begin september. Voetbalschool 
Uden verzorgt ook privétrainingen voor spelers en keepers, 
voetbal clinics, voetbalfeestjes en organiseert de Meulensteen 
Zomerkampen die op 5,6 en 7 juli worden gehouden. Voor opgave 
en meer info, zie www.voetbalschooluden.nl . 

 

 
 

http://www.voetbalschooluden.nl/
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Kampioenschap Volkel D2 
 
Dinsdag 21 mei was het dan zo ver. Door het winnen van de uitwedstrijd tegen VCA D1 is onze D2 
kampioen geworden. Dat het spannend was in de competitie blijkt wel uit het feit dat we samen met de 
Zwaluw D1 en SCV’58 D1 gelijk eindigden met 26 punten. Omdat in de klasse waar wij spelen het doelsaldo 
in de eindstand niet telt, hebben we dus 3 kampioenen. 
Drie wedstrijden voor het einde zag het er niet meer naar uit dat we nog kampioen konden worden. Wij 
hadden de eerste wedstrijd van de voorjaarscompetitie tegen Oss’20 D5 nipt verloren met 4-3. Omdat De 
Zwaluw en SCV’58 al hun wedstrijden bleven winnen zijn we de rest van de competitie bezig geweest met 
een inhaalrace. 
Op het einde speelden we eerst met 1-1  gelijk uit tegen SCV’58. In deze wedstrijd waren we de sterkere, 
alleen hadden we pech dat de vele kansen niet werden benut. Toen we thuis tegen Achates D2 ook nog 
gelijk speelden dachten we dat onze kansen verkeken waren. Maar ook onze concurrenten verspeelden 
punten. Toen we uit met 2-0 wonnen van de Zwaluw D1 was het geloof in het kampioenschap terug. 
SCV’58 en de Zwaluw moesten nog tegen elkaar en bij een gelijk spel konden wij weer aansluiten. Deze 
wedstrijd eindigde in 1-1 en wij deden dus weer mee. 
Dinsdag 21 mei konden we dus kampioen worden in de wedstrijd tegen VCA D1. We moesten dan wel 
winnen. VCA D1 was niet van plan om ons zo maar te laten winnen en gaf goed partij. We kwamen zelfs op 
achterstand, maar nog voor de rust was die achterstand weggewerkt en stonden we met 2-1 voor. Na de 
rust scoorden we al snel de 3-1, maar VCA kwam nog terug tot 3-2. Het werd nog even spannend maar na 
de 4-2 was de weerstand bij de tegenstanders gebroken en konden we het met de 5-2 rustig afmaken. 
Dit kampioenschap is echt de verdienste van een hecht team dat met hard werken tijdens de trainingen en 
de wedstrijden dit bereikt heeft. Erg belangrijk was dat de sfeer tijdens het seizoen heel goed was en de 
jongens elkaar foutjes corrigeerden en voor elkaar knokten. 
 

 
 
Jongens super gedaan,  ik vond het echt mooi  om van zo’n  leuke groep de trainer te zijn. Als ik dit zeg 
weet ik zeker dat ik namens de rest van de leiding spreek. 
 
Bart Hendriks D2 
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D1 
 

Volkel D1-JVC Cuijk D2 
 
Op zaterdag 13 april speelde Volkel D1 tegen JVC Cuijk D2. De wedstrijd begon rustig aan; wij waren wel de 
ploeg met de meeste kansen maar we misten er veel. Toen we eindelijk scoorden dankzij een doelpunt van 
Giel Verhoogh kwamen we lekker in de wedstrijd en scoorden we snel een tweede goal van Jelle Dortmans. 
In de rust stond het 2-0 voor Volkel. Na de rust ging het eigenlijk heel makkelijk.  JVC Cuijk had eigenlijk niet 
veel kansen en wij scoorden goal na goal. Na vijf minuten in de tweede helft scoorden wij de 3-0 dankzij 
Giel Prinsen en daarna scoorde Rick Hermkens en Dennis van Deursen snel achter elkaar, waardoor het al 
5-0 stond en toen werd JVC Cuijk alleen nog maar terug gedrongen en konden ze eigenlijk niet veel meer 
doen.  
Wij bleven wel veel kansen missen maar scoorden er wel nog 2, dankzij Giel Verhoogh en Jelle Dortmans, 
die ook al in de eerste helft hadden gescoord. Na de wedstrijd waren wij natuurlijk heel blij met de 
overwinning, want dan konden we iets hoger komen in de poule. 
 
Sven van Heertum 
 

Mill D1 - Volkel  D1   2 - 3 
 
Al weer onze vijfde wedstrijd in negen dagen. 
We moesten het deze keer doen zonder de zieke  Giel P en Loek. Gelukkig hadden we 2 goede invallers. Dit 
waren  Bart vd Kandelaar en Luuk Raaijmakers. 
Voor Jan is het altijd weer een bijzondere wedstrijd. Natuurlijk wil hij altijd winnen van zijn Mill.  
Tijdens 2 toernooien hadden we al gespeeld tegen deze tegenstander en beide wedstrijden makkelijk 
gewonnen. 
Door deze resultaten  waren de leiders bang voor onderschatting van de tegenstander. 
En helaas kregen ze gelijk, in de eerste helft maakten Jelle en Luuk beide een prachtig doelpunt. Maar met 
de rust was het toch 2 -2. 
Voor Mill 2 kansen 2 doelpunten. 
In de rust werden we streng toegesproken. Dit had effect, we begonnen fel  en zetten vroeg druk.  
Uiteindelijk werden we beloond door en doelpunt van Rick. Zo wonnen we de wedstrijd en namen we de 3 
punten mee naar Volkel. 
 
Giel Verhoogh 
 

VOLKEL D1- HEESWIJK D1 
 
Het was de laatste wedstrijd van het seizoen dus die moesten we nog even winnen. We begonnen aan de 
wedstrijd, we begonnen met veel druk te zetten, en daar door gaf Giel V de bal af aan mij en ik kapte en 
schoot met rechts de bal in het doel. Daardoor was het 1-0 en met die stand gingen we de rust in. We 
begonnen aan de tweede helft,  Heeswijk kreeg een paar kansen maar Jelle scoorde de 2-0. Teun schoot 
met een afstand schot op het doel en het schot zat de 3-0 was binnen.   
Toen kwam Teun weer met een afstand schot op het hoofd van de keeper we dachten allemaal dat het de 
4-0 was maar het doelpunt werd afgekeurd door de scheidsrechter. We waren al in de slotfase gekomen 
toen Jelle een voorzet gaf op mij en ik schoot de bal in de goal en het was 4-0. Toen klonk het eindsignaal 
de laatste wedstrijd was voorbij met een stand van 4-0. We kunnen terug kijken op goed seizoen.  
 
Giel Prinssen 
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Eetcafé SAMI nieuwe shirtsponsor C2 

Eetcafe Sami heeft onlangs op ons jeugdtoernooi nieuwe shirts geschonken aan de C2. Spelers en 
begeleiding zijn erg blij met deze geste, de huidige shirts waren aan vervanging toe en zo is dit team weer 
klaar voor het volgende seizoen. Namens onze vereniging  dankte de voorzitter van de sponsorcommissie 
Sami voor de mooie shirts. 

 

 
 

 
Wedstrijdverslagen Volkel E1 
Margriet E1 – Volkel E1 13 april 2013 

 
We moesten voetballen tegen Margriet. Wij stonden 2e en hun 1e dus het werd lastig. De 1e 
helft begon. Er werd niet gescoord. Het ging goed. Wij waren fel en hadden kans om deze 
wedstrijd te winnen.  
De 2e helft begon. In de rust zeiden de leiders dat we dit moesten vast houden en dat we het 
kei goed deden. Margriet maakte een eigen goal 0-1. Yes !  We waren goed bezig.  Toen gingen 
we in de aanval en Jelle v D passte naar Dustin en hij maakte het goed af. Een goal !! 0-2. We 

speelden goed. Maar Margriet bleef door gaan met aanvallen en schoot op goal. Gelukkig kon Jorrit hem 
voor doellijn weg koppen. Wij gingen door, maar de scheidsrechter floot dat het een goal was voor 
Margriet. Helemaal niet eerlijk ! 1-2. Wij waren toen uit de wedstrijd en toen kreeg Margriet ook nog een 
vrije trap na een schwalbe. En boem ook in de goal. 2-2. Wij waren toen niet meer zo goed en zo kon 
Margriet nog een goal maken: 3-2. Zo bleef het. Jammer verloren. De leiders vonden dat we goed hadden 
gevoetbald en dat hier niets aan te doen was. Maar het was niet eerlijk! 
 
Groetjes Bart 
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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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Avesteyn E1-Volkel E1  maandag 15 april 2013 
 
Op maandagavond half 7 begon de wedstrijd Avesteijn-Volkel in Heeswijk-Dinther. We dachten 
dat we makkelijk konden winnen, omdat ze op de laatste plaats stonden en wij op de zesde 
plaats. We begonnen goed. Dankzij een assist van Jesse scoort Jorrit en komen we op een 
voorsprong. Helaas gaven we deze voorsprong weer af, want net voor rust werd het 1-1. 
Vlak na de rust word het 1-2 want Jesse scoort nu op een assist van Jorrit. We geven opnieuw 

de voorsprong weg want heel snel daarna werd de 2-2 gemaakt. We komen weer terug en Bart scoort een 
goal met een individuele actie. De stand is nu 2-3. Op het laatste moment wordt de 3-3 gemaakt. Een gelijk 
spel. Jammer, want we hadden moeten winnen. We waren allemaal teleurgesteld, ook de trainers. 
Morgen mogen we weer een wedstrijd spelen uit tegen OSS’20. 
 
Groetjes Thomas 
 
O.S.S. E1 -Volkel E1   dinsdag 16 april 2013 

 
We moesten voetballen tegen O.S.S. E1. De wedstrijd beginnen we goed en krijgen een corner 
en de corner wordt genomen maar de bal wordt weggekopt en belandt in Bart’s voeten; Bart 
schiet en hij scoort!!!:  0-1. Daarna krijgen we weer een corner en nu komt hij tegen Jesse aan 
en daar door zit ie!!!: 0-2 Dan is het rust. 
We zijn goed bezig zeiden de trainers en we mochten het niet weggeven. De 2e helft begint, 

meteen komen zij in actie en scoren1-2. We trappen af en meteen past Jorrit de bal op Jelle v D en die 
scoort ook 3-1. Daarna scoorden zij nog 2 keer dus is het uit eindelijk 3-3 geworden. Het was beter dan 
vorig seizoen, toen verloren we met 6-0. 
 
gr. Jesse 
 
Volkel E1 – HVCH E1   20 april 2013 

 
Als eerste scoorde HVCH 0-1. Daarna schoot Jelle H de bal voor en Jorrit stond voor de goal en 
maakte de 1-1. Toen schoot Bart de bal naar voren op Jelle H en die tikte de bal door op Jorrit 
en die maakte een actie, schoot op goal en dat was de 2-1. Het was bijna rust maar HVCH 
scoorde nog de 2-2. Dat is de ruststand. 
De tweede helft. Bart krijgt de bal in zijn voeten, maakte een actie schiet vanaf de middenlijn 
op goal en dat was de 3-2. HVCH trapte af en Jorrit zette druk en ging met de bal naar voren 

en schoot op goal en dat was de 4-2. En toen was de wedstrijd bijna afgelopen, maar HVCH maakte nog net 
de 4-3 want Teus had hem net niet. Maar we hadden toch gewonnen met 4-3. 
 
Groetjes, Lars. 
 
Terugblik E1 seizoen 2012 - 2013 
We hebben een geweldig seizoen achter de rug. Als team hebben we veel plezier gehad en hebben we in 
de hoofdklasse goed gepresteerd. Met twee keer een zevende plek (ofwel de eerste plaats van het 
rechterrijtje) een constant seizoen, waarbij het team maar ook de individuele spelers een groei hebben 
doorgemaakt. Wij vonden het een genot om met deze jongens te mogen werken. Jongens, ga zo door! 
 
Leiders en trainers Volkel E1 
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Volkel F2 Seizoen 2012-2013 
 
Na de winterstop, die maar niet leek te eindigen, zijn wij begonnen aan de voorjaarsreeks. 
In het begin was het weer wennen aan elkaar, maar na enkele trainingen konden ze elkaar weer 
makkelijker vinden. De gedrevenheid van de mannen zorgde er voor dat we elke tegenstander ver terug 
konden dringen op hun eigen helft. We hebben dan ook maar één keer gelijk gespeeld en de rest allemaal 
gewonnen. 
 
De laatste wedstrijd was de wedstrijd van het jaar. De tegen stander was De Zwaluw F1G. We moesten 
winnen omdat we maar 1 punt voorsprong hadden op onze naaste concurrent en we er van uit gingen dat 
die wel even zouden winnen. In grote getalen was het Volkelse publiek aanwezig. Diverse spandoeken 
waren er te zien. De mannen waren naar onze mening gezond gespannen.  
Oei, wat viel dat tegen. Met de rust stonden we met 1-0 achter. Na een ferme peptalk begonnen we aan de 
2e helft. 
 

 
 
 
Deze was amper begonnen en we keken al tegen een 2-0 achterstand aan.  
Ai ai ai, het zal toch niet gebeuren?   

 
Het publiek zag de bui al hangen.  
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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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Gelukkig gaven de mannen de moet niet op al scoorden we pas in de 32e minuut de aansluitings- treffer. Nu 
nog even doordrukken, het zal toch wel lukken, maar het viel niet mee. We bleven aanvallen, aanvallen, 
aanvallen, maar de bal leek ons vandaag niet goed gezind te zijn. De tegenstander groeide en groeide en 
speelde een wereldwedstrijd. Plots was het dan toch 2-2 door een eigen goal, helaas voor de tegenstander 
maar geweldig voor ons. Met nog enkele minuten op de klok werd er langs de lijn het plan gesmeed om 
ook onze keeper maar mee naar voeren te sturen. Net op het moment dat we wilden wisselen viel de 
winnende treffer. Nog 3 minuten. Zouden we het volhouden? Ja:  

Kampioen, kampioen, kampioen! 
 

 
Iedereen was door het dolle heen. 

 
Van het bestuur en het publiek kregen we de felicitaties, bloemen en champagne. 
En zoals het gaat bij grote kampioenen moest de leiding er aan geloven en werden ze getrakteerd op een 
heuse natte douche. Hierna onder luid getoeter naar en door Volkel gereden en naar de kantine.  
 

 
Hier werden we opgewacht door een grote schare fans. 
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In de kantine kregen we nog een lekkere taart.  
 

Vervolgens hoort er traditie getrouw ook een rit op de platte kar 
bij, wat dus ook gebeurde. 
 

 
 
Na de middag hebben we het feestje nog in het park voortgezet. 

Het was een geweldig seizoen met een spetterend einde: Kampioen voorjaar 2013. 

Een week later werden we nog verrast met een nieuw tenue door 2 gulle sponsoren nl: 

Aannemingsbedrijf Harrie van Hout jr. en Bike Place Volkel. 
 

 
 
Staande van links naar rechts: Jos Hurkmans, Harrie van Hout, Bob van der Wijst, Charl van der Wijst. 
Middelste rij: Tom Kock, Lars van der Wijst, Sjoerd Hurkmans, Wessel van de Berg. 
Gehurkt: Ties van der Wijst, Tygo van der Locht, Gijs van Diessen, Luuk van Hout. 
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Tygo van der Locht: 
Ik vond het leuk om kampioen te worden en ik vond het seizoen super leuk.  Groetjes, Tygo. 
 
Gijs van Diessen: 

Ik heb veel geleerd dit seizoen. We hadden een heel gezellig team met de leiders. Elke wedstrijd waren er 
veel supporters, dat was erg leuk. De laatste wedstrijd was nog spannend maar we werden toch kampioen 
en we mochten op de platte wagen. We hebben met 2-3 gewonnen we stonden met 2-0 achter, alleen de 
F2 heeft goed terug geknokt. We hebben geen wedstrijden verloren in de competitie, maar 1 gelijkspel. 
Het was een supergaaf seizoen! 
 
Tom Kock: 

Elke keer weer een feestje, de peptalk yell vooraf en de schuimparty’s achteraf. ik vond het een leuk 
seizoen en ik heb veel geleerd. leuk dat we kampioen zijn geworden. Van Tom 
 
Ties van der Wijst: 

De kampioens wedstrijd was heel moeilijk en we stonde 2-0 achter,  maar we bleven knokken en in de 
laatste 8 minuten maakten  we 2-1 en de laatste 4 minuten maakten we 2-2 en de laatste 2 minuten 
maakten we 3-2. 
Groetjes, Ties 
 
Sjoerd Hurkmans: 

Ik vond dit voetbaljaar heel leuk en ik heb goed gekeept. Kampioen worden was heel leuk, vooral de platte 
kar. 
 
Lars van der Wijst: 

Tijdens de trainingen en wedstrijden hebben we veel geleerd. Ik vind het een heel erg leuk team en 
natuurlijk super dat we kampioen zijn geworden!  
Groetjes, Lars 
 
Namens spelers en begeleiding wil ik iedereen bedanken voor uw aanwezigheid. Nu rest ons nog enkele 
toernooien en dan is de zomerstop. 
Fijne vakantie en tot volgend jaar. 
 
F2 
 

 
Raad de Plaat 

 

  

Wie zou dit zijn?   
Oplossing: zie laatste pagina. 
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35 / 45 + voetbal 
Volkel gaat komend seizoen starten met 35 / 45 + voetbal. 

Vooralsnog gaan we zeker geen competitie of tournooien spelen. 

De bedoeling is om op zoals het er nu voor staat op de maandagavond vanaf 20.00 uur lekker onderling te 
gaan ballen. 

Warming up, onderling partijtje, natuurlijk in onderling overleg. 

Interesse?  

Opgeven : richardvangoor@kpnmail.nl 

 

 

mailto:richardvangoor@kpnmail.nl
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Dorpszeskamp Volkel 2013 
 
Het was een gezellige drukte op de voetbalvelden bij Rksv Volkel. Dit jaar was er gekozen voor een andere 
opzet. Meerdere creatieve spellen sierden het veld. 
Nadat alle teams onder begeleiding van de door hen gekozen opkomstmuziek hun entree maakten, werden 
ze door de burgemeester toegesproken en de zeskamp was daarna geopend.  
 

    
 
Met z’n allen werd het Wilhelmus gezongen en vervolgens gingen alle teams aan de slag met de spellen. 
Ondertussen konden de kinderen zich naar hartelust vermaken op de diverse springkussens en bij de 
schmink. Onder het genot van een drankje en de stimulerende muziek van support act Beats Events vloog 
de middag voorbij.  
Nieuw dit jaar was het gezamenlijke eindspel. Alle teams konden door middel van een behendigheidsspel 
hun score verbeteren.  
Uiteindelijk kwam team Rent-a-Friend als winnaar uit de bus(!).  

 

 
 
Moe maar voldaan werd de dag afgesloten.  
Wederom een geslaagde dorpszeskamp met dank aan alle vrijwilligers, supporters en niet te vergeten de 
sponsoren!  
Het is een fantastische dag geworden!  
Tot volgend jaar!  
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Club van 100 schenkt 2 nieuwe borden 
 
Onlangs zijn langs het hoofdveld 2 nieuwe borden geplaatst door de club van 100. Deze borden hangen 
naast de poort waar de spelers het hoofdveld betreden. Die verwijzen naar Respect in het voetbal. In de 
vorige editie van dit clubblad stond al een stuk vanuit het hoofdbestuur. Ook de jeugdcommissie haakte 
hier op in door tijdens het jeugdtournooi dit uit te dragen naar de deelnemers.  
 
 

 
 
 
Met  John Verstegen die afscheid neemt als bestuurslid van de Club van 100. John is vanaf de oprichting lid 
geweest van het bestuur.  John bracht op zijn eigen ludieke wijze ideeën en suggesties in.  Ook houdt hij 
het bord in de kantine bij. John gaat weer andere taken binnen onze vereniging verrichten. John bedankt! 
 
Bestuur club van 100,  
Richard, Ad en Harrie 
 

Staat uw naam nog niet op het bord in de kantine? 
U steunt hiermee de jeugd binnen onze vereniging. 

Voor  slechts € 25.00 per seizoen krijgt u een mooi plaatje op het bord. 
 
Wees snel want vol = vol. 
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Veteranendag 

 
Met Hemelvaart verzamelden de meer en minder actieve veteranen zich met hun partners voor een 
gezellige middag en avond om te genieten van het mooie zonnetje, elkaars sterke verhalen, gezellige 
spelletjes als volleybal, jeu de boules, een blokkenspel, loterij en muziekbingo. Uiteraard ontbrak Bavaria 
niet en was er een snackboot op wielen. 
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Ook bij de veteranendag te zien 

 

 

Dat was het dan 
Na een kleine 8 jaar is het dan zo ver, onze tijd als beheerders van de kantine zit er op. Een prachtige tijd en 
een hele mooie ervaring, dat zeker. Nadat we aan de voormalige penningmeester, Johan Romeijn, hadden 
aangegeven dat wij wel bereid waren om het stokje over te nemen van Jo en Mart zijn we er vol voor 
gegaan. We hadden ideeën te over en we hebben ze, denken we, allemaal uit kunnen voeren. Helemaal 
naar onze wensen. Doordat we al verschillende keren mee hadden geholpen in de kantine liep het al gauw 
op rolletjes. Onze vaste krachten op dat moment waren Pierre en Wilma. We hadden ook het plan om op 
de zaterdagen een soort van roulatiesysteem te gaan proberen op te zetten. Dankzij onze vele vrijwilligers 
is dat super goed uitgepakt en hebben we, mede door hun, een prachtige tijd gehad in de kantine. We 
kunnen ze daar niet genoeg voor bedanken. Na een jaar gaven Pierre en Wilma aan te willen stoppen 
omdat Pierre was gevraagd om voorzitter te worden. In hun plaats vroegen wij Jan en Hanny, die na een 
paar dagen er over na te hebben gedacht, toezegden dat ze het wel wilden gaan proberen. En vanaf het 
begin klikte het en hebben we de rest van de tijd samengewerkt. Een gouden greep dus. Jan bij mij achter 
de bar en Hanny bij Wilma in de keuken. Wat hebben we gelachen die tijd. Helemaal geweldig. Er zijn 
natuurlijk ook dingen geweest die niet zo leuk waren. Vooral de mensen die ons zijn ontvallen blijven ons 
bij. Zeker het verongelukken van Thijs de Groot heeft een grote impact op ons gehad en zullen we niet 
gemakkelijk vergeten. We hebben, altijd in overleg met de familie, geprobeerd het een plaatsje te geven 
door een foto van de overleden persoon te plaatsen met daarbij 2 kaarsjes. We hebben daar veel positieve 
reacties op gehad en het was fijn om te horen dat de familie en ook leden het waardeerden. Nadat we 
anderhalf jaar geleden aan Jan en Hanny aangaven dat het mooi was geweest en dat we gingen stoppen 
zeiden ze; dan stoppen wij ook. We hadden ook altijd gezegd; we maken het samen af, dus waren Wilma en 
ik ook niet verbaasd dat ze dat aangaven. Eigenlijk wel logisch want 7 jaar samen lief en leed delen schept 
een speciale band en dan valt het ook niet meer mee om dan met een ander samen te werken. Ook voor de 
nieuwe beheerders is het misschien goed om helemaal met nieuwe mensen te beginnen. Maar goed, we 
moesten het ook nog tegen Rob, onze contactpersoon bij het bestuur, gaan vertellen. Dit viel me best 
zwaar maar we wilden het op tijd vertellen zodat ze in ieder geval tijd genoeg hadden om andere 
beheerders te zoeken. Nadat ik bij Rob was geweest om het vertellen hadden we samen maar besloten om 
het nog niet aan de grote klok te hangen, niet dat het een geheim was maar we wilden het gewoon laten 
rusten omdat het toch nog een hele tijd duurde voordat het zover was. Het jubileumjaar is super gelopen, 
ook weer dankzij onze vele vrijwilligers die altijd klaar stonden. Zeker van het feestweekend hebben we erg 
genoten. Wilma en ik hebben met trots staan te kijken hoe de vrijwilligers, op de feestavond, achter de bar 
aan het werk waren. Geweldig om te zien. Nu ik dit schrijf is het seizoen bijna voorbij. We hebben nog een 
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paar mooie weken voor de boeg door alle beslissingswedstrijden die er nog zijn. Zeker de bekerfinale van 
Volkel 1, een uniek moment. Daar kijken we erg naar uit. Gisteren (zondag 5 Mei) hebben we op het 
eindfeest uit handen van diverse spelers en speelsters een afscheidscadeau van alle senioren gehad. Echt 
een hele mooie verrassing en een heel mooi cadeau waar we zeker van gaan genieten. Ons officiële 
afscheid krijgen we van en in overleg met het bestuur op de medewerkersavond in November dit jaar. We 
kijken er naar uit. Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen (wil zo min mogelijk 
namen noemen omdat we niemand willen vergeten) die ons heeft geholpen heel, heel, heel hartelijk te 
bedanken. Ook onze vaste leveranciers, Sligro, Bavaria, Henny en Betsie Hermans (coolfeestje) en Joop en 
Jeanne v.d. Rijt (brood en banket) willen wij bedanken voor hun spontane hulp. Ze stonden altijd voor ons 
klaar. Ook de organisatie van de dorpszeskamp wil ik niet vergeten, we hebben daar heel fijn mee samen 
gewerkt, succes nog met de verdere organisatie want het is en blijft een mooie happening, dus doorgaan. 
Ons pap en mam (Gerrit en Cisca) voor de lange avonden om oliebollen te bakken. Ze waren heerlijk. 
Bernadette Tensen en Martien v.d. Boogaard voor het mee poetsen op de maandagen, wat ook heel veel 
werk is. 
Zeker de jubileumcommissie hoort in dit rijtje thuis, jongens bedankt. Ook wil ik William en Willy bedanken 
voor hun nooit aflatende gesjouw en geregel. Geweldig!! Ook een dankwoord voor het bestuur en dan met 
name Rob waar we veel en goed contact mee hebben gehad. Bedankt. Ook onze kinderen mogen we wel 
bedanken want we zijn er niet altijd kunnen zijn op momenten waarbij het eigenlijk nodig was. Bedankt 
voor jullie begrip. 
Wie we zeker niet mogen/willen vergeten te noemen zijn onze vaste hulpjes en vrienden Jan en Hanny v. 
Bergen. Wat hebben we veel gelachen de afgelopen jaren, we hebben hard moeten werken en er zijn 
dagen bij geweest waar we ons stonden te vervelen maar altijd waren jullie positief en spontaan. Jan en 
Hanny heel hartelijk bedankt voor de mooie jaren, jullie zitten voor altijd in ons hart en we maken er nog 
een mooie tijd van de laatste weken. We zullen jullie zeker nog op een gepaste manier hiervoor bedanken. 
We willen Els en Toine heel veel succes en plezier toewensen en hopelijk krijgen jullie net zo veel 
medewerking van de vrijwilligers als wij dat hebben gehad. Dan hebben jullie ook zo’n mooie tijd in de 
kantine. SUCCES. 
Ook wil ik namens Wilma en mij alle spelers, speelsters, leiders, begeleiders en supporters bedanken voor 
de geweldige tijd die wij hebben mogen meemaken. 
IEDEREEN HARTELIJK BEDANKT 
 
Groetjes,  
Gerald en Wilma 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 3 Juni 2013 

rksv Volkel   blz. 48 

Statistieken 
 

Ook al hadden we dit jaar bij de senioren geen kampioenen, toch werd het seizoen met een 
spektakelstuk afgesloten. In een prachtige bekerfinale, welke langs de kant rood-wit gekleurd was, 
ging Volkel 1 in blessuretijd alsnog onderuit. Een prestatie om trots op te zijn! Deze wedstrijden 
tellen echter niet mee voor onze klassementen… Hieronder zie je welke spelers dit seizoen toch 
nog met een prijs afsluiten. 
 

Topscoorder 
Vanaf het begin van het seizoen stond hij bovenaan en het zal voor niemand een verrassing zijn: 

ook dit jaar is Selim Ilhan de Topscoorder van RKSV Volkel. Dit is het derde jaar dat ik iemand mag 
kronen en het 3e opeenvolgende jaar dat het Selim is, een knappe prestatie en ik ben benieuwd 
hoe lang je dit nog vol blijft houden. Proficiat! 
Kenny van Hal heeft op de valreep nog de 2e plaats weten te bemachtigen, maar zijn eindspurt 
kwam te laat om Selim nog te bedreigen. Geert Verkuilen sluit het seizoen op de 3e plaats af. 
 
 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 28 
Kenny van Hal 23 
Geert Verkuilen 21 
Harm Banken 21 
Robert Raaijmakers 20 
Bas vd Rijt 12 

Luuk vd Elzen 12 
Mitch van Thiel 12 

Femke Riepe 10 

Klaas Verstegen 10 

Bas Baaten 9 
Bas Verkuijlen 9 
Ronnie Smulders 9 

Wout Schepers 9 

 

 
Koning van de Assist 
In de vorige tussenstand stootte Bas Verkuijlen Selim nog van de 1e plaats af, maar dit heeft Selim 
niet over zijn kant laten gaan. Het lijkt erop dat hij in de laatste wedstrijden zich niet heeft 
gefocust op het maken van doelpunten, maar op het geven van assists. En dit is hem goed 
afgegaan, want Selim Ilhan is dit seizoen ook onze koning van de Assist. Twee jaar geleden lukte 
het hem ook al om beide prijzen op zijn naam te schrijven, dit jaar dus wederom! Ook in dit 
klassement is Geert Verkuilen op een 3e plaats geëindigd, je kunt dus rustig spreken van een 
productief seizoen voor hem. 
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Naam Aantal assists 

Selim Ilhan 20 
Bas Verkuijlen 18 

Geert Verkuilen 15 

Stan van Bakel 14 
Stijn van Cuijk 14 
Kenny van Hal 13 
Femke Riepe 11 

Harm Banken 10 

Rob Schouten 10 
Tom van Dalen 10 
Joep Verstegen 9 
Robert 
Raaijmakers 9 
Ruben Bos 9 

Sander Dortmans 9 

 
Team van de het seizoen 
Volkel 4 heeft het helaas niet tot het einde toe volgehouden. Ze zijn het kampioenschap net 
misgelopen en ook in ons eigen klassement hebben ze de koppositie af moeten staan. Nadat 
Volkel 2 afgelopen jaar de beste van onze club was gaat die eer dit jaar naar Volkel 7. Hoe kan dat 
ook anders als je de Topscoorder én Koning van de Assist elke week binnen de lijnen hebt staan. 
Mannen Gefeliciteerd! 
 

Team 
Aantal 

gespeeld 
Aantal 
punten Gemiddeld 

Volkel 7 22 41 1,86 
Volkel 4 20 36 1,80 
Volkel 8 19 34 1,79 
Volkel 2 22 35 1,59 
Volkel 1 22 34 1,55 
Volkel 5 20 22 1,10 

Volkel 3 21 23 1,10 
Dames 1 18 15 0,83 

Volkel 6 22 16 0,73 

 

Jeugdklassement 
Na een geweldig seizoen is de C1 ons beste jeugdteam van afgelopen jaar. In de voorjaarsreeks 
werden maar liefst 7 van de 10 gespeelde wedstrijden met een overwinning afgesloten en wisten 
ze 33 keer het net te vinden. Achterin hoefden onze jongens slechts 13 tegendoelpunten te 
incasseren. Een knappe prestatie jongens! 
Het gevecht om de 2e plaats is pas op het einde beslist, maar uiteindelijk heeft de A1 het net iets 
beter gedaan dan onze D1 en F2. Maar als je naar het gemiddeld aantal punten van de meeste 
teams kijkt kun je wel zeggen dat ze het dit seizoen goed gedaan hebben!  
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Team Aantal gespeeld 
Aantal 
punten Gemiddelde 

C1 19 47 2,47 
A1 22 50 2,27 
D1 22 49 2,23 
F2 19 42 2,21 
C2 20 42 2,10 
D2 20 38 1,90 

B1 22 41 1,86 
E1 22 31 1,41 

F1 22 30 1,36 

D3 20 27 1,35 

E3 21 26 1,24 
B2 22 27 1,23 

MC1 18 22 1,22 

MA1 16 15 0,94 
F3 22 18 0,82 
F5 22 14 0,64 
F4 20 11 0,55 
E4 22 11 0,50 

A2 18 8 0,44 

E2 19 8 0,42 

 

Doelman van het jaar 
Nadat alle keepers die te weinig wedstrijden speelden uit het overzicht zijn verwijderd blijft de 
stand hieronder over en ik kan wel zeggen, dat we een verrassende winnaar hebben. Na een 
zwakke start van de competitie is hij langzaam gaan klimmen, en waar de keepers die om de titel 
leken te strijden in de laatste wedstrijden de nodige tegendoelpunten moesten incasseren, sloot 
hij juist met een geweldige reeks af. Ik mag dan ook Tomek Kuipers feliciteren met het behalen 
van de titel Doelman van het jaar! 
 

Naam Gemiddelde 

Tomek Kuipers 1,53 
Mart Bos 1,60 

Joost Eurlings 1,81 
Marco vd Heuvel 1,92 
Willem vd Brand 2,08 
Maarten Derks 2,17 

John Rijnen 2,18 
Loes v Sleeuwen 2,18 

Wilco v Nuland 2,82 

Wim vd Locht 2,89 

Tom Vogels 3,35 
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Ik wil jullie allemaal van harte uitnodigen om de winnaars te komen feliciteren op onze jaarlijkse 
jubilarissenavond en wens iedereen fijne vakantie toe. Dat we er volgend jaar maar weer een 
mooi seizoen van mogen maken! 
 
Groet, 
Wout Cobussen 
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Milsbeek 1-Volkel 1 
Na de 1-1 in de thuiswedstrijd mochten we vanavond naar Milsbeek afreizen om een stapje verder te komen 
richting promotie naar de 3e klasse. Een zware klus, want de Limburgers beschikten over een goed voetballend 
team, en Volkel moest aantreden met op het middenveld enkele wijzigingen, omdat Rik Verwijst en Stijn van Cuijk 
niet meespeelden. Hun vervangers kweten zich echter goed van hun taak, en wisten samen met Jeroen vd Laar het 
spel op het middenveld goed te beheersen. 

 

De eerste helft was er sprake van een wat afwachtende houding van beide teams. Milsbeek had een wat beter 
combinerend vermogen maar dit spel resulteerde nauwelijks in aanvallen die gevaar opleverden voor de Volkel goal. 
Wel kregen ze diverse corners, die steeds gevaarlijke situaties voor de Volkel defensie opleverden. In de tiende minuut 
leverde dat zelfs een doelpunt voor Milsbeek op, maar deze werd terecht afgekeurd wegens hinderen van onze 
keeper. 

 
 
 

Enkele minuten daarvoor had Jan vd Rijt een strak schot over de grond afgeleverd, maar deze kon door de goalie van 
Milsbeek tot corner worden verwerkt. 
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Na een klein kwartier probeerde ook Ruud Verstegen met een afstandsschot het nog een keer, maar ook deze was 
een prooi voor de keeper. Hierna was er een periode waarin vooral Milsbeek het spel dicteerde en Volkel goed 
verdedigde en probeerde af en toe te counteren.  

 

In de 27e minuut moest Tomek Kuijpers zich nog een keer een beetje langer maken om de bal goed uit de rechtse 
hoek te halen. De laatste 10 minuten van de eerste helft kwam Volkel er wat meer uit en kregen Mark vd Berg en Gijs 
Verkuijlen enkele kleine kansen na voorzetten van Roy van Hinthum. Het venijn van de eerste helft zat echter in de 
staart. Een minuut voor de rust stoorde Volkel op het middenveld even wat feller, wat resulteerde in een te zachte 
terugspeelbal van de Milsbeek-defensie. Mark vd Berg reageerde attent en was als eerste bij de bal. Hij schoof deze 
netjes af naar de goed meegekomen Jan vd Rijt die voor open doel kon intikken.  
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Een verrassende ruststand met een 0-1 voorsprong voor Volkel. 
De tweede helft had een strijdbaarder karakter dan de periode voor de thee. Milsbeek kwam fel uit de startblokken., 
en kreeg al na een minuut een mooie kans, de bal werd echter vakkundig naast geschoten. Het fellere spel leverde na 
enkel minuten al een tweetal gele kaarten op, eerst was Milsbeek aan de beurt en na enkele minuten mocht ook 
Volkel er een opstrijken. Milsbeek bleef echter redelijk aandringen, maar de Volkel verdediging hield goed stand, al 
moest Tomek wel diverse keren ingrijpen bij kopballen van de lange spits van Milsbeek.  

 

 

 

De linksbuiten van Milsbeek kwam steeds gevaarlijk op en Rob vd Zanden had er zijn handen vol aan.  
Na 25 minuten in de 2e helft paste de trainer van Milsbeek een tweetal wissels toe om een doorbraak te forceren. In 
de 31e minuut had dit al resultaat, een mooie aanval resulteerde in een strakke lage voorzet die hard - en voor Tomek 
onhoudbaar - werd ingeschoten; 1-1. Hierna bleef Milsbeek zoeken naar een nog beter resultaat en probeerde Volkel 
met goed en fel verdedigen en af en toe een counter ook nog de winst te kunnen pakken. Jeri Dekkers mocht Jan vd 
Rijt aflossen, en 10 minuten voor tijd Mocht Theo Peereboom ook nog aantreden voor Mark vd Berg. In de 41e minuut 
was er een vlotte aanval van Milsbeek, de vleugelspeler van Milsbeek kapte zijn verdediger netjes uit, en de spits tikte 
de bal beheerst langs Tomek ; 2-1 Hierna ging Volkel nog vol in de aanval, en werd Teun van Helvoort nog ingebracht 
voor Sander vd Elzen. In de resterende tijd kwam er nog een mooie kans voor Theo Peereboom, maar hij wist de bal 
net niet vol te raken. Een minuut voor het einde werd Gijs Verkuijlen nog gevloerd net buiten de 16 meter, maar het 
schot van Ruud Verstegen trof geen doel. Na 52 minuten voetbal hield de scheidsrechter het voor gezien en mocht 
Volkel afscheid nemen van de nacompetitie. 

William vd Steen en Jan Jilesen kunnen samen met hun team ondanks dit verlies toch terugkijken op een goed 
eindschot in de competitie. Nu maar focussen op de bekerfinale op tweede Pinksterdag, daarna het voetbalzomer-
reces en weer met goede moed vooruitkijken naar het nieuwe seizoen 2013-2014.  
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Volkel verliest bekerfinale:  
thriller eindigt in 2-1 voor Deurne 

 
 

 

Onder toeziend oog van de in grote getalen opgekomen Volkel supporters, werd op sportpark Molenbroek in 
Gemert de bekerfinale van Zuid 2 gespeeld door Deurne en Volkel. 
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Voor Volkel was het bereiken van die finale al een historisch hoogtepunt, maar als je in de finale staat wil je ook het 
hoogste. Dat liet Volkel 2e pinksterdag dan ook zien. Geen moment kwam het klassenverschil tussen Deurne 
(hoofdklasser) en Volkel (4e klasser) naar voren. Volkel was gelijkwaardig aan Deurne en moest pas in de verlenging 
van deze echte bekerthriller buigen voor Deurne. Met opgeheven hoofd en luid toegejuicht door de supporters 
verlieten de spelers van Volkel het veld in Gemert na deze spannende ontknoping. 

Na een voorzichtig begin was het Deurne dat als eerste gevaar stichtte. In de 7e minuut haalde Ronald Joosten de 
achterlijn, maar zijn voorzet werd een prooi voor Volkel goalie Tomek Kuijpers. In de 11e minuut ging een schot van 
Maarten Vos namens Deurne naast het doel van Volkel. Beide teams hielden elkaar in evenwicht en ook Volkel beet 
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van zich af. Een schot van Stijn van Cuijk ging over het doel van Deurne en in de 19e minuut kwam Volkel goed weg 
toen Peter v/d Zanden een inzet van de doellijn moest halen. Rik Verwijst zag zijn schot door een verdediger van 
Deurne van richting veranderd worden, maar Deurne doelman Joost Bukkems kon de bal ternauwernood vast 
klemmen. Deurne had de handen vol aan een goed combinerend Volkel en zocht ook naar andere middelen om Volkel 
af te stoppen. 

 

 

 

Zo mocht Ronald Joosten de eerste gele kaart ontvangen van leidsman Tunnissen na een pittige overtreding op Roy 
van Hinthum.  

 

 

In de 29e minuut combineerde diezelfde Roy van Hinthum met Sander v/d Elzen. Zijn schuiver ging net langs de 
verkeerde kant van de paal. Ook Maarten Vos probeerde het in de34e minuut voor Deurne met een schuiver, maar 
ook die ging naast. 

In de 36e minuut zag Stijn van Cuijk dat de Deurne doelman ver voor zijn doel stond en hij probeerde hem te 
verrassen met een lob die over het doel verdween. In de 41e minuut was er weer iets van Deurne te zien. Een voorzet 
van de linkerkant kon niet klemvast gepakt worden door Tomek Kuijpers. Maarten Vos kreeg de bal op een 
presenteerblaadje, maar schoot tegen het zijnet. 
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Nadat Sander v/d Elzen in blessuretijd zijn schot nog over zag gaan was het slot van de eerste helft voor Stijn van 
Cuijk. Hij probeerde het opnieuw met een lob over de Deurne doelman, maar die had het geluk aan zijn zijde, want de 
bal spatte op de lat. 
Na rust werd het voetballend allemaal wat minder, maar de strijd en spanning bleef in deze gelijkwaardige wedstrijd. 

 

In de 54e minuut zag Sander v/d Elzen zijn schot naast gaan. Zowel Volkel als Deurne brachten wisselspelers binnen de 
lijnen. Luuk v/d Elzen en Erwin van Dooren kwamen bij Volkel voor Mark v/d Berg en Peter v/d Zanden. 

 

De invallers bij Deurne waren Thijs van Pol en Falk Louwers. Die laatste had de 1-0 op zijn voet in de 71e minuut toen 
hij een weggestompte bal van Tomek Kuijpers vrij voor het inschieten had. 
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Hij schoot echter huizenhoog over. Aan de andere kant wist Gijs Verkuijlen vanaf rechts het hoofd van Sander v/d 
Elzen te vinden, maar diens kopbal ging over. 
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In de 81e minuut testte Luuk v/d Elzen de Deurne doelman die ten koste van een corner redde. Thijs van Pol strandde 
namens Deurne in de slotfase nog op de betrouwbare Volkel doelman en in blessuretijd deed Roy van Hinthum dat 
ook bij de Deurne goalie. 

 

Na de reguliere speeltijd stond het dus nog steeds 0-0 en daarom kwam er een verlenging aan te pas. 
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In de 2e minuut van de verlenging brak Volkel de wedstrijd open. Stijn van Cuijk mocht aan de rechterkant op de punt 
van de zestien aanleggen voor een vrije trap. Hij krulde de bal onhoudbaar over de muur in de uiterste linkerhoek van 
het Deurne doel. Groot feest was het voor de Volkel aanhang, maar die vreugde duurde niet lang. 

 

In de 6e minuut van de eerste verlenging kwam Deurne langszij. Een corner vanaf de rechterkant werd binnen geknikt 
door invaller Thijs van Pol. 
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Even later werd het ook 2-1 voor Deurne toen Harm v/d Steen een voorzet vanaf rechts voorbij Tomek Kuijpers 
schoof. 

 

Volkel gaf zich nog helemaal niet gewonnen en ging in de 2e verlenging op zoek naar de gelijkmaker. Met extra spits 
Jery Dekkers voor de geblesseerde Rik Verwijst werd geprobeerd druk te zetten, maar in deze slijtageslag was dat 
bijna niet meer mogelijk.  

 

Stijn van Cuijk was nog het dichtst bij die gelijkmaker, maar zag zijn vrije trap prima gekeerd worden door Deurne 
doelman Bukkems. Deurne was ook nog een paar keer gevaarlijk via uitvallen, maar gescoord werd er niet meer. 
Volkel ging strijdend ten onder, maar kon met opgeheven hoofd het veld verlaten met de medailles en de beker van 
de 2e plaats. 



Klupproat 39ste jaargang nr. 3 Juni 2013 

rksv Volkel   blz. 63 

 
 

 

 

Voor Volkel zit het seizoen er op. Het was een seizoen om niet gauw te vergeten met een historische plek in de 
bekerfinale. Volgend seizoen zijn er nieuwe kansen in de KNVB beker en in de competitie in de 4e klasse. 
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Verslag jeugdtoernooi 2013 
 
De voorbereiding 
In het weekend van 31 mei, 1 en 2 juni stond wederom het jaarlijkse jeugdvoetbaltoernooi van onze 
vereniging gepland. Al enige jaren organiseren wij als toernooicommissie namens dit jeugdtoernooi en we 
hebben in de afgelopen jaren al veel positieve reacties gehad. 
 
We mochten enkele nieuwe mensen verwelkomen in de toernooicommissie. Dit omdat Ivo Teeuwen en 
Adri van Oort aangegeven hebben dat ze willen stoppen met de activiteiten voor de 
jeugdtoernooicommissie. Beiden hebben binnen de verenigingen diverse taken op zich genomen waardoor 
de werkzaamheden in combinatie met de jeugdtoernooicommissie te veel werden. Gelukkig hebben we 
waardige jonge en ambitieuze opvolgers gevonden nl. Ad Kuipers en Gijs Verstraten. Naast de ouwe 
getrouwen Tiny Hoefnagel en Jos Wijdeven had ook Tijn van Boxtel aangegeven dat hij door wil gaan. Als 
jeugdtoernooicommissie hebben we  een flinke verjongingskuur ondergaan. De jonge commissieleden 
waren enthousiast en stapten met een frisse, open blik in de commissie. 
  
Ook dit jaar was het voor ons als toernooicommissie een uitdaging om het toernooi weer een extra tintje te 
geven zonder afbreuk te doen aan onze hoofddoelstelling nl:  

een toernooi neerzetten dat qua sportiviteit, duidelijkheid, gezelligheid en vooral het (dorpse) 
gemoedelijkheid een warme, plezierige en rustige uitstraling heeft. 

 

 
 

Als thema werd gekozen om tijdens het toernooi meer aandacht te geven aan het onderwerp “Respect en 
Fair play”.  
Ons jeugdlid (Jens Bos) gaf te kennen dat hij van de opleiding sport, gezondheid en management (SGM) van 
de HAN in Nijmegen de opdracht had gekregen om voor het vak evenementenmanagement zelf een 
evenement mee te organiseren. Samen met de projectleden Magiel en Luuk hebben ze mede vorm 
gegeven aan het thema “Respect en Fair Play”. Naast dit thema zijn ze tijdens het toernooi op meerdere 
fronten actief aanwezig geweest.                                                                                

 
We wilden wederom buitenlandse clubs benaderen en hebben diverse uitnodigingen naar Duitse en 
Belgische voetbalverenigingen gestuurd.  We waren dan ook zeer verheugd dat maar liefst zes Duitse teams 
inschreven.                        
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Evenals andere jaren hadden we twee poules voor de vijfjarigen opgezet. Hier werd erg enthousiast op 
gereageerd en binnen no-time moesten we de inschrijvingen stop zetten. 
Bij iedere poule kon een geweldige trofee gewonnen worden namelijk: Een  Opa Toon Trofee. 

 
Opa Toon is een van de grondleggers van 
het vijfjarigenvoetbal en heeft menig 
speler de grondbeginselen van het voetbal 
bijgebracht. 
 
Buiten de trofeeën van de vijfjarigen om 
wilden we ook dit jaar in de plaats van 
bekers en medailles iedere deelnemer bij 
de prijsuitreiking een teamfoto geven met 
zijn/haar eigen team op de foto en 
natuurlijk het logo van rksv Volkel. Een 
hele klus,  maar mede door een aantal 
jeugdige vrijwilligers, onze clubfotograaf  
Tonny Kuijpers + assistente Mandy 

Teeuwen  en onze huisdrukker Frank Meijer ( Meijer Total graphics) is deze klus voortreffelijk geklaard. 
Ook was dit jaar op zaterdagmorgen de mascotte van het Billy Bird Park Hemelrijk aanwezig. De jongste 
spelertjes (vijfjarigen en F-jes) werden door Billy Bird bij aankomst verwelkomd en mochten daarna met 
hem op de teamfoto.       
 

 
 
In overleg met Billy Bird Park Hemelrijk werd de mogelijkheid geschapen dat de jongste spelertjes + 
begeleiding - ’s middags na het vijfjarigen- en F- toernooi - gratis entree hadden voor dit attractiepark. 
Dertien teams hebben met veel enthousiasme van deze aanbieding gebruik gemaakt. 
 
In de loop van de week waren door de trouwe vrijwilligers al de nodige voorbereidingen getroffen. Zonder 
andere vrijwilligers tekort te doen willen we er toch twee speciaal benoemen nl. Piet van Tiel en Jan 
Bongers. Iedere dag zijn zij aanwezig geweest om verschillende ‘hand en span’ diensten te verrichten. 
Kleedlokalen schoonmaken, prullenbakken legen, opzetten van tenten, plaatsen van goals, etc.etc. Voor en 
tijdens het toernooi kon er op alle momenten een appél op hen gedaan worden. Jan en Piet……. 
DANK JE WEL!!! 
Op vrijdagmiddag werd er druk gewerkt aan de laatste handelingen, de goals werden verdeeld over de 
velden, de netten werden geknoopt en de aanduidingsborden en schema’s werden geplaatst.  
De ‘’ easy up’’ tenten (voor extra omkleedcapaciteit) werden ons wederom ter bruikleen aangeboden door 
de firma Schuurman BV te Oss. 
Ook de heerlijke hamburgers mochten dit jaar niet ontbreken en alle registers werden open getrokken om 
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dit culinair hoogtepunt opnieuw te kunnen realiseren. Dit jaar wederom de extra mogelijkheid om friet te 
kopen bij  de frietwagen van ’t Smulhuukske. 
De firma “Flash Automatisering” had samen met “Fleskens Kopieerservice Uden”  een nieuwe licentie 
gekocht bij toernooi.nl en zij stelden opnieuw een fantastisch sofware- programma beschikbaar zodat de  
tussenstanden ‘’up to date’’ weergegeven konden worden  via een flatscreen in de commissieruimte en 
d.m.v. een beamer en  T.V. in de sportkantine. 
Nog 35 stoelen geleend bij Billy Bird Park Hemelrijk en het podium van “De Sprong”. Kortom allerlei 
bevriende connecties werden aangesproken om een bijdrage te leveren. Fantastisch om te ervaren dat 
zoveel vrijwilligers hun steentje bijgedragen hebben.  
Waar een (klein) dorp groot in kan zijn.  
 
 

 
 
 
Het was dan ook een fantastisch gezicht hoe ons sportpark er op en top uit zag. Tijdens het toernooi 
hebben we mensen horen zeggen: “ In Volker hebbe ze ut atijd goed vur elkaar”.  
Tja, betere complimenten kun je volgens mij niet krijgen, dus we mogen er echt trots op zijn! 
Uiteindelijk hebben zich voor dit toernooi 95 teams ingeschreven. Een nieuw record. Voor het eerst zaten  
alle poules vol van vrijdagavond tot en met de zondagmiddag. 
Kortom een mooi “ansichtplaatje” voor de vereniging en voor ons als toernooicommissie.  
Op vrijdagavond was de “Udense voetbalschool” weer vertegenwoordigd. Zij verzorgden die avond een 
voetbalclinic waar verschillende spelers volop gebruik van maakten op de momenten dat ze niet aan een 
voetbalwedstrijd deel hoefden te nemen. 
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Vrijdag avond E-jeugd en MC Elftallen 
 

 
 
Droog weer (wel koud), prima sfeer, kortom het toernooi voor de E-jeugd en MC elftallen was prima 
verlopen. Vierentwintig van de vijfentwintig aangemelde teams hadden zich gemeld. Helaas Hamborn 1890 
uit Duitsland was niet verschenen. We hoorden dat het E team (zouden deze avond spelen) en het D team 
(zouden zaterdagmiddag spelen) op de donderdag voorafgaande van het toernooi reeds In Volkel waren 
gearriveerd. Een of twee dagen te vroeg….  De “Deutsche Gründlichkeit” liet het hier even afweten.  

 
Jos Wijdeven en Gijs Verstraten fungeerden als de “omroepers” van 
het toernooi. Ook de verdere werkzaamheden die bij een secretariaat 
horen o.a de digitale verwerking van de standen werd keurig door 
hun verzorgd.  
  
Ad Kuipers en Adri van Oort  hadden de taak op zich genomen om 
alles omtrent de scheidsrechters te regelen, en d.m.v. het ingenieus 
kaartsysteem verliep dit helder en overzichtelijk. Tiny Hoefnagel 

bleek onmisbaar door zijn ervaring en vooruitziende blik, ieder opduikend probleem bleek Tiny al voor het 
kon ontstaan te tackelen.  
Tijn van Boxtel had o.a. de moeilijke taak om Ivo Teeuwen te vervangen en alles omtrent de foto’s te 
coördineren, hij had het draaiboek tot in de kleinste details uitgewerkt. Tijn heeft de taak van Ivo  prima 

overgenomen. 
Nadat onze jeugdvoorzitter Fred Bongers het toernooi 
had geopend stonden alle teams om 18.30 uur paraat 
voor de eerste poule wedstrijden. Alles verliep perfect 
op tijd en volgens schema, de  twee minuten rust 
tussen de wedstrijden en vaste velden per poule bleken 
wederom voor veel rust te zorgen bij de leiders, 
spelertjes en  ouders. 
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De prijsuitreiking werd keurig door 
jeugdvoorzitter Fred uitgevoerd en mede 
dankzij de goed functionerende 
geluidsinstallatie was dit voor iedereen 
goed verstaanbaar. Behalve de 
poulewinnaars waren er per poule ook  
de “Fair Play Respect” winnaars. Het 
winnende team kreeg polsbandjes met de 
opdruk: “Rksv. Volkel Fair Play” uitgereikt. 
 
 
 
 
 
 

Zaterdagochtend Vijfjarigen en F-jeugd 
 

                    
 
Opnieuw een droge dag (maar wel weer koud). De nieuwe kleedkamerschema’s werden opgehangen, de 
volle prullenbakken werden geleegd, de extra tenten opgezet en de kwartveldjes voor de vijfjarigen 
uitgezet. De software werd aangepast, goaltjes geplaatst zodat we er weer klaar voor waren. Om 8.30 uur 
in de ochtend kwamen de eerste teams al opdraven die o.a. door Billy Bird werden opgevangen. Geweldig 
om te zien dat de kleinste spelertjes met grote ogen, geïmponeerd naar Billy Bird toe kwamen lopen. 
Verheugd als ze een hand of een knuffel van hem kregen. 
 

 
 
Deze zaterdagochtend is de drukste en voor ons als toernooicommissie het meest spannende dagdeel van 
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het gehele toernooi. Er werden 35 teams verwacht en ook deze spelertjes moesten allemaal een 
kleedruimte hebben en op tijd op de foto. 
Veel ouders, opa’s, oma’s en supporters waren aanwezig, het was een gezellige drukte. 
Allen wilden hun “natje en droogje” zodat het ook topdrukte was bij de koffiebar. 
Ondanks de grote drukte verliep de ochtend - mede door allerlei inspanningen van de diverse vrijwilligers- 
relaxed. Geleerd van het vorig jaar hadden we er voor gekozen om de prijsuitreiking bij het eerste bijveld te 
doen. De prijswinnaars mochten het trapje betreden om hun prijs in ontvangst te nemen  

 
 
Intussen kon Opa Toon- zittend in een luxe 
fauteuil- de menigte overzien en persoonlijk 
de OPA Toon Trofee aan de winnende 
vijfjarigen teams uitdelen. 
Na deze heftige ochtend waren we met zijn 
allen tevreden en hebben we nauwelijks een 
wanklank gehoord.            
 
            
 
 
 
 

Zaterdagmiddag D jeugd 
 

 
 
Terwijl het ochtendtoernooi al in volle gang was verschenen de eerste D elftallen uit Duitsland al voor het 
middagtoernooi. Deze groep enthousiastelingen kwam gewapend met vlag en mascotte en stond te 
popelen om aan het middagtoernooi van de D  elftallen te beginnen. Behalve het eerder genoemde Duitse 
team had nog een team van FC de Rakt het af laten weten waardoor we als commissie genoodzaakt waren 
om op korte termijn een alternatief programma te maken. Gelukkig is dit goed gegaan.  
Het middagtoernooi is verder relaxt verlopen. De fotocrew was al ruim op tijd terug met de foto’s,  zij 
hadden wederom een prima prestatie neer gezet. Echter voor hun gevoel was het een “appeltje – eitje” na 
de hectiek van de ochtend. 
Na de prijsuitreiking konden ook deze deelnemers huiswaarts keren met een schitterende teamfoto en de 
winnaars uiteraard weer met een gouden lijstje om hun teamfoto. Ook de Fair-Play winnaars mochten de 
polsbandjes in ontvangst nemen. 
 
Zondag C en B teams 
Een mooie zonnige dag. We hadden 4 poules verdeeld over 3 velden. Er werd sportief gestreden en er 
zaten mooie wedstrijden bij. Ook vandaag helaas een team dat niet op was komen dagen. Jammer en weer 
even werk aan de winkel voor de toernooicommissie. 
Tijdens het toernooi nauwelijks een wanklank mede door onze geweldige scheidsrechtersdelegatie die 
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prima leiding gaf tijdens de wedstrijden. Mannen bedankt!  
 

 
 
Uiteindelijk kon de toernooicommissie terug kijken op een geslaagd 3 daags toernooi. Het was mooi om te 
vernemen dat naast de wat oudere ook veel jonge leden zich vrijwillig hadden ingezet om mee te doen aan 
dit toernooi, chapeau!! 
Het thema respect is tijdens het toernooi goed terug gekomen, mede dankzij de projectgroep van Jens Bos 
heeft dit extra aandacht gekregen. Een groot bord/doek met de tekst: “ Zonder respect geen voetbal”  
mochten alle scheidsrechters hun handtekening letterlijk en figuurlijk op dit doek zetten. Daarmee willen 
we dit jaar uitdragen dat we respect belangrijk vinden en o.a. de scheidsrechters op handen dragen. 
 

 
 
We waren natuurlijk ook erg benieuwd naar de mening van Luuk en Magiel. Zij als buitenstaanders en 
afkomstig van resp. Arnhem en Hellevoetsluis werden in Volkel in het diepe gegooid. Zij hebben tijdens het 
toernooi vele mensen geïnterviewd en we zijn benieuwd naar de uitslag van deze enquête. Ze vertelden dat 
ze onder de indruk waren van het toernooi. Zoveel vrijwilligers, jong en oud; dit kenden ze niet en ze 
vonden het fantastisch om te zien en mee te maken. Het begin was even wennen. Op vrijdagmiddag zijn ze 
begonnen en ze werden ingewerkt/begeleid door Jan Bongers en Piet van Tiel. Ze vonden het prachtig, ze 
hebben hele gesprekken gehad maar moesten eerlijk toegeven dat ze er nauwelijks iets van verstaan 
hadden. Volkels dialect is toch wennen. Ook waren ze onder de indruk van Opa Toon. Hoewel zij toch heel 
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wat gewend zijn viel hun mond open van verbazing bij het horen van een ………schunnige mop die opa Toon 
breed lachend in geuren en kleuren zat te vertellen. De vraag is of ze dit thuis vertellen, maar 
indrukwekkend was het wel. 
 
Wij hopen dat alle deelnemers, ouders en vrijwilligers een goed gevoel overgehouden hebben aan het 
toernooi. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie (steun) rekenen. 
We beseffen dat we dit nooit hadden kunnen realiseren zonder  de hulp van alle vrijwilligers. Het zou te 
veel ruimte kosten om al deze vrijwilligers bij naam  te noemen o.a. kantinepersoneel, scheidsrechters, 
klussenteam, barbecueteam, jeugdbestuur, E.H.B.O.,etc.  
Verder willen we nogmaals iedereen bedanken en iedereen die een bijdrage heeft geleverd weet hopelijk 
dat we hem/haar bedoelen. 
 
Jongens, meiden, heren en dames KEI bedankt!!!!!!!!!!!!!! 
 
De toernooicommissie   
 

 
 
 
Als laatste willen we enkele E-mail berichtjes van onze Duitse gasten, verstuurd 17 mei (2 weken voor 
aanvang van het toernooi): 
 
“Hallo , 
eine Turnierunterlagen habe ich erhalten. Vielen Dank. Zwei Fragen hätte ich noch. Und zwar, wie viele 
Spieler sind bei der D-Jugend zugelassen und wie groß ist das Spielfeld? 
Wir freuen uns schon riesig auf euer Turnier. Wir waren bereits am letzten Samstag in Volkel und haben 
uns euren Platz angeschaut. Wirklich klasse Anlage. Toller Fußballplatz. 
  
Viele Grüße, 
BV Rentfort” 
 
en  
 
“ Hallo, 
Ich möchte mich im Namen der F2 des FC Neuruhrort für das tolle Turnier bei Ihnen bedanken. Es hat 
richtig viel spass gemacht, bei einem so toll organisierten Turnier teilnehmen zu können. Wir wünschen 
ihnen und dem Verein weiterhin alles Gute und vielleicht "sieht" man sich ja mal wieder. 
  
Viele Grüße aus Bochum” 
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Jeugdspeler: 

Merijn Verwegen,  
19 jaar en spelend in:  
Volkel A1  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Merijn: Goed dat dit de eerste vraag is, het is ook mijn rugnummer: 1 

Ik sta dus in de goal als keeper. 
 

2. Op welke plaats in de competitie heeft jouw team het seizoen 

afgesloten? 
Merijn: We zijn derde geworden. Maar we hebben wel de laatste periode 

gepakt dus mochten we nacompetitie spelen. Deze was helaas na twee 
wedstrijden al weer over. 

 
3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Merijn: DSV uit St. Anthonis daar hebben we punten laten liggen en de 
kans op kampioenschap verspeeld. Heel zuur…. 
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4. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Merijn: De mooiste voetbalmomenten voor mij waren in de derde helft, in 

de kantine! We hebben de laatste drie jaar met de A1 nacompetitie 

gespeeld, dat vind ik ook een hele prestatie!   
 

5. Wat is het aller leukste aan jouw voetbalteam? 
Merijn: Behalve dat we samen in de A1 spelen zijn we ook een 

vriendengroep. We gaan graag samen stappen. Die hechte band zie je ook 
terug in ons voetbalspel. 

 
6. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor 

nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen voor de club? 
Merijn: Voor de keeperstraining zou ik een hoekje kunstgras inrichten. 

De bijvelden zijn met droog weer namelijk keihard! 
En als aandachtspuntje: betere voetbalshirts. 

 
7. Wat vind je het aller lekkerste in de kantine? 

Merijn: De pilsjes in de derde helft en de broodjes bal!  
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8. Wat is je favoriete club en waarom? 
Merijn: Van kleins af aan ben ik supporter van PSV-Eindhoven. 

Vooral de clubsfeer vind ik wel goed. 
 

9. Heeft je studie ook iets met voetbal te maken? 
Merijn: Helemaal niets, nou misschien op de wei na dan… 

Ik studeer dier- en veehouderij op de HAS in Den Bosch. 
 

10. Wat wil je later worden? 
Merijn: Ik wil in de varkenshouderij beginnen met werken in de stallen en 

dan misschien in de toekomst als adviseur verder. 

 
11. Is je familie ook sportief? 

Merijn: Mijn zusje Anna doet aan acro-gym en danst. Ze geeft ook les aan 
de dansgarde in Volkel. Ons mam heeft gehandbald en ons pap ook. Hij is 

nu nog scheidsrechter bij het handballen. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Zoekplaatje: zoek een van de oudste jeugdspelers van 
Volkel tussen een aantal van de jongste jeugdspelers van 
Volkel. 
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12. Als je niet in de goal zou staan, op welke plaats in het veld zou 
je dan willen staan? 

Merijn: Als rechtshalf of rechtsbuiten, daar heb ik dit seizoen een wedstrijd 
gevoetbald, dit ging niet onaardig en liep ik het minst in de weg.  

 
13. Als je moest kiezen: een middag spelen met “Beat the Stones” 

of een middag op de bank bij Volkel-1 tijdens de 
bekerwedstrijd Deurne-Volkel in Gemert? 

Merijn: Dan ga ik toch voor een middag op de bank bij het eerste. 
Ook voor de sfeer en de medaille… 

 

14. Je hebt het laatste seizoen bij de jeugd afgesloten, wat zijn je 
verwachtingen voor volgend jaar en in welk team zou je willen 

spelen? 
Merijn: Graag zou ik bij de selectie willen spelen. Ik verwacht dat ik daar 

tussen pas en het niveau wel aankan. 
 

Dat was het weer voor dit seizoen. Merijn bedankt voor de koffie en 

veel succes bij de senioren. Ik hoop je volgend seizoen een keer 
onder de lat bij de selectie te zien ;). 

Allemaal fijne vakantie en tot het volgende clubblad. 
Groetjes Nancy van Hooff. 
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Ontvangen mail 

Verzonden: vrijdag 26 april 2013 11:15 
Aan: 'voorzitter@rksv-volkel.nl' 
Onderwerp: bekerwedstrijd tegen Wilhelmina 

Goedemiddag, 

Ik ben lid en supporter van Merefeldia in Nederweert. 

Samen met enkele 3 vrienden (samen 44 jaar in 1
e
 elftal gevoetbald)  gisteren de wedstrijd Volkel-

Wilhelmina voor de beker bezocht. 

Goede organisatie, prima publiek en genoten van de wedstrijd. Een prachtig resultaat voor jullie 

vereniging. Een leuke ploeg, geen schreeuwer als trainer en die de ploeg naar hun mogelijkheden 

liet voetballen. 

Prima resultaat en succes in de finale 

Met vriendelijke groeten, 

Louis Boonen    

 

 

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 

Wie is het? 
Wil je dat deze bekende rubriek ‘Wie is het?’ door gaat dan hebben iemand nodig die dit gaat verzorgen. 
Meld je dan aan bij de redactie. 
 
Deadline kopij: 
zaterdag 10 augustus in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

Oplossing van Raad de Plaat (pag. 39) 

 
De door onze fotograaf zo gekiekte jongedame is Lotteke van de Beurcht. 

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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