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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
De mannen van het eerste voldoen prima aan de hoge verwachtingen en de wedstrijd tegen de 
medekoploper – ook 15 punten na 5 wedstrijden – ging weliswaar verloren, maar die hebben zich 
dan ook zodanig versterkt dat ze twee klassen hoger thuis horen. De tweede plaats en/of een 
periodetitel is dus een prima doel. We kunnen niet alle wedstrijden hier verslaan, daarom nu 
enkele flitsen van eerdere wedstrijden. 
 
Nieuw in dit clubblad is de activiteitenkalender met algemene clubactiviteiten. Die vind je 
voortaan op de laatste pagina. 
Er start ook een rubriek met voetbalweetjes; deze keer over de oorsprong van de namen van 
Engelse clubs. 
 
Gastheer zijn voor een nationaal team van Tsjechië, dat is ook weer eens wat anders. 
De regels rond alcoholgebruik veranderen op 1 januari. 
Een nieuwe stersponsor is ook belangrijk nieuws. 
Jubilarissen werden gehuldigd. 
Kortom, er is weer van alles te lezen in dit clubblad.  
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 7 december! 
 
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
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Marcel van Lieshout Adrian Cylkowski Joep vd Locht Marco vd Heuvel 

Jochem vd Locht Dennis Klarenbeek  Frank de Winter 

 

Aangemeld 

Marco Verheijen Tijgerstraat 32 5408 PN Volkel 0413-301070 

Pleun vd Sangen Marterstraat 26 5408 XR Volkel 0413-272887 

Puck vd Elzen Looierstraat 14 5408 SZ Volkel 0413-751408 

Famke Arts Maatseheistraat 27 5408 PA Volkel 0413-274522 

Mirte Groenen Tijgerstraat 18 5408 PN Volkel 0413-259977 

Gert-Jan van Bommel Molentiend 2 5469 EK Erp 0486-450302 

 

Verhuisd 

Hans Beekmans Kloosterstraat 13K 5408 BA Volkel 0413-268017 

Arnold Verwegen Reigerdonk 37 5467 AN Veghel  

Cor de Jager Elandstraat 1 5408 XC Volkel 06-51999474 

Ruud vd Locht Beekvloed 7 5408 NG Volkel 06-30779592 

Jan Verwegen Rudigerstraat 41 5408 AA Volkel 06-11158120 

Thomas Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE Volkel 0413-275555 

Feije Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE Volkel 0413-275555 
 
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 Tom van Dalen Kastanjeweg 68 Uden 06-54313495 

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 
 

De herfstbladeren vallen en dat betekent dat de competities weer flink 
gevorderd zijn. De Volkelse seniorenteams zijn goed begonnen en staan bijna 
allemaal in het linker rijtje. 
 
Eerst wil ik nog even stilstaan bij het overlijden van Antoon van de Broek, 
beter bekend als ‘Opa Toontje’. Antoon van de Broek was jarenlang het 
boegbeeld van de ‘vijfjarigen’ en hele generaties hebben hun eerste 
voetbalaanwijzingen van Opa Toontje gekregen. Tot vlak voor zijn overlijden 
was Antoon regelmatig te zien bij de trainingen en wedstrijden van de 

allerkleinsten. Het was mooi dat vele leden van onze vereniging aanwezig waren bij het afscheid van 
Antoon van de Broek. 
 
Afgelopen maand zijn we begonnen met de bouw van een nieuw wedstrijdsecretariaat. Het huidige 
wedstrijdsecretariaat is erg gezellig maar begint een beetje krap te worden. Met de uitbreiding van het 
wedstrijdsecretariaat denken we weer helemaal klaar te zijn voor de toekomst. We kunnen onze gasten 
dan veel comfortabeler ontvangen en daarnaast gaan we bijv. ook voldoende beeldschermen  plaatsen 
zodat het invullen en verwerken van het Digitale wedstrijdformulier ook vlotter zal verlopen. 
We bouwen het wedstrijdsecretariaat in eigen beheer onder de zeer kundige en enthousiaste leiding van 
Freddie van Boxtel en Willy van der Heijden. Voor deze werkzaamheden proberen we zo veel mogelijk 
gebruik te maken van onze eigen leden. Ik vond het bijvoorbeeld prachtig om te zien hoe Toontje van 
Boxtel samen met Jan Bongers en Frans van Os aan het werk waren. Toontje aan het metselen en Jan en 
Frans opperen en intussen natuurlijk flink buurten. Mannen die de 70 net gepasseerd zijn, maar zich met 
een rood wit hart nog voor 100% inzetten voor onze vereniging. Hopelijk wordt dit stokje ook door anderen 
overgenomen wanneer zij benaderd worden door Willy of Freddie. We hopen dat we het nieuwe gedeelte 
voor de winterstop begint zover klaar hebben dat we de eerste gasten er kunnen ontvangen.  
 
Op 30 september hebben we een groot aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Naast de 9 leden die hun 
25- jubileum vierden, werden Theo van Dijk en Wim Hendriks gehuldigd voor hun lidmaatschap van meer 
dan 50 jaar. Het was weer een ouderwets gezellige avond waarbij ook nog de Topscorer en Koning van de 
Assist, de Keeper van het jaar en het Team van het jaar werden gehuldigd. 
 
Zoals hierboven al vermeld, zijn onze seniorenteams goed van start gegaan. Ook ons eerste elftal trekt de 
goede lijn, die vorig seizoen was ingezet, door in de huidige competitie. De eerste vijf wedstrijden werden 
allemaal gewonnen en het was jammer dat tegen mede titelkandidaat Milsbeek werd verloren. Als ons 
vaandelteam deze goede lijn doortrekt zullen we zeker hoog gaan eindigen. 
 
Op vrijdag 1 november hebben we weer onze jaarlijkse Medewerkersavond. Op deze avond gaan we onze 
medewerkers weer een leuke avond aanbieden met een hapje, een drankje en wat amusement. We 
hebben een fantastisch mooie club mede door de veel medewerkers die zich op één of andere manier 
inzetten voor onze vereniging. Dat is erg belangrijk voor onze club, want de voetbalclub dat zijn we allemaal 
samen.  
 
Tenslotte wil ik nog vermelden, dat de trainingen van de 45-plussers op maandagavond goed bezocht 
worden. Het initiatief van Richard van Goor is door de doelgroep goed ontvangen en begint steeds meer 
vorm te krijgen. Er wordt lekker ontspannen getraind en gevoetbald, met respect voor ieders 
voetbalkwaliteiten.  

 
Pieter Peerenboom, 
voorzitter 
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Wijziging Horecawet / Kantinebeleid 
 

Op dit moment is het nog ruim twee maanden vóór ons maar bij het verschijnen van het volgende 
clubblad zitten we waarschijnlijk al heel dicht tegen 2014 aan, dus vandaar nu alvast aandacht 
voor het volgende. 
Per 1 januari 2014 komen er enkele belangrijke wijzigingen van de Drank- en Horecawet. Voor ons 
als rksv Volkel is vooral van belang dat we per die datum alleen nog maar alcoholische drank 
mogen verstrekken aan jongeren vanaf 18 jaar. 
Tot en met dit jaar is die leeftijd vastgesteld op 16 jaar. 
 
Daarnaast is het ook strafbaar wanneer jongeren die jonger zijn dan 18 jaar in het bezit zijn van 
alcohol. Dus een 18-jarige mag het ook niet kopen voor iemand die nog geen 18 jaar is. 
De uitzondering hierop zijn de mensen van 16 en 17 jaar die in de horeca of in (sport)kantines 
werken. Zij mogen wel alcohol serveren en schenken, echter niet voor zichzelf. 
 
Als voetbalclub hebben wij daar ook onze verantwoording in en gaan we ons wel aan deze nieuwe 
regels houden en daartoe zullen de mensen - binnen onze vereniging werkzaam in de kantine – 
ook zo geïnformeerd worden en wordt aan hen de Instructie Verantwoord Alcoholschenken 
aangeboden zodat zij ook op de hoogte zijn van de nieuwe regel- en wetgeving alcohol en het 
verantwoord schenken van alcohol in de praktijk.  
Deze instructie zal verzorgd worden door medewerkers van Novadic/Kentron bij onze vereniging 
en we hopen er op die wijze aan bij te dragen dat voor het einde van het jaar onze 
kantinemedewerkers helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving. 
 
De A spelers die op 1 januari 2014 18 jaar zijn mogen dus wel alcoholhoudende drank kopen, maar 
niet voor de teamgenoten die nog geen 18 jaar zijn. 
 
Wat belangrijk is om te weten is dat de controle hierop bij de gemeente is komen te liggen. De 
kans dat er onverwachte controles uitgevoerd worden is vele malen groter dan voorheen.  
Ook de bijbehorende boetes zijn behoorlijk omhoog gegaan. We gaan er niet vanuit, maar 
mochten we als vereniging een boete krijgen zal dit verhaald worden op de speler(s) die de 
overtreding begaan hebben. 
Daarbij vragen wij ook van iedereen begrip voor de situatie.  
 
Net zoals in het huidige beleid voor alcohol in de kantine moeten we hiervoor allemaal onze 
verantwoordelijkheid pakken.  
 
Wij begrijpen dat dit een domper is voor degenen die nu 16 of 17 jaar zijn en af en toe een pilsje 
pakken. Dit zijn echter de nieuwe regels en die zullen, als het goed is, ook in de horeca gehanteerd 
worden. Gelukkig is de gezelligheid van de derde helft in de kantine niet alleen afhankelijk van een 
pilsje, maar zeker ook van jullie onderling teamgevoel. 
 
 
 
Bestuur rksv Volkel 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Het is alweer herfst en dat is goed te merken bij de velden. De leiders, 
trainers en bezoekers zijn weer gehuld in dikke warme jassen. De spelers 
blijven vanzelf warm als ze zich goed inzetten om de wedstrijd tot een 
mooi einde te brengen. Bij deze temperaturen is het wel belangrijk dat 
meteen na de wedstrijd, speelbeurt of training een jas over de bezwete 
kleding aangetrokken wordt.  
 
Voor aanvang van het seizoen hebben we van de Club van Honderd 
nieuwe trainingshesjes voor de E en F teams gekregen. Deze teams lopen 
er nu tijdens de training ook weer pico bello uit. Vorig seizoen heeft de 

Club van Honderd dit gebaar ook al gemaakt voor alle jeugdelftallen. 
Ik wil hierbij het bestuur van de Club van Honderd nogmaals hartelijk bedanken voor dit gebaar. 
 
De verkoop van de trainingspakken van Promowear loopt bijzonder goed. Inmiddels is het een 
vertrouwd beeld dat de meeste van onze actieve leden in een nieuw trainingspak lopen. De 
herkenbaarheid en uniformiteit die we hiermee wilden bereiken is zeker behaald. 
Degenen die nog een pak willen bestellen kunnen contact opnemen met 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.  
 
Op 2 september, op de vooravond van de competitie, hebben we voor de C en D teams een 
spelregelavond georganiseerd. Hiermee willen we de kennis van deze jonge spelers op een hoger 
niveau brengen en daarmee ook het respect en begrip voor de scheidsrechters. 
De opkomst was zeer goed, 90% van de spelers en 50% van de leiders en trainers was aanwezig in 
de kantine. Na de uitleg kregen de deelnemers een aantal vragen om te beantwoorden. Van alle 
aanwezigen, waaronder ook een aantal scheidsrechters, waren slecht twee koppels die alle vragen 
goed hadden. 
Hieruit blijkt maar weer hoe moeilijk het is om alle regels te kennen. 
We hopen in ieder geval dat we ons steentje hebben bijgedragen om onze spelers iets te leren 
over de regels in het spelletje. 
 

   

mailto:info@promowear.nu
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Op 16 september hebben we in combinatie met een jeugdleidersvergadering een kennismaking 
gehad met FysioVo. Zoals al eerder gemeld hebben we vanaf dit seizoen een 
samenwerkingsverband voor de jeugdspelers en begeleiding met de praktijk van FysioVo. 
Dit betekent dat de spelers en begeleiding, die in het weekend geblesseerd raken, op maandag 
contact op kunnen nemen met FysioVo. Ze kunnen dan dezelfde dag terecht voor een diagnose, 
behandeling of advies. De cliënten krijgen een SportFysioPaspoort mee om de ouders en trainer 
op de hoogte te brengen. In dit paspoort staat hoe de speler en trainer om moeten gaan met de 
blessure. De presentatie en uitleg van het paspoort zijn naar alle trainers en leiders gestuurd. 
 
Meteen na de vakantie zijn we begonnen met de verbouwing van het wedstrijdsecretariaat. We 
proberen de bouwtijd zo kort mogelijk te houden en de overlast zo minimaal als mogelijk. Ik wil 
hierbij begrip vragen voor eventuele overlast. Wat veel belangrijker is dat we allemaal letten op de 
veiligheid van onze leden en bezoekers. Alles wat achter de bouwhekken ligt is verboden terrein 
voor iedereen met uitzondering van degenen die aan het werk zijn. 
 
Veld 1 is nog niet zover dat het optimaal benut mag worden. De gras-experts van de gemeente 
hebben aangegeven dat er door de pupillen af en toe op gespeeld mag worden. Hierdoor wordt 
het gras sterker en zal het beter wortelen. Dit betekent absoluut niet dat het door iedereen 
gebruikt mag worden!! Nog steeds is veld 1 verboden terrein voor alle teams, ook voor warming-
up of zomaar een balletje trappen. De jeugdcommissie bepaalt welk team, wanneer op veld 1 
speelt. 
 
De competities van de najaarsreeksen zijn alweer in volle gang. De meeste teams hebben rond de 
herfstvakantie 4 of 5 wedstrijden gespeeld. 
Alle teams samen hebben 79 wedstrijden gespeeld waarvan er slecht 5 keer een gelijk spel was en 
37 gewonnen en ook verloren zijn. In deze wedstrijden is er in totaal 523 keer gescoord. Dit is een 
gemiddelde van 6,6 doelpunten per wedstrijd. Met dit gemiddelde is het niet vreemd dat de 
uitslagen regelmatig in de dubbele cijfers zitten.  
Bij veel teams moeten de spelers nog een beetje aan elkaar en de trainers wennen. Hierdoor loopt 
het in het begin nog niet altijd zoals de leider wil.  
 
De A1 heeft nu 3 keer gewonnen en 2 keer verloren. Ze staan hiermee heel mooi in de 
middenmoot.  
De A2 gaat als een speer. Ze hebben 5 wedstrijden gespeeld en gewonnen met in totaal 29 
doelpunten. Onnodig te zeggen dat ze hiermee op een eerste plaats staan. 
De MA1heeft een wedstrijd gewonnen met 1-0, helaas zijn ze in de andere twee met grote cijfers 
ten onder gegaan. 
 
Bij de B1gaat het ook nog niet zoals iedereen zou willen. 5 Wedstrijden gespeeld, 2 gewonnen, 2 
verloren en 1 gelijk. Deze resultaten zijn goed voor de middenmoot. 
De B2 heeft hetzelfde resultaat geboekt als de B1. Ze staan hiermee net onder de top 3. 
 
De C1 speelt dit jaar in de eerste klasse en heeft het moeilijk. Van de 5 wedstrijden wisten ze er 
slechts 1 te winnen. De tegenstanders zijn, zoals te verwachten was, van een hoog niveau. 
De C2 doet lekker mee en staat op een mooie derde plaats met 3 keer winst en 2 keer verlies. 
De dames van de MC zijn goed op weg om het resultaat van vorig jaar in de najaarsreeks te 
herhalen. De competitie is nog jong maar tot nu toe hebben ze alles gewonnen. Dit is een knappe 
prestatie voor een team waarvan veel ervaren meiden doorgestroomd zijn naar de MA. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Gaan we door naar de D teams. 
De D1 heeft tot nu toe de maximale score weten te behalen. 15 punten uit 5 wedstrijden en staan 
samen met Udi op een eerste plaats. Het doelsaldo van Volkel is 5 doelpunten beter. 
Ook de D2 kan zich in de top 3 handhaven met 3 keer winst en 1 keer verlies. 
De D3 is helaas iets minder succesvol. Met 1 winst partij en 4 keer een nederlaag staan ze op de 
negende plaats. 
 
De E1 had een moeilijke start met 3 verliespartijen op rij. Daarna kwam er gelukkig een 
overwinning. Echter de wedstrijd erna kwam er weer een nipte nederlaag. 
De E2 begon met 4 overwinningen op rij waarvan er in de eerste wedstrijd 15 doelpunten gemaakt 
werden door onze jongens. Ondanks een nederlaag in de vijfde wedstrijd kunnen ze zich boven in 
de competitie staande houden. 
Er is nog geen overwinning te melden voor de E3. Met 1 puntje uit 5 wedstrijden staan ze onderin 
de ranglijst. 
 
Bij onze jongste spelers gaat het steeds beter. De F1 heeft na 4 nederlagen ook een overwinning 
weten te behalen. Hopelijk geeft ze dit genoeg zelfvertrouwen om de tegenstanders te verslaan. 
De F2 heeft helaas nog geen enkel puntje kunnen pakken. Hopelijk keert het tij binnenkort en 
gaan ook deze spelertjes punten pakken. 
De F3 behaalt regelmatig een overwinning en staat op een knappe derde plaats. 
De F4 heeft een mooie zege van 6-2 behaald. Helaas werden de overige wedstrijdjes met grote 
cijfers verloren. 
 
Gelukkig gebeurt het nog regelmatig dat er nieuwe leden bij onze vereniging komen. De meesten 
komen via vriendjes en gaan een paar keer mee trainen voordat ze besluiten om lid te worden. Dit 
is heel goed want dan weten ze ook of ze het naar de zin zullen hebben en of ze in een leuk team 
komen. 
Deze aspirant leden mogen echter nog geen wedstrijden meespelen. De KNVB regels schrijven 
voor dat alleen leden in het bezit van een spelers pas (of registratienummer voor de pupillen) in 
een wedstrijd mogen spelen. Dit is ook wel zo eerlijk naar onze andere leden die misschien op de 
bank moeten zitten en dus ten koste van een niet-lid, niet kunnen voetballen. 
Ik verwacht van alle leiders dat ze van deze regel op de hoogte zijn en deze ook respecteren. 
 
Als laatste wil ik nog even benadrukken dat alle teams voor de trainingen zijn ingedeeld op een 
veld of deel ervan en een kleedkamer. Het is ieder jaar weer een hele puzzel om dit in combinatie 
met de seniorenteams kloppend te krijgen.  
Er ontstaat ergernis als er teams op de verkeerde plekken aan het trainen zijn of in de verkeerde 
kleedkamers zitten. Daarom aan iedereen het dringende verzoek om zich aan de schema’s te 
houden die op het bord in de gang bij de kleedkamers hangen. Hierop is te zien welk team waar 
traint en welke kleedkamer ze kunnen gebruiken. 
Deze schema’s zijn na de herfstvakantie op enkele plaatsen gewijzigd. 
 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Jeugdspeler: 
Tijn Rovers  
7 jaar oud, spelend in:   
Volkel F2  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Tijn: Ik sta vaak laatste man, dus help ik de verdediging mee.  
 

2. Op welke plaats staat jullie team nu? 
Tijn: Op de tiende plaats. De een na laatste.  

 
3. Wat doe je als je scoort? 

Tijn: Juichen en samen met het team een high-five!   
 

4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
Tijn: Niet in de competitie maar in het voorprogramma, DAW F2. 

Daar hebben we met heel veel van verloren, maar wel een keer tegen 
gescoord. 

 

5. Wat is je mooiste voetbalmoment? 
Tijn: Toen ik bij de vijfjarigen voetbalde haalde ik met een sliding de bal van 

de tegenstander net voor onze goal weg.   
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6.  Wat is het aller-leukste aan jullie voetbalteam? 
Tijn: Dat er dit seizoen veel nieuwe kinderen bij zijn. En ons team een 

gezellig team is. 
 

7. Als jij op de voetbalclub de baas was wat voor nieuwe ideeën zou 
jij dan verzinnen voor de club? 

Tijn: Ik zou graag een speeltuin op de voetbalclub willen, met een 
draaimolentje en een klimrek met een glijbaan. 

 
8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 

Tijn: Een snoepzak! Vooral de trekdrop en de kersen vind ik lekker. 

 
9. Wat is je favoriete club, en waarom? 

Tijn: Ajax, want daar is papa ook voor en ze staan meestal wel ergens 
bovenaan in de eredivisie. Ik ben ook naar de Arena geweest bij de 

afscheidswedstrijd van Edwin van der Sar.  
 

10. Als je profvoetballer zou worden wie is dan je grote voorbeeld? 
Tijn: Lionel Messi, omdat hij de beste voetballer van de wereld is. 

Hij voetbalt bij FC Barcelona. 
 

11. Is je familie ook sportief? 
Tijn: Best wel: Papa voetbalt in de zaal. Bram gaat weleens met mij 

voetballen en dan laat ik hem winnen. Maar soms wil ik ook winnen! 
Mama gaat vaak hard lopen en dan fiets ik met haar mee (maar voetballen 

kan ze ook!). 
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12. Waar kun je heel erg om lachen en waar kun je heel boos om 
worden? 

Tijn: Boos: als iemand me slaat en stompt in mijn buik word ik heel boos. 

 
Lachen: ik kan heel erg lachen om een grappige mop.   

 

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

Tijn: Op de pc: spelletjes spelen op spelen.nl of op seamstraat.nl. 

Op de tv: Studio Sport en Ajax-AC Milan, jammer dat ze gelijk gespeeld 
hebben. 

 
14. Wat vind je er van dat papa jou trainer/leider is, en heb je wel 

eens iets grappigs met hem meegemaakt? 
Tijn: Ik vind het heel leuk dat papa erbij is, maar ook dat opa erbij is want 

hij fluit elke thuiswedstrijd van ons. Wat ik heb meegemaakt was dat mijn 
allereerste doelpunt in de verkeerde goal viel. Ik moest heel erg juichen! Dit 

was niet de bedoeling maar wel een beetje grappig. 
 

Tijn bedankt voor jouw mooie antwoorden. Ieke en Twan bedankt voor 
de koffie. En alle lezers weer tot het volgende clubblad. 
Groetjes Nancy van Hooff.   
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Herkomst bijnamen Engelse 
clubs 
In Nederland komt het niet zo veel voor, maar in Engeland hebben ze voor veel bekende clubs 

bijnamen bedacht. Van de grote clubs weten we die namen vaak wel maar voor velen is het 

onbekend hoe die bijnaam tot stand is gekomen. In dit overzicht staan daarom op alfabetische 

volgorde van enkele clubs de herkomst van die bijnaam. Er zijn clubs die meerdere bijnamen 

hebben en dan staat de meest bekende in deze lijst.   

 

Arsenal 

 The Gunners  

Deze bijnaam verwijst naar het embleem van de club. Arsenal werd opgericht in het district 

Woolwich, in Oost-Londen. Het eerste wapen van de club had drie naar boven gerichte 

kanonnen, gelijk aan het wapen van het district Woolwich. Met het verhuizen van de club naar 

Highbury verdwenen de kanonnen aanvankelijk uit het clublogo, maar één kanon kwam al vlug 

– in gestileerde vorm – weer terug. 

Aston Villa 

 The Villans  

Dit wordt ook wel als ‘Villains’ (slechteriken) gespeld. Welke spellingswijze je er ook op 

nahoudt, deze naam is overduidelijk afgeleid van de naam van de club zelf. Deze bestaat weer 

uit Aston (de naam van het district, afgeleid van ‘Estone’ of ‘oostelijke heuvel’), en Villa 

(afgeleid van de naam van een cricketclub die het fundament voor de voetbalclub legde). 

  

Charlton Athletic     

 The Addicks  

 

Voor het ontstaan van deze bijnaam is geen eensluidende verklaring. ‘Addicks’ zou een 

verbastering zijn van ofwel ‘Athletic’, ofwel ‘addicts’, omdat de fans verslaafd zouden zijn aan 

de club. Er doet echter ook een historische verklaring de rondte: de lokale visboer zou de 

spelers, ook spelers van bezoekende teams, regelmatig op fish and chips trakteren. De 

uitspraak van deze vissoort – ‘haddock’ – zou in Londens dialect al vlug verbasterd worden tot 

‘addick’. 

Chelsea  

 The Blues  

Deze bijnaam verwijst simpelweg naar de kleuren waarin Chelsea uitkomt. De club heeft vanaf 

haar oprichting altijd in blauwe shirts gespeeld. In de vroegste geschiedenis was dit overigens 

niet het huidige donkerblauw, maar meer een blauwgroene kleur die was geïnspireerd door 

voormalig voorzitter Earl Cadogan. 
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Everton 

 The Toffees 

De legende wil dat er in vroeger tijden in de wijk Everton een snoepwinkel was die onder meer 

toffees verkocht. Deze snoepwinkel lag precies tegenover de nog altijd bestaande 

gevangenentoren, die ook op het clublogo van Everton te vinden is. 

 

 

Fulham    

 The Cottagers 

 

De bijnaam van Fulham verwijst naar het stadion waar de club in speelt, ‘Craven Cottage’. Het 

is een karakteristiek oud stadion aan de oever van de Thames. Op de plek van het stadion 

stond vroeger een echte ‘cottage’, die was gebouwd in opdracht van baron Craven en dienst 

deed als soort clubhuis voor een aantal welgestelde Londenaren. 

 

Ipswich Town 

 The Tractor Boys 

Deze bijnaam is slechts in de recente geschiedenis opgedoken, en verwijst naar de 

agriculturele achtergrond van Ipswich. Daarvoor werd Ipswich Town met de algemenere 

bijnamen ‘The Blues’ of ‘The Town’ aangeduid. 

 

Leeds United 

 The Whites 

Leeds United speelde de laatste decennia steeds in een wit tenue, vandaar deze toepasselijke 

bijnaam. Na jaren van blauwgele outfits werd er in de vroege jaren ’60 op een geheel wit shirt 

overgegaan, in een poging het grootse Real Madrid na te bootsen. 

 

Liverpool     

 The Reds 

 

Net als in het geval van Chelsea verwijst deze bijnaam simpelweg naar de clubkleuren. Met 

uitsluiting van de periode van de oprichting in 1982 tot 1896, toen de club de blauwe kleur van 

stadgenoot en rivaal Everton adopteerde, heeft Liverpool altijd in het rood gespeeld. 

Aanvankelijk speelde de club in rode shirts en witte broeken en sokken, maar in 1964 werd er 

overgegaan op een geheel rood tenue omdat dit een nog indrukwekkendere uitstraling zou 

geven. 
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Manchester City 

 The Citizens 

Dit verwijst simpelweg naar de naam van de club zelf. Overigens is de naam van de club niet 

altijd Manchester City geweest. De club werd in 1880 opgericht als Saint Mark’s, naar het 

cricketteam waar ze de accommodatie mee deelden. Een verhuizing later heet de club Ardwick 

FC, om vervolgens in 1894 Manchester City gedoopt te worden. 

 

Manchester United 

 The Red Devils 

Vanaf het moment in de geschiedenis dat Manchester United in het rood ging spelen, stond de 

club simpelweg als de ‘Reds’ bekend. Het is niet geheel duidelijk waarom precies dit is 

veranderd naar ‘Red Devils’, maar een van de meest onderbouwde verklaringen is de 

volgende: toen de Salford Rugby Club geheel in hun rode tenues door Frankrijk toerde, was 

men zo onder de indruk dat de Fransen het team ‘Les Diables Rouges’ doopte. Een aantal jaren 

later wordt deze nickname overgenomen door Manchester United. Pas later is de afbeelding 

van de duivel in het clublogo terechtgekomen. Overigens stond Manchester United tot 1902 

bekend als Newton Heath, en speelden ze in goudgeel en groen. 

 

Newcastle United 

 The Magpies 

The Magpies (de eksters) is een bijnaam die is afgeleid van de bekende zwartwitte 

clubkleuren. Ook voor deze club geldt dat ze niet altijd in de huidige kleuren uitkwam; van de 

oprichting tot 1894 was er nooit sprake van een zwart-wit gestreept tenue. 

 

Norwich City    

 The Canaries 

 

Bij het ontstaan van deze bijnaam hebben Nederlanders en Vlamingen een rol gespeeld. Tegen 

het einde van de 19e eeuw kende de regio rond Norwich een toename aan immigranten uit de 

lage landen, die de vogels met zich meebrachten. Norwich kwam bekend te staan vanwege de 

uitheemse vogelsoort. In 1907 doopte de toenmalig voorzitter, zelf een kanarieliefhebber, zijn 

club ‘The Canaries’ en introduceerde tegelijkertijd de daarvoor toepasselijke geelgroene 

clubkleuren. 

 

Einde deel 1. 

Dick Taat  
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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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Volkel 2 op bezoek bij de familie L'Ortye 
 
Op Zaterdag  6 oktober is het team van Volkel 2 op bezoek geweest bij de familie L'Ortye. Volkel 2 had  bij 
de veiling aangeboden om tuinwerkzaamheden te verrichten  en de familie L'Ortye heeft daar een bod op 
gedaan en deze schuld moest nog worden ingelost. De jongens stonden te trappellen van ongeduld om nou 
eindelijk eens aan de gang te kunnen. 
 

 
 
Patrick had een grote container besteld waar wij al het tuinafval in konden gooien, maar het tempo van het 
team was al meteen zo hoog dat de container al vlug vol zat. Tijs van Dun had daar wel een oplossing voor: 
laat Jan Riepe maar in de container staan dan zakt het vlugger !! en het werk gaat sneller. 
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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Na uren van zwoegen is het toch gelukt om alles netjes op te ruimen. We werden naar binnen geroepen 
door Rian en Patrick om het vocht aan te vullen dat we waren verloren. Gelukkig hadden ze nog enkele 
flesjes water ( met schuim ). 
 

 
 

 
 
Rian en Patrick, bedankt voor het uitbrengen van een bod op de dienstenveiling en voor de gastvrijheid.   
 
Namens Volkel 2 bedankt !!!  
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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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Voetbalvrienden 
 

 
Het zogenaamde  7 x 7  voetbal op de maandagvond komt mooi op 
gang. Wekelijks zijn er tussen de 10 en 15 voetballiefhebbers die 
een uurtje tegen een balletje willen trappen. Steeds in wisselende 
samenstelling, dus we hebben al  een kleine dertig deelnemers. We 
beginnen met een warming up, daarna een paar oefenvormen of 
rondo, en natuurlijk een afsluitende partijvorm van 2 x 15 minuten 
met 3 minuten blessuretijd.  
 
Een ieder die interesse heeft kan terecht, elke maandagavond van 
20.00 uur tot 21.00 uur. 
 
Ons doel is en een uurtje lekker buiten bezig zijn. Kijken naar 
praten over voetbal is leuk, voetbal kijken is leuker, zelf voetballen 
blijft het leukste. Er is gelegenheid tot douchen. 
 
Voor eventuele afgelastingen: raadpleeg onze website of infolijn. 
 
 

 
 

Raad de Plaat 

 
Hier zit scorend vermogen in, maar bij wie?   (Oplossing: zie laatste pagina) 
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Het nationale elftal van Tsjechië onder 21 
trainde in Volkel 
Van dinsdag 8 oktober  tot en met maandag 14 oktober trainde elke dag een nationale selectie in Volkel. 
Zij namen deel aan een toernooi  in Cuyk. 
 

 

 
 

 
Pupil van de week 
 
 

 
 
Op 15 September was ik pupil van de week tegen Vitesse 08. 
Ik mocht de wedstrijdbespreking zien en horen en dat was heel 
leuk. 
Ik mocht de warming up ook mee doen. 
En ik mocht op de goal van de tegenstander schieten. 
Ik had gescoord. 
En ik mocht bij de dug-out zitten. 
Ze hebben met 4-0 gewonnen. 
Ik had ook een bal gekregen. 
Het was heel leuk om pupil van week de te zijn. 
 
Bedankt!!! 
 
Groetjes  
Loek vd Locht 
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Volkel mocht in de eerste wedstrijd van de KNVB – beker aantreden tegen Rijnsburgse Boys. Een geduchte 
tegenstander, die duidelijk een maatje te groot was voor onze jongens. Het feit dat de eindstand op 0-3 
bleef steken, na een 0-1 ruststand mag dan ook zeker als compliment voor ons eerste elftal worden gezien. 
Met doelpunten in de 25e, 47e en de 68e minuut wisten de zaterdagamateurs (topklasse) hun 
veldoverwicht in een verdiende overwinning om te zetten. Volkel kon een klein aantal kansjes creëren, 
maar bleef als elftal verdedigend goed overeind. Een leuke avond voor het massaal opgekomen Volkelse 
publiek. 
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Benauwde 2-3 zege Volkel bij MVC 
Voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2013-2014 moest Volkel afreizen naar sportpark De 
Smagt in de Mortel, waar MVC (degradant van het vorige seizoen uit de 3e klasse) de tegenstander was. De 
wedstrijd kwam pas in de tweede helft goed tot leven. Volkel pakte daarin snel een 0-3 voorsprong, maar 
MVC knokte zich terug tot 2-3 en kreeg zelfs nog legio kansen op 3-3, maar Volkel bleef overeind zij het met 
het nodige kunst en vliegwerk.  

 
 

Volkel boekt ruime zege op Vitesse 08: 4-0 
De 4-0 zege die Volkel in de eerste thuiswedstrijd boekte op Vitesse 08 doet anders vermoeden, maar 
Volkel had het toch nog knap lastig tegen het jeugdige Vitesse 08 uit Gennep dat vooral in de eerste helft 
gelijkwaardig was aan Volkel.  

Ruud Verstegen 250  
Voorafgaande aan de wedstrijd tegen Vitesse’08 werd aanvoerder Ruud Verstegen in de bloemen gezet 
door  voorzitter Pieter Peerenboom vanwege zijn 250e wedstrijd in de hoofdmacht van Volkel. Een 
prestatie van formaat van de sterkhouder van Volkel. 
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Volkel in slotfase voorbij Juliana Mill 2-3: 
Luuk v/d Elzen matchwinnaar 
In de wedstrijd van de opgelegde, gemiste kansen heeft Volkel op de valreep alsnog de 3 punten mee naar 
huis kunnen nemen. Na een 2-0 achterstand wist Volkel in de 2e helft de stand om te buigen naar 2-3, 
waarbij Luuk v/d Elzen in blessuretijd matchwinnaar werd.  

 

 

Volkel behoudt ongeslagen status door 4-1 
winst op Handel 
Volkel boekte opnieuw een goede overwinning en blijft hierdoor voor de 4e maal op rij ongeslagen. Thuis 
op de Eeuwsels werd Handel met 4-1 teruggewezen.  

 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 5 Oktober 2013 

rksv Volkel   blz. 44 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 5 Oktober 2013 

rksv Volkel   blz. 45 

ALKU Comfort nieuwe stersponsor  
Zaterdag 12 oktober j.l. is de driejarige stersponsorovereenkomst tussen ALKU Comfort en RKSV Volkel 

officieel ondertekend. Paul en Anja vd Sangen zijn inmiddels al jarenlang trouwe supporter van onze 

vereniging en we willen hen dan ook hartelijk danken voor deze gulle geste. 

 

ALKU Comfort is dé specialist op gebied van aluminium en kunststof en met meer dan 25 jaar ervaring in de 

bouwsector een welkome aanvulling voor ieder bouwproject.  Naast een werkplaats waar veranda’s, serres, 

carports en ander maatwerk geproduceerd wordt, beschikt Alku Comfort over een mobiele werkplaats 

waarmee bij u op locatie maatwerk geleverd kan worden.  

Uw adviseur is tevens uw monteur ! 

Alku Comfort is gevestigd aan de Marterstraat 26 te Volkel en voor meer informatie kunt u kijken op 

www.alkucomfort.nl  

 

http://www.alkucomfort.nl/


Klupproat 39ste jaargang nr. 5 Oktober 2013 

rksv Volkel   blz. 46 

Volkel sleept 5e zege binnen: 1-2 bij 
Bavos. 
Ook in de 5e wedstrijd van het seizoen wist Volkel ongeslagen te blijven. Bij Bavos in Bakel sleepten de 
mannen van trainer William van der Steen een 1-2 zege uit het vuur.  

 

 

 
In de eerste helft was er voor Volkel geen vuiltje aan de lucht. Het overheerste op alle fronten. In de 2e 
minuut al legde Stijn van Cuijk een vrije trap vanaf 20 meter op de deklat van Bavos. Jeroen v/d Laar testte, 
na een diepe bal in de 5e minuut, opnieuw het aluminium bij een lob over doelman Marc Gloudemans. 
Dubbele pech dus voor Volkel, dat echter bleef aandringen. Van Bavos was niet veel te zien en Volkel 
doelman Tomek Kuijpers had dan ook een rustige eerste helft. Hij hoefde slechts in te grijpen op een 
schotje van Rico van Lamoen en plukte een bal weg voor de aanstormende Nicky Manders. In de 12e 
minuut had Gijs Verkuilen net niet voldoende controle op een voorzet van Luuk v/d Elzen. 

In de 28e minuut was het dan toch raak voor Volkel. Een afgeslagen vrije trap kwam voor de voeten van 
Volkel aanvoerder Ruud Verstegen. Hij zette de bal voor en de vrijgelaten Luuk v/d Elzen kon simpel de 0-1 
laten aantekenen. 

In de 37e minuut had Sander v/d Elzen nog een handige actie in huis. Hij zette de verdediging van Bavos op 
het verkeerde been en sloot af met een schot net naast de paal. In de 39e minuut zag Stijn van Cuijk zijn 
gekrulde schot in de handen van doelman Gloudemans verdwijnen.  

Na rust, met Rick van Hinthum voor de geblesseerde Sander v/d Elzen in het Volkel team, kwam Bavos 
eindelijk uit zijn schulp. 

Een dwarrelend schot van Sem Sleegers in de 47e minuut raakte de lat boven Tomek Kuijpers die enkele 
minuten daarna alert reageerde op een harde schuiver van Nicky Manders. Volkel kreeg het lastig met een 
sterk aandringend en opportunistisch spelend Bavos. Zo verdween een kopbal van Peter Vriens uit een vrije 
bal net naast het doel van Volkel. In de 59e minuut mikte ook Peter v/d Zanden zijn kopbal uit een corner 
van Stijn van Cuijk net naast. Volkel kon moeilijk controleren, maar kwam in de 60e minuut wel op 0-2. 
Invaller Rick van Hinthum werd diep gestuurd en met een bekeken bal passeerde hij de Bavos goalie. 
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Milsbeek uiteindelijk de beste in Volkel 
(Kliksport) 
SV Milsbeek won de topper bij Volkel uiteindelijk verdiend doordat men na de pauze duidelijk de betere 
ploeg was. De score liep met 0-3 op naar een wat geflatteerde hoogte omdat Volkel voor de rust de 
bovenliggende partij was geweest. 

 
 
Gastheer Volkel heeft een opgelegde kans gemist. (foto: Hanny van der Linden) 
 
Volkel-trainer William van der Steen toonde zich uiteraard teleurgesteld na afloop maar was ook 
realistisch. Van der Steen: "We begonnen sterk in de eerste helft, zetten meteen vol en goed druk. 
We kregen dan ook twee of drie honderd procent kansen en die moeten er dan in. Dat gebeurde 
niet en dan weet je dat je het lastig gaat krijgen tegen een goede ploeg als Milsbeek. Wij 
verspilden namelijk heel veel energie door die speelwijze." 

 
Milsbeek-spits Mendel Janssen in de aanval. (foto: Hanny van der Linden) 

 

 
Keeper Remco Loeffen heerst in de lucht. (foto: Hanny van der Linden) 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/260078
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/260079
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/260081
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Vrije trap 
Vijf minuten voor de pauze viel de goal aan de andere kant toen er een vrije trap werd ingedraaid en Emiel 
van de Burg hoog binnenkopte: 0-1. De fysieke sterke gasten waren in de tweede helft sterker en werden 
steeds dreigender. Volkel kreeg nog wel wat kansjes maar kon niet echt nog stootkracht ontwikkelen. Tien 
minuten voor tijd was het Mendel Janssen die met een fraai schot van afstand de wedstrijd besliste: 0-2. 
Vlak voor affluiten maakte Frank de Witte er nog 0-3 van. Van der Steen: "Uiteindelijk hebben we terecht 
verloren van een team dat bij wijze van spreken ook zo in de tweede klasse mee kan draaien. Geen schande 
dus en dan moet je ook erkennen dat er niet meer inzat. Ze hebben ervaren jongens en zullen weinig 
punten verspelen." 

 
Mendel Janssen deelt de vreugdse met teamgenoot Frank de Witte. (foto: Hanny van der Linden) 

 

 
Een tevreden Milsbeek-trainer Schoonderbeek. (foto: Hanny van der Linden) 

 
 

Wedstrijdverslagen Volkel D1 
 
Avesteijn D1 – Volkel D1 Zaterdag 7 september 2013 
Op 7 september speelden we tegen Avesteijn D1. Onze 1e competitiewedstrijd. We begonnen gewoon aan 
de wedstrijd. We hadden al een paar kansen maar ze gingen er niet in, maar daar kwam ie de goal 0-1. Loek 
scoorde de goal, maar jammer scoorden zij ook nog de eerste helft 1-1. 
De tweede helft begonnen we goed maar na vijf minuten werden zij steeds beter. Ze kregen veel kansen,  
maar ze konden niet zo goed schieten; alles ging naast maar het was wel spannend. Bij hun aanval pakten 
wij de bal en gaven hem diep op Loek en die speelde op Fenno 1-2. Snel scoorde Jorrit de 1-3 van een assist 
van Jesse v. H. De laatste paar minuten scoorde Jorrit de 1-4 van een assist van Luuk.  
Juul Daandels 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/260080
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/260082
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Volkel D1 – HVCH D2  Zaterdag 14 september 2013 
Het werd een mooie wedstrijd, want het was Volkel D1 tegen HVCH D2. De scheids floot en we mochten 
beginnen. We waren heel vaak in de aanval maar toen: het werd 0-1.  Oo nee, we trapten af en we gingen 
weer in de aanval en ja hoor, Jorrit kopte de bal in de goal. Het was nu 1-1; yes dacht ik. HVCH  trapte af en 
we gingen weer in de aanval. Het werd een vrije trap. Bart ging hem nemen en schoot de bal, maar de 
keeper hield de bal niet vast en Fenno tikte de bal in de goal. Het werd 2-1; dat gaat al beter. HVCH trapte 
af en we gingen in de aanval. We kregen een corner en Fenno ging hem nemen. Hij schoot en Dustin kopte 
de bal in de goal. Het was 3-1; zo moet dat. HVCH trapte af. We gingen in de aanval. Jorrit legde hem op 
Jelle en hij scoorde hem. Het werd rust. 
Het werd een stuk moeilijker want nu hadden we de wind tegen. We trapten af en we gingen weer in de 
aanval en zij gingen daarna in de aanval; het ging op en neer en uiteindelijk maakte Luuk nog een goal. 
Eindstand 5-1! Een mooie wedstrijd. 
 
Tycho van Doren 
 
Oss D1-Volkel D1   Zaterdag 21 september 2013 
De wedstrijd is begonnen. We beginnen goed. We speelden goed over en hadden wel kansen. Het duurde 
heel lang tot dat Luuk op de keeper af liep en er was een botsing, maar de scheids floot niet dus Dustin 
tikte de bal in het doel: 0-1. In de rust zei Edje dat we meer naar buiten moesten spelen. 
De tweede helft begon. We deden het goed. Fenno speelde naar Luuk en hij maakte een goal: 0-2. Niet zo 
lang daarna passte Jelle naar Luuk en Luuk maakte zijn tweede goal: 0-3. Oss had nog wel kansen maar die 
gingen er niet in. Eindstand 0-3. En omdat we 3 wedstrijden op rij hadden gewonnen mochten we een 
schuimparty houden. Dat was echt super leuk. 
 
Bart van de Kandelaar 
 
Volkel D1-Nulandia D1  zaterdag 28 september 2013 
Het is zaterdag. En we moeten voetballen tegen Nulandia. De wedstrijd begint en het is in het begin 
spannend. Tot dat wij scoren door een steekbal van Jesse van Hooft op Jorrit die het rustig afrond: 1-0! 
RUST.  
De trainers zeggen dat we zo door moeten gaan. En dat doen we ook snel. Na de rust krijgen we een corner 
en Jorrit ziet Bart vrij staan en speelt hem aan, Bart schiet en met een krul draait de bal de kruising in! 2-0! 
Zij trappen af en komen in de aanval. Maar Juul houdt hem tegen en ziet Loek vertrekken. Loek is snel en 
gaat op de keeper af; Fenno loopt mee en Loek ziet dat, hij speelt Fenno aan en die scoort 3-0! Net voor het 
eind scoort Jelle Hermkens na een mooie pass van Fenno 4-0! Dat is ook de eindstand. 
 
 Jesse Schouten 
 
Prinses Irene D1 – Volkel D1   zaterdag 5 oktober 2013 
Dit werd alweer onze 5e wedstrijd, we hadden alles nog gewonnen dus we wilden weer graag winnen. In 
het begin van de wedstrijd ging het gelijk op. Wij kregen een kans en Jorrit legde de bal terug op Jesse v. H. 
en die schoot hem in de goal: 0-1 voor ons. 1 Minuut later scoorde de tegenstander 1-1.  De wedstrijd  ging 
verder, wij waren aan de bal, het ging steeds op en neer. Toen gaf Luuk de bal diep op Loek en Loek schoot 
hem erin, 1-2 voor ons. De scheids floot af, de eerste helft was afgelopen. 
Na de rust kreeg de tegenstander nog best veel kansen, maar zij wisten de bal er niet in te krijgen. Wij 
kregen ook nog enkele kansen, waarvan we er nog 1 benutten. Jorrit paste op Jelle H. en Jelle schoot de bal 
in het net, 1-3 voor ons. We waren erg blij met weer een overwinning. De volgende wedstrijd wordt 
spannend tegen Udi D2, zij hebben ook nog al hun wedstrijden gewonnen.  
 
Stan Bongers  
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Broederstrijd eindigt vredig in 3 – 3 
 
Op Festylandzaterdag 12 oktober vond er een unieke wedstrijd plaats op het prachtige kunstgras van 
Volkel. In een heerlijk herfstzonnetje speelden Volkel D2 en Volkel C2 een oefenwedstrijd tegen elkaar. Van 
de partij waren twee broers en één broer/zus combinatie en was Bjorn vd Heijden niet geblesseerd dan 
zelfs nog één meer. Omdat Casper en Thomas met vakantie waren, vielen Jorrit en Fenno in bij Volkel D2. 
Daarom stonden Joep en Teus van Lankveld, Pepijn en Jorrit Peerenboom en Daan en Pleun Peerenboom 
tegenover elkaar. 
Na het beginsignaal van Bart Hendriks begon D2 sterk aan de wedstrijd, maar C2 reageerde hier goed op. In 
de 8e minuut onderschepte Bram te bal attent, maar ging de bal via het achterwerk van Ruud Cissen alsnog 
in het doel. D2 had op dat moment te veel ontzag voor C2 en gaf te veel ruimte weg. Weer was het Ruud 
die met een bekeken schot de 2 – 0 maakte. Na een mooi afstandschot van Jeroen Boersma werd het zelfs 
3 – 0 en leek D2 rijp voor de slacht. 
Volkel D2 herpakte zich en ging doen wat ze moesten doen, goed overspelen en duels winnen. 
De achterspelers Pleun, Bram, Lars, Jorrit en Jarno knokten voor wat ze waard waren en gaven bijna geen 
ruimte meer weg. Op het middenveld wonnen Wikke, Jelle, Fenno en Rick hun duels en speelden ze steeds 
beter over. Voorin joegen Teus, Gijs en Dylano de verdediging op en waren zij steeds gevaarlijk. 
In de 20e minuut zette D2 een mooie aanval op die door Dylano beheerst in de hoek werd geplaatst. D2 
werd steeds sterker en vlak voor de rust knalde Jelle de bal van buiten de zestien in het doel 3 – 2. 
Na de rust waren er aan beide kanten goede kansen. D2 moest keihard werken om C2 tegen te houden en 
kwamen ze toch voor het doel, dan stond daar de sterk keepende Bram. In de 42e minuut zette Dylano 
sterk druk op de verdediging, pakte de bal af en scoorde hij beheerst de 3 – 3. In de 52e minuut kwam Ruud 
weer alleen voor het doel, maar Bram dook de bal schitterend uit de hoek. 
Vlak voor tijd ging Gijs sterk door aan de rechterkant, maar zijn schot ging maar net voorbij het doel. 
Bij het eindsignaal van Bart stond dus de terechte 3 – 3 eindstand op het scorebord. 
Het aanwezige publiek had in een prachtig herfstzonnetje genoten van een leuke wedstrijd. De terechte 3 – 
3 eindstand zorgde ervoor de vrede aan de eettafels bij de families van Lankveld en Peerenboom weer 
hersteld is. 
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De pen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat zullen we maar zeggen. Vanwege mijn chaotische 
eigenschappen ben ik al een paar keer vergeten een stukje in te sturen voor de befaamde pen van het 
clubblad. Desondanks voel ik me vereerd om deze pen in handen te hebben en bedank ik Marvin (want zo 
staat ze immers nog steeds op de ledenlijst van RKSV Volkel) voor het doorgeven ervan. 
 
Voor degenen die mij niet kennen: ik ben Silke Bongers, 23 jaar en voetbal om en nabij de 13 jaar met veel 
plezier bij de meisjes/dames van Volkel. In het dagelijks leven werk ik als Sales & Event coördinator bij 
Maison van den Boer. Buiten mijn werk ben ik regelmatig op de tennisbaan te vinden om een balletje te 
slaan en zo nu en dan in de Pieper voor een wijntje en een (of meerdere) borrel(s). 
 
Ondanks dat, zacht gezegd, enkele mannen het vrouwenvoetbal niet om aan te zien vinden (terwijl we 
eigenlijk nooit publiek hebben, dus lastig te beoordelen), hebben wij als team er veel plezier in om elke 
zondag op het gras te huppelen en de bal in het net te knallen. Lukt niet altijd...  
 
Afgelopen seizoen zijn we gedegradeerd en daarom nu vastbesloten om dit jaar ons kampioensfeestje te 
vieren. Op de laatste dag van de transfermarkt hebben we nog enkele goede aankopen kunnen doen, dus 
het zit er zeker in, nu hoeft het er alleen nog uit te komen… Kom ons dus gerust aanmoedigen langs de lijn! 

 

 
 
Genoeg onzin, het wordt tijd om het stokje over te dragen aan de volgende…, onze vroegere koningin van 
de derde helft en nog steeds een super gezellige teamgenoot:  
 
Cecile, it’s up to you! 
 
Groetjes, 
Silke 
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Statistieken 

 
 
Pas de eerste statistieken van dit seizoen, toch zijn de bladeren al van de bomen en de eerste afgelastingen 
een feit. Hopelijk kunnen we tot de winterstop onze wedstrijden gewoon spelen zodat we in de 
wintermaanden van onze welverdiende rust kunnen genieten. Voor nu wil ik jullie allemaal een mooi 
seizoen toewensen. Zoals altijd, mocht er onverhoopt een fout in de statistieken staan, spreek me even aan 
als je me ziet. 
 
 
Topscoorder 
Dit jaar niet Selim die van meet af aan aan kop gaat, maar de 1e plaats wordt door 3 man gedeeld, Noud 
Hutjens, Fred van Asseldonk en Bob Linders scoorden alle drie maar liefst 6x in de opening van het seizoen. 
Selim en Wout volgen ze op de voet met 5 doelpunten. Zal iemand dit jaar Selim van de eerste plaats af 
weten te houden? 
 

Naam Aantal doelpunten 

Noud Hutjens 6 

Fred van Asseldonk 6 

Bob Linders 6 

Wout Schepers 5 

Selim Ilhan 5 

Stan van Bakel 4 

Robert Raaijmakers 4 

Harm Banken 4 

Gijs Verkuijlen 4 

6 Spelers met 3 

24 spelers met 2 

32 spelers met 1 

 
 
Koning van de Assist 
Nadat Selim tijdens de jubilarissenavond beide prijzen in ontvangst mocht nemen komt hij in deze lijst tot 
nu toe niet voor. Robert Raaijmakers heeft de meeste assists achter zijn naam staan, gevolgd door Ton 
Venne. Bas, Paul en Stijn maken de top 3 compleet. 
 
 

Naam Aantal assists 

Robert Raaijmakers 7 

Ton Venne 5 

Bas Verkuijlen 4 

Paul Hermans 4 

Stijn van Cuijk 4 

13 spelers met 3 

14 spelers met 2 

35 spelers met 1 
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Team van de het seizoen 
Bij de meeste teams loopt het tot nu toe lekker, waarbij Volkel 2 het tot nu toe het beste doet. Met slechts 
één gelijkspel en vier overwinningen uit de eerste 5 wedstrijden gaan zij aan kop. Ons vaandelteam volgt 
samen met Volkel 8 met een miniem verschil. 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 2 5 13 2,60 

Volkel 1 6 15 2,50 

Volkel 8 4 10 2,50 

Volkel 6 3 7 2,33 

Volkel 4 4 9 2,25 

Volkel 7 4 9 2,25 

Volkel 3 6 12 2,00 

Dames 3 6 2,00 

Volkel 5 4 5 1,25 

 
 
Jeugdklassement 
Zowel de A2, de D1 als de meisjes C1 hebben al hun wedstrijden nog gewonnen, goed bezig jongens en 
meisjes! De F2 wacht nog op hun eerste punten, maar hou vol jongens, ook die komen vanzelf! 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

A2 5 15 3,00 

D1 5 15 3,00 

MC1 3 9 3,00 

E2 5 12 2,40 

D2 4 9 2,25 

C2 5 11 2,20 

A1 5 9 1,80 

F3 5 9 1,80 

B1 5 7 1,40 

B2 5 7 1,40 

MA1 3 3 1,00 

C1 5 3 0,60 

D3 5 3 0,60 

E1 5 3 0,60 

F1 5 3 0,60 

F4 5 3 0,60 

E3 5 1 0,20 

F2 4 0 0,00 
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Doelman van het jaar 
Zowaar 2 keepsters die allebei de ‘nul’ hebben weten te houden in de wedstrijd die ze keepten, misschien 
iets te maken met onze oud keeperstrainer die de scepter bij de dames zwaait? Daarna volgen Merijn en 
Willem, welke allebei 1 op 1 lopen, een mooi gemiddelde, doe je best om dat vast te houden! 
 
 

Naam Wedstrijden Aantal tegen Gemiddelde 

Wieke  1,00 0 0,00 

Britt van Hooff 1,00 0 0,00 

Willem vd Brand 5,00 5 1,00 

Merijn Verwegen 3,00 3 1,00 

Tomek Kuipers 4,00 5 1,25 

Mart Bos 6,00 8 1,33 

Joost Eurlings 3,00 4 1,33 

Tom Vogels 3,00 6 2,00 

Maarten Derks 5,00 13 2,60 

Wim vd Locht 2,00 6 3,00 

Wilco v Nuland 4,00 13 3,25 

Bas Baaten 1 4 4,00 

 
 
Ik wens jullie nogmaals allemaal een mooi en sportief seizoen toe! 
 
 
Groet, 
Wout Cobussen 
 
 
 
 
 

Jubilarissenavond 2013  
 

Er waren dit jaar dertien jubilarissen: elf  waren er 25 jaar lid en twee personen ruim 50 jaar. Ook dit jaar 
dus weer een groot aantal. Dit laat zien dat ook als de actieve carrière beëindigd wordt, de meesten toch lid 
blijven en vaak doorgaan als vrijwilliger met uiteenlopende activiteiten. 
De 25-jarige jubilarissen zijn:  Martijn van Driel, Jan Banken, Antoon Verkuijlen, Paul v.d. Sangen, Peter v.d. 
Zanden,  Thomas Vloet, Wim v.d. Molen, Eddy Jansen en Charl vd Wijst. 
Theo van Dijk en Wim Hendriks waren (ruim)  50 jaar lid en nog steeds actief voor de vereniging. 
Joan v.d. Zanden en Tiny v.d. Locht waren verhinderd; deze twee worden volgend jaar in het zonnetje 
gezet.  Charl van der Wijst kon vorig jaar niet aanwezig zijn daarom werd hij dit jaar gehuldigd 
Onze voorzitter Pieter Peerenboom had voor alle jubilarissen een woordje.  Naast de jubilarissen 
verwelkomde hij ook Volkel 7, Selhim Ilhan en Tomek Kuijpers en natuurlijk ook de aanwezige leden en 
ereleden.  De slogan “eenmaal een rood-wit hart, altijd een rood-wit hart”  was een mooie afsluiting van 
zijn woord van welkom. 
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Martijn van Driel:  
Martijn is DE voetbalkenner van Volkel en heeft maar 
liefst 4 keer de Voetbalkennerskwis gewonnen. Om het 
voor de rest nog leuk te houden is Tiny bij de 
organisatie gehaald. Als voetballer is Martijn nog actief 
aanwezig bij het vijfde. 
 
 
 
 
Jan Banken: 
Jan kwam van VCO en was voor die club de eerste 
regiotopscorer in het seizoen 1985-1986 met 16 
doelpunten uit 20 wedstrijden. Jan kwam in 1988 in 
Volkel wonen en begon bij Volkel 3 te voetballen.  In 
dat jaar werd het derde ook kampioen. Daarna is Jan in 
de loop der jaren steeds wat lager gaan voetballen en 
hij heeft zijn langste tijd in Volkel 6 door gebracht.  
Daarna 10 jaar seniorenleider geweest en sinds 2011 
bestuurslid. 
 
 

 
Antoon Verkuijlen: 
Toon speelde eerst bij de Ross Boys ‘buurtvoetbal’  
oftewel de RSU. Toon heeft bij onze club voornamelijk 
in Volkel 6 gespeeld . Samen met zijn broer Mari was hij 
een constante factor in Volkel 6.  Intussen heeft Toon 
zijn actieve voetbalperiode beëindigd. Toon is ook nog 7 
jaar jeugdtrainer geweest en 9 jaar jeugdleider.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Paul van der Sangen: 
Is al 35 jaar lid, totaal over 2 perioden. Paul heeft 
voornamelijk in Volkel 5 gevoetbald. Paul’s sportieve 
hoogtepunt was natuurlijk de kampioenswedstrijd in 
Erp tegen Gemert.  Enige smet was het kaartje dat Paul 
kreeg, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. 
Naast voetbal is Paul ook een zeer verdienstelijke 
darter.  Paul is een aantal keer dartkampioen van onze 
club geweest. Paul Is 2 jaar jeugdleider en trainer 
geweest en is dit seizoen weer begonnen als trainer van 
de B2. 
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Peter vd Zanden: 
Peter is 25 jaar lid en speelt nog steeds in ons eerste elftal. 
Samen met broer Rob vormt hij een gevreesd afweerduo, 
ijzersterk, snel en zeer sterk in de lucht. Die jongen moet 
vroeger wel goede trainers hebben gehad. Speelde in de 
bekerwedstrijd thuis tegen Rijnsburgse Boys zijn 200ste 
wedstrijd in Volkel 1. Peter is pas getrouwd met de spits 
van dames 1 Femke Riepe.  Een hoogstand rksv Volkel 
Huwelijk !! 
 
 

 
 
 
Thomas Vloet: 
Thomas is nog steeds aktief als één van de ervaren 
krachten in Volkel 3. Thomas speelde ook nog  25 
wedstrijden in Volkel 1 maar het grootste deel van zijn 
voetbalcarierre heeft plaatsgevonden in Volkel 2. In het 
tweede was Thomas  een vaste waarde, een goede en 
rustige speler met weinig bombarie.   
 
 
 
 
 

 
Wim vd Molen: 
Willem  kwam zo rond 1981 bij Volkel als trainer van A1. 
Een gedreven trainer, die termen als Volkelse knoesten, 
de bietenbrug opgaan en schepje er bovenop 
introduceerde in Volkel. Willem heeft intussen een echt 
Rood Wit hart gekregen, maar dat had hij natuurlijk al als 
Ajax-supporter . Een duizendpoot binnen de club; 21 jaar 
jeugdtrainer waarvan ook 9 jaar jeugdleider, 18 jaar 
redactie clubblad, 4 jaar seniorentrainer/leider en 13 jaar 
bestuurslid en jeugdvoorzitter en sinds 2007 

jeugdscheidsrechter. Voor zijn grote inzet is hij meerdere keren gewaardeerd waaronder in 2008 Lid van 
Verdienste van rksv Volkel en  een jaar eerder voor al zijn vrijwilligerswerk bij rksv Volkel, Udi'19 en 
Stichting De Trap-in Koninklijk onderscheiden.  

 
Eddy Jansen: 
Sinds 2007 mede leider van Volkel 5, het team waar hij voordien 
in de seniorentijd de meeste wedstrijden heeft gevoetbald. Een 
echte gezelligheidsvoetballer, die niet alleen in de eerste twee 
helften aanwezig was. Eddy heeft ook die bewuste wedstrijd in 
Erp gespeeld, een sportief hoogtepunt. Naast voetbal heeft Eddy 
nog een tweede grote hobby: de autoraces van de formule 1. 
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Charl v.d. Wijst: 

Was vorig jaar verhinderd dus inmiddels 26 jaar lid. Is 
mede leider/trainer van de F1 waar zijn zoon Lars in speelt 
en volgens neef Bob kan Lars veel beter voetballen dan 
Charl. Toch heeft Charl vroeger gevoetbald met coryfeeën 
als Marcel v.d. Bergh, Stefan van Maasakkers en Marc v.d. 
Locht. 
In het dagelijks leven is Charl ambulance chauffeur en ex-
marinier.  

 
 
 
 

Theo van Dijk: 

Is inmiddels 51 jaar lid. Theo brengt nu alleen nog 

de clubbladen rond in zijn wijk maar heeft als 

medewerker bij onze vereniging meer dan zijn 

steentje bijgedragen. Even een bloemlezing: 4 jaar 

damestrainer/leider, 5 jaar seniorenleider/assistent 

scheidsrechter, 15 jaar secretaris, tevens de langste 

periode als secretaris.  

Lid van Verdienste in 2001 en tevens Koninklijk 
Onderscheiden voor zijn vrijwilligerswerk bij onze 
vereniging maar vooral voor zijn 
jeugdvakantiewerk.  Met Theo kon je in de Plock 
altijd uren bomen over voetbal. 

 
 
 

Wim Hendriks: 

Wim is al ruim 50 jaar lid, Wim is nog 

een hele tijd trainer/leider  bij de 

dames geweest, lang geleden volgens 

Heidi, want “ Toen stond ons Mam 

nog in het doel “. Nu is Wim zo vaak 

mogelijk langs het voetbalveld te 

vinden om zijn kleinkinderen te zien 

voetballen. 
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Topteam – Topscorer - Topkeeper 
Na het memoreren van alle jubilarissen was er ook nog aandacht voor het elftal, de topscoorder en de 
keeper van het seizoen. Volkel 7 viel weer dik in de prijzen, want zowel als elftal als ook persoonlijk met 
Selhim als topscoorder wisten ze bovenaan te eindigen.  
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Tomek Kuijpers, de goalie van ons vaandelteam wist de prijs als beste doelman in de wacht te slepen. 
Bestuur rksv Volkel 
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Activiteitenkalender 
 

2013        Aanvang 

 
  1 november, vrijdag  Medewerkersavond  20.30 uur 
  2 december, maandag  Ledenvergadering  20.30 uur 
19 december, donderdag Oliebollenavond 
23 december, maandag  Kerstzaalvoetbaltoernooi 
26 december, donderdag Kerstloop      Tussen 10.30 en 13.00 uur 
30 december, maandag  Kerstzaalvoetbaltoernooi 

 

2014 
5 januari, zondag  Nieuwjaarsreceptie  14.00 uur 
18 januari, zaterdag   Dartstoernooi  Jeugd              13.00 uur 
19 januari, zondag  Dartstoernooi  Senioren      13.00 uur 
20 januari, maandag  Jeugdleidersvergadering  
 

 

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 7 december in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

Oplossing van Raad de Plaat (pag. 35) 

 
Dit gladde hoofd is van Selim Ilhan. 

 

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
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De top kunnen
bereiken
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