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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Volkel blijft in beeld: 

    
De competitie-indeling in helaas zonder de derby’s tegen FC Uden, SCMH e.d. 
We gaan naar: Bavos, Excellent, Handel, Hapse Boys, Juliana Mill, Milheezer Boys,  
SV Milsbeek, MVC, Olympia '18, SES en Vitesse '08. 
 
Voor de rubriek Wie is het? Heeft zich nog niemand bij mij gemeld. Die is dus even weg. 
De kopij voor het volgende nummer moet uiterlijk binnen zijn:  zaterdag 12 oktober 2013. 
De sluitingsdatum voor het nummer daarna is: zaterdag 7 DECEMBER 2013. 
  
Veel leesplezier met dit traditioneel na de zomer wat dunnere clubblad.  
 
Geert Biesterbos 
Hoofdredacteur 
 
 

Colofon Klupproat    
 
 

Klupproat is het clubblad    REDACTIEADRES 
van rksv Volkel    Bij voorkeur: clubblad@rksv-volkel.nl 
       
      Adreswijzigingen naar info@rksv-volkel.nl 
        
REDACTIE     ADVERTENTIES  
Geert Biesterbos (hoofdredacteur) Afspraken: sponsoring@rksv-volkel.nl 
Pascal van Os (bezorging)   Advertentie naar: clubblad@rksv-volkel.nl 
 
DRUKWERK 
Meijer Total Graphics, Oss / Volkel 
 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te bewerken of in te korten. 
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Robin Vrenssen Thomas de Winter Jason Setzer Juul Silverenberg 

Jeroen Wijers    

Aangemeld 

Jaimy Waals Tarwestraat 8 5409 BD Odiliapeel 0413-273547 

Meggie Biemans Venusstraat 12 6543 WJ Nijmegen 06-51996482 

Sam vd Zanden Maatseheistraat 16 5408 PA Volkel 0413-273290 

Jay Megens Elandstraat 25 5408 XC Volkel 06-41559590 

Faas Raijmakers Elandstraat 34 5408 XD Volkel 06-46124331 

Daan van Tiel Boekelsedijk 23 5408 ND Volkel 0413-274482 

Wessel van Dijk Antoniusstraat 24 5408 AN Volkel 0413-272357 

Renske vd Bosch Jochem de Wildstraat 11 5408 RT Volkel 0413-272573 

Gies Daandels Hermelijnstraat 37 5408 PP Volkel 0413-273747 

Kick van Maasakkers Brabantstraat 17 5408 PS Volkel 0413-264080 

Toby Seegers Zeelandsedijk 36 5408 SM Volkel 06-53843292 

Ted Seegers Zeelandsedijk 36 5408 SM Volkel 06-53843292 

Fred van Asseldonk Abdijlaan 320 5404 NN Uden 0413-253988 

Frank Timmers Looierstraat 20 5408 SZ Volkel 0413-330600 

Indy vd Akker Haffel 6 5406 AR Uden 06-43039063 

Heidi van Dijk Rudigerstraat 19 5408 AA Volkel 06-51977532 

Verhuisd 

Mo Idriss Helmteken 37 5406 DK Uden 06-30352607 

Tom van Dalen Kastanjeweg 68 5401 JP Uden 06-54313495 

Lynn van Hooff Antilopestraat 22 5408 XH Volkel  

Gijs Verkuijlen Antilopestraat 22 5408 XH Volkel  
 

 

 

Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan  
Ton van Hooff, Eikenwal 101A, 5403 KE Uden, 0413-265734 / 06-19906363 
of mailen naar info@rksv-volkel.nl 

mailto:info@rksv-volkel.nl
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Organisatie 
Bestuur 
Voorzitter 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 Adri van Oort Leeuwstraat 36 Volkel 0413-274125 
Coördinator D          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 Frans Bongers Kloosterstraat 53 Volkel 0413-274325 

 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   
senioren Pierre Hutjens Antoniusstraat 21 Volkel 0413-273952 
senioren Ties vd Berg Meerkensweg 9 Volkel 0413-272307 
senioren Mart vd Berg Dasstraat 36 Volkel 0413-273663 
senioren/junioren 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 Els Bos Hermelijnstraat 28 Volkel 06-12109755 
 

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 Els Bos    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  
Pieter Peerenboom  Van de voorzitter 
Ton van Hooff   Ledenmutaties / bestuursmededelingen 
Nancy van Hooff   De 11 van…  
Fred Bongers   Jeugdwetenswaardigheden  
Tonny Kuijpers   Fotografie, Achter de schermen, Raad de Plaat 
Els Bos    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 
 

 
 
 
Hallo Sportvrienden, 
 
De welverdiende vakantie is weer voorbij en de bal rolt alweer over onze velden. Eerst wil ik nog even terug 
gaan naar de maand juni. 
 
We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagd toernooiweekend. De organisatie was weer perfect 
geregeld en de deelnemers genoten zichtbaar. Het is goed om te zien dat veel jeugdleden meehelpen met 
de organisatie, met het fluiten van wedstrijden en begeleiden van vijf jarigen. De vele vrijwilligers zijn de 
basis van onze club en daarom is het goed dat je jezelf al op jonge leeftijd inzet voor onze vereniging. 
 
Op 14 en 15 juni werden de Luchtmachtdagen georganiseerd op Vliegbasis Volkel. Maar liefst 63 mensen 
hebben zich voor onze vereniging ingezet voor het parkeren en hebben er daarmee voor gezorgd dat een 
mooi bedrag over wordt gemaakt naar onze vereniging. Ik vond het mooi dat het echt een dwarsdoorsnede 
van onze club was die zich inzette tijdens die dagen. Selectiespelers, spelers uit de lagere elftallen, 
jeugdleden, ouders van jeugdleden, rustende leden, veteranen, medewerkers, bestuursleden, enzovoort. 
Ook de napraatavond bij Café Piepers was erg gezellig en we willen iedereen nog een keer  bedanken voor 
zijn of haar inzet. 
 
Aan het einde van vorig seizoen is Henk van Bree gestopt als bestuurslid  ‘Sportpark- en materiaalbeheer’. 
Gelukkig blijft Henk betrokken bij de club als supporter en gaat hij meedraaien op het wedstrijdsecretariaat 
bij thuiswedstrijden van Volkel 1. We hebben Willy vd Heijden bereid gevonden de functie van Henk over te 
nemen en met medewerking van de ledenvergadering lid te worden van het bestuur. Tijdens de zomerstop 
is de onderhoudsploeg weer druk in de weer geweest om alles weer in orde te maken voor het nieuwe 
seizoen. Er is een nieuw hekwerk geplaatst voor ons sportpark om het parkeren van de fietsen beter de 
laten verlopen. Er zijn wat verbeteringen aangebracht aan de kleedlokalen en de materialen zijn weer klaar 
voor het nieuwe seizoen.  
Verder is veld 1 helemaal vernieuwd zowel onder als boven de grond. Dit betekent dat we tot de 
winterstop geen gebruik mogen maken van het veld en na de winter zeer beperkt. Het veld mag absoluut 
niet betreden worden om het gras goed te laten groeien. Zie je iemand op het veld, spreek hem of haar 
aan, dan kunnen we zo snel mogelijk weer volledig gebruiken maken van dit veld. 
 
Aan het einde van het vorige seizoen namen Gerald en natuurlijk ook Wilma afscheid als beheerders van de 
kantine. Het nieuwe seizoen begint met Els Bos als nieuwe kantinebeheerder gesteund door Toine. Langs 
deze weg wil ik Els en Toine heel veel succes en plezier wensen in onze gezellige kantine.  
 
In de loop van het seizoen wordt het mogelijk om voor een mooie prijs trainingspakken te kopen met het 
logo van onze club erop. Het worden trainingspakken zoals onze eerste team die nu ook draagt. 
Zodra hier meer informatie over is wordt dat bekend gemaakt. 
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Tijdens de zomerstop heeft Piet vd Sangen, oud verzorger van het eerste elftal, een grote hoeveelheid 
EHBO-spullen geschonken aan onze vereniging. Deze spullen zullen hun weg gaan vinden binnen onze 
vereniging. Hierbij wil ik Piet nogmaals hartelijk bedanken voor de geschonken materialen. 
 
Zoals jullie allemaal weten heeft Pierre aan het einde van vorig seizoen afscheid genomen als voorzitter. 
Maar een voetbaldier als Pierre kan natuurlijk niet stilzitten en daarom is hij toegetreden tot de Technische 
Commissie (TC). De TC heeft een technisch beleidsplan gemaakt dat over een langere periode gaat lopen. In 
feite borduurt het plan voort op de goede weg die we als club al jarenlang bewandelen. Dat beleidsplan is 
terug te vinden op de website, onder algemeen/boekwerken. 

 
Ook bij de veteranen is er wat veranderd. Cor Verkuijlen en Piet School hebben afscheid genomen als 
leiders. Piet en Cor hebben vele jaren leiding gegeven aan de veteranen en hebben die leiding nu 
overgedragen aan Pierre Hutjens en Toine Bos. 
 
Verder hebben alle spelers van de C-selectie promotie gemaakt en zijn zij B-selectie geworden. Frans 
Bongers gaat de trainingen van de B-selectie leiden, geassisteerd door Ties vd Berg en Jos vd Rijt. 
 
Bij de dames hebben wat speelsters afscheid genomen en zijn er aanvullingen gekomen vanuit de jeugd en 
van buitenaf. Ik ben er van overtuigd dat zij onder de bezielende leiding van Leo Lourenssen en Sabine van 
Asseldonk een goed seizoen gaan draaien. 
 
De A-selectie begon op 4 augustus al onder tropische omstandigheden met trainen. Bij de A-selectie zitten 
veel bekende gezichten aangevuld met jongens uit de eigen jeugd. Ook nieuw zijn Tom van Dalen als 
trainer/coach voor het tweede team en Maickel vd Wijst als leider van het tweede. 
 
Wie er misschien wel het meest uitkijken naar het nieuwe voetbalseizoen zijn onze jeugdspelers. Achter de 
schermen heeft de jeugdcommissie weer hard gewerkt om de teams in te delen en te zorgen voor leiders 
en trainers. Bij de oudere jeugd zal de spanning wel meevallen, maar voor de jongste spelers en speelsters 
is het allemaal erg spannend. Een nieuw team, nieuwe trainers en leiders, misschien wel voor het eerst op 
een groot veld.  
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er nog een paar openstaande vacatures binnen onze club. Er wordt nog 
gezocht naar een leider voor het derde en naar leiders voor het achtste team. Is dat iets voor jou of ken je 
iemand die dat zou kunnen en willen, meld je dan bij het bestuur. 
 
We kijken als club al uit naar de wedstrijd in het KNVB bekertoernooi tegen Rijnsburgse Boys. Laten we 
hopen dat het een mooie wedstrijd wordt en dat het ongeacht het resultaat een feest wordt voor de hele 
club. Wellicht kunnen onze spelers weer voor een daverende verrassing zorgen….. 
 
Tenslotte wil ik iedereen een heel fijn seizoen toewensen met hopelijk sportieve successen maar vooral 
met veel voetbalplezier. 
 
 
Pieter Peerenboom, voorzitter a.i. 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

De vakantie zit er weer op en het voetbalseizoen gaat weer beginnen.  
In de vakantie is er achter de schermen ’ gewoon’ doorgewerkt door 
verschillende personen en dit heeft geresulteerd in een nieuwe fietsenstalling, 
een opgeruimd materiaalhok, goede afspraken met de gemeente over de aanpak, 
onderhoud en verbeteringen van ons sportpark en diverse activiteiten die we 
binnenkort gaan ondernemen. 
 
Allereerst wil ik Hans vd Burgt bedanken voor zijn jarenlange inzet binnen de 
jeugdcommissie. Hans heeft besloten om meer tijd te besteden aan het trainen 
en leideren van de MA1. Hans heeft zijn taken binnen de jeugdcommissie altijd 
met veel inzet en betrokkenheid maar vooral met een flinke dosis gezond 

boerenverstand uitgevoerd. Doordat het trainen en leider zijn voor de MA moeilijk te combineren is met 
werk, privé en de jeugdcommissie heeft Hans besloten om te stoppen met de jeugdcommissie. Wij zijn blij 
dat Hans bij de club betrokken blijft als trainer en leider en zullen hem nog vaak tegenkomen op het 
sportpark.  
 
De najaarsreeks van dit seizoen beginnen we met 18 teams.  
De competitie indeling is voor A1, MA1, B1, C1, D1 en E1 1ste klasse. Voor A2, B2, C2 3de klasse, en voor E2, 
E3, D2, D3 en MC 2de klasse. De F1 speelt Hoofdklasse, de F2  1ste klasse en de F3 en F4 in de 2de klasse. 
 
De renovatie van veld 1 is voor een groot gedeelte klaar en moet nu de tijd krijgen om te groeien. Hiervoor 
is rust en tijd nodig. Het veld is afgezet met hekken en het is dus echt de bedoeling dat het veld niet 
betreden wordt. Ook niet voor een warming-up of om zomaar even een balletje te trappen. Ik vraag 
hiervoor aan iedereen begrip te hebben voor deze situatie en veld 1 niet te betreden. Als we hier allemaal 
aan meewerken kunnen we weer jaren plezier hebben van een veld in goede conditie. 
 
Aan de voorzijde van ons sportpark is de fietsenstalling uitgebreid en de toegang verbeterd. Met deze 
verandering hebben we links en rechts van de toegangspoort een ruime fietsenstalling. Hiermee is het de 
bedoeling dat er geen fietsen meer in de doorgang naar de velden en de ingang naar de kantine geplaatst 
worden. 
 
Binnenkort zal er begonnen worden aan de uitbreiding van het wedstrijdsecretariaat. Het 
wedstrijdsecretariaat wordt een behoorlijk stuk groter en er komt een aparte ruimte voor de computers 
waar het digitale wedstrijdformulier ingevuld kan worden. 
Dit zal voor de teams en bezoekers enige ongemakken met zich meebrengen maar dit proberen we tot een 
minimum te beperken. Ik vraag bij voorbaat al jullie begrip voor de situatie. 
   
Alle teams zijn weer ingedeeld en de materialen zijn verdeeld. Realiseer je wel dat alle materialen 
eigendom zijn van onze club en dat de teams deze in bruikleen hebben. Ga met respect om met deze 
materialen dan hebben we er allemaal lang plezier van. 
De tekst in de teammappen is op diverse plaatsen aangevuld en/of veranderd. Hierbij het verzoek aan de 
leiders en trainers om deze een keer door te lezen. Dan ben je weer helemaal op de hoogte en kun je 
waarschijnlijk veel vragen van spelers beantwoorden. Mochten er vragen zijn waar je geen antwoord op 
kunt geven, aarzel dan niet om iemand van de jeugdcommissie aan te spreken. 
 
Vanaf seizoen 2013-2014 hebben we voor alle jeugdleden en begeleiding een samenwerkingsverband 
afgesloten met de fysiotherapeuten van FysioVo. De praktijk bevindt zich in de Kloosterstraat 7 in Volkel. 
Als een speler of begeleider in het weekend geblesseerd raakt kan hij/zij op maandagmorgen tussen 8.00 
en 10.30 uur contact opnemen via telefoonnummer 0413-272539 of via mail info@fysiovo.nl . Maak altijd 

mailto:info@fysiovo.nl
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duidelijk dat je een jeugdsspeler/begeleider bent van rksv Volkel. 
Je kunt dan dezelfde dag (tussen 16.30 en 18.30 uur) terecht voor een diagnose en/of behandeling. De 
therapeut zal advies geven over hoe om te gaan met de blessure en wat wel en niet mag. In overleg met en 
na toestemming van de speler zal ook de trainer op de hoogte gebracht worden. Vervolgbehandelingen en 
eventuele hersteltrainingen worden met de speler overlegd en afgesproken. Hierin is de vereniging niet 
betrokken, wel hier zal de trainer op de hoogte gehouden worden. 
Neem bij “slepende” blessures ook contact op met FysioVo om ernstige of blijvende ongemakken te 
voorkomen. De kosten worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. 
Voor de leiders en trainers zal er op de eerste jeugdleidersvergadering een kennismaking zijn met 
medewerkers van FysioVo. De therapeuten zullen hierbij een presentatie geven over het herkennen en 
mogelijk voorkomen van blessures. 
 

Tijdens de vakantieperiode is ook besloten om onze jeugdleden en 
teambegeleiding, de gelegenheid te bieden om via de vereniging 
trainingspakken, met het rksv Volkel logo er op, aan te schaffen. Er is 
gekozen voor hetzelfde model als dat van Volkel 1van het merk 
Hummel. De trainingspakken zullen geleverd worden door 
PROMOWEAR. Op de site is ook een afbeelding in kleur te zien 
 
Om iedereen de gelegenheid te geven om de juiste maat te bestellen 
worden er twee pasdagen georganiseerd op het sportpark. Op 24 en 31 
augustus is er van 9.00 tot 15.00 uur de mogelijkheid om te passen en te 
bestellen. De beschikbare maten zijn 104-116-128-140-152-164-S-M-L 
en XL. 
Als men op deze dag een trainingspak bestelt, moet er meteen contant 
betaald worden. De prijzen van de kindermaten (104 t/m 164) is 30 euro 
en voor S t/m XL 35 euro. De levertijd van de pakken is ongeveer 2 
weken. Indien men op een later tijdstip een pak wil kopen kan dit 
rechtstreeks bij PROMOWEAR via telefoon 0413-274406 of 06-53755941 
of via mail info@promowear.nu . Dit geldt ook voor eventuele vragen of 

andere zaken met betrekking tot de trainingspakken. Dit gaat dus niet via de vereniging. 
 
Vorig seizoen is er veel aandacht besteed aan respect binnen het voetbal. Een belangrijk onderdeel van 
respect verkrijgen is dat iedereen goed op de hoogte is van de spelregels. Als je als speler de regels kent 
heb je meer begrip voor de scheidsrechter en snap je de beslissingen ook beter. 
Voor dit seizoen zijn er een aantal wijzigingen in de spelregels aangebracht door de KNVB. 
Enkele veranderingen wil ik graag onder jullie aandacht brengen: 
In de categorie B wordt gewerkt met een tijdstrafregeling zoals hieronder aangegeven. De scheidsrechter is 
verplicht deze tijdstrafregeling toe te passen.  
1. Tijdstraf kan niet worden opgelegd aan elftallen die uitkomen in de categorie A van het veldvoetbal.  

Tot de categorie A behoren:  

- mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse  

- mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de 
  reserve  4e klasse)  

- vrouwen veldvoetbal Women‟s BeNe League t/m 3e klasse  

- A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e klasse  
- D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse  
 
2. Een tijdstraf duurt 10 minuten. Voor alle pupillen, met uitzondering van de D-pupillen categorie A (geen 
tijdstrafregeling), geldt een tijdstraf van 5 minuten.  
3. Het opleggen van een tijdstraf heeft geen verdere gevolgen voor de betrokken speler, dat wil zeggen dat 
er later geen andere straf uitgesproken kan worden.  

mailto:info@promowear.nu
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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 4. Het toezicht op de speler aan wie tijdstraf is opgelegd, is in handen van de scheidsrechter. Hij houdt ook 
de tijd bij en noteert de naam van de speler aan wie tijdstraf is opgelegd. Als de tijdstraf om is, mag na een 
teken van de scheidsrechter de speler het speelveld weer betreden.  
5. Een speler moet zich op het moment dat hij een tijdstraf ontvangt ophouden buiten het speelveld, doch 
binnen de omrastering van het speelveld, in een door de scheidsrechter aan te geven gebied.  

6. De tijdstraf gaat in bij het hervatten van het spel. Als de scheidsrechter de tijd stil zet, staat ook de 
tijdstraf stil.  

7. De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij 
moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Krijgt een speler een tweede waarschuwing dan volgt de 
rode kaart. De speler aan wie tijdstraf is opgelegd, blijft onder de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter.  
8. Een speler, aan wie tijdstraf is opgelegd, kan gedurende zijn tijdstraf niet worden vervangen.  
9. Indien aan de aanvoerder van een elftal tijdstraf is opgelegd, moet zijn taak gedurende de tijdstraf aan 
een andere speler worden overgedragen. Hij mag ook geen toelichting aan de scheidsrechter vragen op de 
genomen beslissingen.  
10. Indien een wisselspeler of de trainer/coach een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct de 
rode kaart.  
11. Als een doelverdediger tijdstraf krijgt opgelegd, dan moet een andere speler zijn plaats als 
doelverdediger innemen. De als doelverdediger optredende veldspeler zal door het aantrekken van 
afwijkende kleding als doelman herkenbaar moeten zijn.  
12. Als een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken, omdat de rust aanbreekt, dan zal hij het 
resterende gedeelte van de tijdstraf in de tweede helft dienen te ondergaan. Is de tijdstraf van een speler 
nog niet om bij het einde van de wedstrijd, wordt hem de rest kwijtgescholden.  

13. Indien een speler zijn tijdstraf van 10 minuten niet kan volmaken omdat de wedstrijd wordt gestaakt, 
dient hij het restant te ondergaan vanaf de spelhervatting. Dit betekent dat, indien de wedstrijd alsnog 
uitgespeeld dient te worden op een later tijdstip, de desbetreffende speler aan wie een tijdstraf was 
opgelegd niet aan het restant van de wedstrijd mag deelnemen totdat de volledige tijdstraf is uitgezeten. 
Mocht deze speler niet meer aan de wedstrijd meedoen, dient een andere speler zijn tijdstraf uit te zitten.  

14. Als het aantal spelers vanwege het aantal tijdstraffen onder de 7 daalt, moet de wedstrijd worden 
gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.  
Bovenstaande is dus van toepassing op de volgende teams: A2 / B2 / C2 / MA / MC. Voor deze teams wordt 
eveneens het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) ingevoerd. De leiders van deze teams zullen in het begin 
van het seizoen begeleidt worden met het invullen van het digitale wedstrijdformulier. 
 
Om de spelregelkennis bij onze jeugdspelers en begeleiders beter te maken worden alle C en D spelers, 
leiders en trainers op 2 september verwacht in de kantine voor een spelregelavond.  
De COVS (Centrale Organisatie voor Voetbal Scheidsrechters) organiseert op die dag een informatieavond 
voor onze teams. Keer op keer blijkt dat de aanwezige kennis niet zo goed is als dat men denkt. Op een 
leuke en toch leerzame manier brengen ze de (nieuwe) regels onder de aandacht. 
De teams ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Als de teambegeleiding vermoedens heeft dat er binnen het team pestgedrag vertoond wordt moet dit 
gemeld worden aan de jeugdcommissie. Wees hierbij alert op het niet meer willen douchen van een speler, 
afzondering van de groep, huilend uit de kleedkamer komen, stil en teruggetrokken gedrag, enz. De 
jeugdcommissie zal hierop actie nemen naar spelers en ouders. 
Ditzelfde verzoek geldt voor als de teambegeleiding vermoedens heeft dat een speler een fysieke- of 
gedragsstoornis vertoont. Dit moet dan met de ouders besproken worden. Op verzoek van de ouders kan 
eventueel bekeken worden wat er vanuit de vereniging bijgedragen kan worden aan een voor alle partijen 
prettige deelname aan de verenigingsactiviteiten.  
 
Rest mij om iedereen heel veel succes en vooral plezier toe te wensen voor het komende seizoen. 
 
Sportieve groeten, Fred Bongers 
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Jeugdspelers: 
Koen Peerenboom 15  jaar 
Daan Peerenboom 13  jaar 
Pleun Peerenboom 11 jaar 

 

 
 
 

   

  
 

 
 

 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
 

Koen: Ik sta onder de lat als keeper. 

Daan: Ik sta in de voorhoede, soms in de spits. 
Pleun: Ik sta in de verdediging zowel rechts als links. 

 
 

2. Op welke plaats in de competitie heeft jou team het seizoen 
2012-2013 afgesloten? 

  
Koen: We zijn op de derde plaats geëindigd met 8 punten van de 

kampioen af. 
Daan: We zijn tweede geëindigd en het was tot de laatste wedstrijd 

spannend. 
Pleun: Wij zijn achtste geworden, geloof ik.  
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3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

  
Koen: Festilent, altijd lastig in Zeeland. 

Daan: Magriet C5, zij zijn kampioen geworden, maar we hebben er 
wel van gewonnen! 

Pleun: Festilent. 
 

 
4. In welk team ga je dit seizoen voetballen? 

 

Koen: Ik ga voor het eerste jaar in de B voetballen bij de B-1. 
Daan: Ik ben het tweede jaar in de C en blijf in de C2 voetballen. 

Pleun: Ik ga dit jaar in de D2 voetballen een gemengd team, als enige 
meisje. 

 
 

5. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor 
nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen voor de club? 

 
Pleun: Lekker friet in de kantine! 

Daan: We willen alle drie friet in de kantine… 
Koen: Ja, ik sluit me daarbij aan dan komt het 

er misschien van! 
 

 

6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
 

Koen: Broodje frikandel met majo. 
Daan: Broodje frikandel met ice tea.  

Pleun: Maltezers met AA. 
 

 
7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 

  
Koen: PSV omdat ze de beste van Nederland zijn! 

Daan: Ajax omdat ik ze het beste vind en ze beter zijn dan PSV! 
Pleun: PSV, waarom niet? 

 
 

8. Op welke school zit je? 

 
Koen: Het Udens college, de rode school. 

Daan: Het Hooghuis, in Heesch. 
Pleun: De Vlieger in Volkel. 
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9. Wat wil je later worden? 

 
Koen: Geen idee, ik heb zelfs op school nog geen keuze gemaakt. 

Daan: Ik weet het echt nog niet, maar zeker rijk! 
Pleun: Juffrouw op de basisschool, dan heb ik lekker veel vakantie.  

 
 

10. Jullie voetballen alle drie. Is er iemand die nog een andere 
sport beoefent? En zijn je vader en moeder ook sportief?  

 
Koen: Ik heb ook nog getennist maar voetballen vind ik leuker. 

Mama volleybalt. 
Daan: Ik heb naast het voetbal geen andere sport. Papa tennist en 

voetbalt bij de veteranen. 

Pleun: Ik heb ook nog getennist, maar vind voetballen leuker. Ik had 
ook geen tijd meer om te tennissen, want ik speel ook nog saxofoon. 

 
 

11. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 
 

Koen: David de Gea speelt bij Manchester United, een goede 
aankomende keeper. 

Daan: Lionel Messi vind ik mooi voetballen. 
Pleun: Neymar of Balotelli een sterke voetballer. 
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 Even voorstellen: Suus, Pleun, Daan, Koen en Pieter Peerenboom. 

  Gezin van de nieuwe voorzitter van rksv Volkel. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

12. Wat vind je ervan dat je vader de nieuwe voorzitter van jou 
voetbalclub wordt? 

 
Koen: Ik had het niet verwacht, maar het maakt me niet veel uit. 

Daan: Ik vind het best wel leuk. 
Pleun: Ik vond het eerst vreemd, maar nu best wel grappig! 

 
 

13. Als je zelf vrijwilligerswerk zou doen of gaat doen in de 
toekomst, wat zou je dan willen doen? 

  

Koen: Als ik vrijwilligerswerk ga doen dan als jeugdtrainer bij Volkel. 
Daan: Ik zou het niet weten, maar misschien als jeugdtrainer. 

Pleun: Ik vind vijfjarigen trainen leuk! Ook vind ik SOS kamp- en 
kindervakantieweekleidster leuk om te doen. 
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14. Wat zijn je verwachtingen voor het nieuwe seizoen en waar 
denk je te eindigen volgend jaar mei? 

 

Koen: Ik denk wel dat we kampioen kunnen worden want we hebben 

een leuk team. 
Daan: Ik hoop dat het een leuk jaar wordt en dat we kampioen 

worden. 
Pleun: Ik denk dat in een elftal spelen vermoeiend is, maar wel leuker 

dan in een zevental. De eindstand moet zeker beter dan vorig seizoen! 
 

Koen, Daan en Pleun bedankt voor jullie leuke antwoorden en 
veel succes voor het komende seizoen. 

 
Suus en Pieter bedankt voor de koffie en ik hoop dat jullie een 

leuke tijd tegemoet gaan met Pieter als voorzitter van 
de voetbalclub Volkel.   

 
Iedereen van de club wens ik een sportief en succesvol seizoen 

2013-2014 toe! 

 
Groetjes van Nancy van Hooff. 
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EEN SUPER MOOIE DAG 
 
Bij ons stoppen ’als beheerders van de kantine’ hebben Jan, Hanny, Wilma en ik een ‘happen en trappen 
arrangement’ cadeau gekregen van alle spelers, speelsters, leiding en begeleiding. Op donderdag 1 
augustus jongstleden was het prachtig weer om dat cadeau te verzilveren. Om 09.15 reden we aan naar 
Borkel en Schaft om daar een route te gaan fietsen van ongeveer 55 km. In Borkel en Schaft was het eerst 
happen. Lekker in het zonnetje, een groot stuk appeltaart (slagroom erbij natuurlijk) met koffie/thee. 
Hierna begon het trappen: 16,5 km naar Leende waar de (tomaten) soep klaar stond. Heerlijk. Op de 
pedalen en weer 10 km fietsen naar Heeze waar het voorgerecht (carpaccio) vlees/vis gretig naar binnen 
werd gewerkt. We werden steeds zwaarder maar het fietsen ging toch nog goed. Nu moesten we even de 
ketting strak houden want het was nu 15 km naar Valkenswaard om daar ons hoofdgerecht te nuttigen. We 
konden kiezen uit stoofpot, scampi’s of varkenshaas met patattekes. Met pijn en moeite konden we de 
hoeveelheid voedsel die ons was voorgeschoteld naar binnen krijgen (we moesten ook nog fietsen naar ons 
nagerecht); het smaakte voortreffelijk allemaal. In Valkenswaard fietsten we een kleine 6 km naar ons 
nagerecht dus: IJSTAART!!! Poeh, poeh. We gingen er eens goed voor zitten. Het was gelukt,  we han ut 
gelijk op. Weer de fiets op en terug naar Borkel en Schaft, het beginpunt, waar de auto (gelukkig) stond. 
Een hele dag gefietst en gevr…uh gegeten. Echt een hele mooie dag die we af zouden gaan sluiten bij Lily. 
Niet om te eten maar om er, onder het genot van een (meerdere) pilske, eens lekker na te buurten. ôk 
skôn. Wij willen iedereen, die dit mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken, het was een dag om niet snel 
te vergeten. Super. 
Nogmaals:  BEDANKT ALLEMAAL!!!  
 
Namens Gerald, Wilma, Jan en Hanny 
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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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Raad de Plaat 

 
Wie doet hier zijn best om mooi op de foto te komen?  (Oplossing: zie laatste pagina) 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Hallo allemaal, 
Het voetbal seizoen gaat weer bijna beginnen of is 
inmiddels alweer begonnen.  Natuurlijk gaan we ook 
dit voetbalseizoen weer van start met onze 
dartscompetitie op de donderdagavonden. De 
dartscompetitie begint op de eerste donderdag van 
oktober. Aanvangstijd op de avonden is 20.00. 
Dus…..heb je interesse in het darten en natuurlijk de 
gezellige avonden.  geef je dan op door een mailtje te 
sturen aan gerald.riepe@kpnmail.nl . 
 
Grtjs,  Gerald Riepe 

mailto:gerald.riepe@kpnmail.nl
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Dames Wassen, knippen, drogen €19,50 
Heren Wassen, knippen, drogen €17,50 

Kinderen knippen vanaf €8,50 
  

U kunt ook voor kinderfeestjes bij ons terecht. 

Voor meer info bezoek onze website 
www.kapperijunique.nl 

  
Met & zonder afspraak. Gratis parkeren 

  
Openingstijden: 

Ma 13:00 tot 17:30 /Di 09:30 tot 20:30  

Woe 09:00 tot 17:30 /Do 09:30 tot 20:30 
 Vrij 09:00 tot 17:30/Za 09:00 tot 14:00 

  
     Jody van Rijbroek - V/d Horststraat 2a,  

5427 CP Boekel - 0492-325566 

 

 

 

 

http://www.kapperijunique.nl/
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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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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 12 oktober in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

Oplossing van Raad de Plaat (pag. 31) 

 
Dit betreft Willem van Sleeuwen tijdens het beachvolleybal bij onze hoofdsponsor. Deze tweede foto is het 
bewijs. 
 

 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

I: www.rabobankudenveghel.nl      T:@RaboUdenVeghel

Sport brengt mensen dichterbij elkaar, zowel sporters als vrijwilligers. Daarom

ondersteunt Rabobank Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. Daarbij

kijken we in het bijzonder naar jeugd, hoe kunnen zij hun talent ontwikkelen?

Rabobank Uden Veghel sponsort R.K.S.V. Volkel.

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken



van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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