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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Met het bestuur is afgesproken dat we gaan proberen te komen tot wat nieuwe teksten in de 
vorm van gespreksverslagjes, columns en profielen. Jan Banken coördineert dit en hij zal mensen 
benaderen. Je kunt je ook zelf bij hem aanmelden. 
 
Het eerste mannenteam doet prima mee in de top en is voor het bereiken van de Amstelcup 
genomineerd voor de gemeentelijke titel Sportteam van het Jaar. Op 18 januari is de 
bekendmaking. 
 
Deze keer zijn er enkele adverteerders weg gevallen. Goed nieuws is dat er dus weer wat ruimte 
vrij is voor nieuwe adverteerders. De tarieven zijn heel schappelijk. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 8 februari 2014! 
De daaropvolgende data zijn: zaterdag 12 april, 7 juni, 9 augustus, 11 oktober en 6 december. 
 
Alweer een jaar dat tegen het einde loopt. Ik wens iedereen heel fijne dagen en een gelukkig 2014. 
 
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 

Teun van Nuland Indy vd Akker Jan de Wit Suze van Bommel 

Gerrit van Veghel Roby Goossens Tommie Beks  

 

Aangemeld 

Lieve vd Sanden Brabantstraat 16 5408 PS Volkel 0413-273210 

Spiros Bozikis Wislaan 113 5406 AA Uden 06-12353975 

Teun Vonk Boterbloemstraat 49 5409 TR Odiliapeel 0413-273969 

 

Verhuisd 

Lieke vd Rijt Wilgenstraat 8 5408 RE Volkel 06-46402706 

Albert Zwaans Kloosterstraat 36 5408 BC Volkel 0413-274420 

Paul School Eiment 34 5408 BH Volkel 06-22223563 
 
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  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  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 ABCD         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 2 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 
 

 Vorig jaar om deze tijd stond alles in het teken van de tragische 
gebeurtenissen in Almere met grensrechter Richard van Nieuwenhuizen.  Nu 
we een jaar verder zijn is er toch wel wat veranderd in het voetballen. Bij de 
hogere teams vindt er voortaan een ‘visuele controle’  plaats waarbij de 
scheidsrechter met de pas in de hand iedereen persoonlijk controleert. Deze 
maatregel van de KNVB is nodig, maar natuurlijk nog niet genoeg. Om echt 
dingen te gaan veranderen moet het gedrag op en rond de velden 
veranderen. Iedereen moet zelf beseffen wat er wel en niet gewenst is op en 
rond het voetbalveld. Een bekende uitspraak is “ De scheidsrechter bepaalt 

hoever je kan gaan”. Dat gaat natuurlijk niet altijd op, je kan niet zover gaan tot er wordt ingegrepen, door 
de scheidsrechter of door de leiding. Of dit nu gaat om ongewenst gedrag ten opzichte van scheidsrechter, 
tegenstander of zelfs een medespeler die een foutje maakt, je moet jezelf altijd afvragen “Ga ik nu niet te 
ver in mijn wil om te winnen”.  Persoonlijk vind ik dat er echt wel wat is veranderd in het gedrag en hoe 
daar door iedereen mee om wordt gegaan. Spelers die buiten hun boekje dreigen te gaan worden steeds 
vaker door teamgenoten aangesproken op hun gedrag en zo hoort het natuurlijk ook. Daarom is het goed 
om een jaar later nog eens stil te staan bij het overlijden van Richard van Nieuwenhuizen, die gewoon bezig 
was met zijn hobby op een voetbalveld. 
Op maandag 2 december vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats die traditioneel prima 

bezocht werd. Tijdens die vergadering werd er afscheid genomen van de scheidende bestuursleden Henk 

van Bree en Pierre Hutjens. Tevens kregen Willie vd Heijden en ondergetekende het vertrouwen van de 

aanwezige leden en kwamen dus definitief in het bestuur. 

Met de kerstboom in de huiskamer staat de winterstop weer voor de deur.  Een winterstop die traditioneel 

wordt ingeluid tijdens onze gezellige Oliebollenavond op donderdag 19 december. Van een echte 

winterstop is nog nauwelijks sprake omdat onze vereniging blijft bruisen van de activiteiten. De traditionele 

gezellige Kerstwandeling op Tweede Kerstdag is een aanrader voor iedereen die er tijdens de Kerstdagen 

even tussenuit wil om de benen te strekken. Gerald is alweer druk in de weer om een mooie tocht uit te 

zetten. Daarna in de kantine genieten van een heerlijke kop snert met roggebrood en spek. Op zondag 5 

januari kun je in de kantine terecht voor de Nieuwjaarsreceptie, een gelegenheid waarbij we elkaar een 

gelukkig en gezond Nieuwjaar kunnen wensen. Op vrijdag 10 januari hebben we onze jaarlijkse Volkelse 

Voetbalkenners Kwis. Voor mij persoonlijk een bijzondere avond omdat ik voor het eerst niet betrokken 

ben bij de organisatie. Nu word ik een keer als deelnemer getest op mijn voetbalkennis, dat wordt nog een 

uitdaging. Op zaterdag 18 en zondag 19 januari  gaan onze darters de strijd aan met elkaar en ook dat 

belooft weer leuk en spannend te worden. 

Per 1 januari 2014 staan we ook voor een wijziging in de Drank- en Horecawet. In het vorige clubblad 

hebben wij al aangegeven wat dat voor ons als voetbalclub gaat inhouden. De meest in het oog springende 

maatregel is, dat vanaf die datum  alleen nog alcoholische dranken verstrekt worden aan personen vanaf 

18 jaar. Als voetbalclub  dienen wij ons ook aan deze nieuwe wetgeving te houden. Wij begrijpen dat dit 

vervelend is voor jongeren die nu 16 of 17 jaar zijn, maar hopen ook op begrip van dezelfde jongeren. Een 

gezellige derde helft in onze kantine kan ook zonder een pilsje erbij. In dat kader is het goed dat er op 9 

december circa 25 kantinemedewerkers, met goed gevolg, een IVA cursus  hebben doorlopen die verzorgd 

werd door een medewerker van Novadic/Kentron. IVA staat overigens voor  Instructie Verantwoord 

Alcoholschenken. 

Zoals iedereen kan zien gaat het erg goed met de bouw van onze nieuwe wedstrijdsecretariaat.  Onder 
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leiding van Freddie en Willy en met hulp van onze eigen leden zit inmiddels het dak er al op, is er gevoegd 

en kunnen we nu aan de binnenkant aan de gang. Ik wil nogmaals benadrukken dat wij erg blij en trots zijn 

dat wij ons nieuwe wedstrijdsecretariaat op deze manier, met medewerking van onze eigen leden, kunnen 

bouwen. 

Ook op voetbalgebied gaat het goed met onze vereniging. Alle selectieteams draaien bovenaan mee en het 
2e en 3e team hebben zelfs al een periodetitel behaald. Daarom zijn wij erg blij dat de contracten van 
William van de Steen en Tom van Dalen verlengd zijn. Beide trainers zijn een visitekaartje voor de 
vereniging en behalen niet alleen goede resultaten, maar laten hun teams ook steeds beter voetballen. De 
goede resultaten in het bekertoernooi hebben ons eerste team zelfs een nominatie opgeleverd voor 
sportteam van het jaar, ga daarvoor naar http://www.sportgala-uden.nl/sportverkiezing.html en breng je 
stem uit. 
Ook de meeste andere seniorenteams en de Dames draaien bovenaan mee en laten we hopen dat ze deze 
goede lijn door kunnen trekken na de winterstop. 
 
Tenslotte wil ik iedereen  hele fijne Kerstdagen en alvast een voorspoedig, sportief en gezond 2014 

toewensen.  

Pieter Peerenboom, 
voorzitter 
 

Voetbalschool Uden 

 
Volkelse spelers geslaagd bij de Voetbalschool Uden 

Ties vd Wijst, Sjoerd Hurkmans, Lars vd Wijst, Niels Versluijs, Gijs van Diessen, Loek vd Locht, Jort 
Verwegen, Rick van Goor, Tijs Verwegen, Cristiaan Versluijs, Niek Daandels, Juul Daandels en Pelle Niessen 
(niet op de foto) hebben naast de reguliere voetbaltrainingen bij rksv Volkel 10 extra bijlessen gehad bij 
Voetbalschool Uden. Na de laatste training kregen alle voetballers een certificaat.  
 
Proficiat!! 

http://www.sportgala-uden.nl/sportverkiezing.html
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Sinterklaas is het land weer uit en de meeste competities van de najaarsreeks 
zitten er weer op. 
We kunnen ons opmaken voor de feestdagen en de koude wintermaanden. Over 
feest gesproken: helaas hebben we dit jaar geen herfstkampioenen bij onze 
jeugd. De D1 en D2 waren er heel kort bij maar het heeft niet zo mogen zijn. 
 
Veld 1 is nog steeds niet zover dat het optimaal benut mag worden. De 
grasexperts van de gemeente en de vereniging hebben aangegeven dat er door 
de pupillen af en toe op gespeeld mag worden. Hierdoor zou het gras sterker 
worden en 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. Helaas is het de afgelopen weken te nat geweest om het veld in gebruik te nemen. 
 
De competities van de najaarsreeksen zijn alweer gespeeld. Een enkel team moet nog een wedstrijdje 
spelen maar we kunnen de balans al opmaken. In sommige competities moeten nog enkele wedstrijden 
ingehaald worden dus er kan nog iets veranderen aan de standen. 
 
De A1, B1 en C1 spelen een hele competitie die het hele seizoen doorloopt. De A1 en B1doen aardig mee 
en kunnen regelmatig de puntjes pakken. De C1 speelt dit seizoen voor de eerste keer in de 1ste klasse en 
daar hebben ze het redelijk zwaar. 
 
De A2 heeft goede resultaten geboekt met slechts één gelijkspel en één verliespartij staan ze in de 
bovenste regionen. De B2 staat met de behaalde resultaten boven in de middenmoot. 
De C2 heeft in de laatste wedstrijd te veel punten laten liggen maar staat nog steeds in de middenmoot. 
 
De D1 kon ondanks een 11-2 overwinning in de laatste wedstrijd het kampioenschap niet veiligstellen. Met 
het gelijkspel en het verlies op het einde van de competitie werden ze afhankelijk van de andere teams. 
Ook bij de D2 was het nog even spannend. Bij winst in de laatste wedstrijd en verlies van de concurrentie 
zouden ze nog kampioen kunnen worden. Ondanks een voorsprong van 2-0 bij de rust werd de wedstrijd 
met 3-2 verloren. Het was nog eens extra zuur omdat bleek dat de koploper ook verloren had. Het team 
doet ook nog mee in het bekertoernooi dus misschien komt er toch nog een succesje. 
De D3 is helaas niet uit de onderste regionen kunnen wegkomen. 
 
De E1 heeft de tweede helft van de competitie wel meer punten kunnen pakken maar is helaas niet uit de 
onderste helft weg kunnen komen, omdat de onderlinge verschillen zeer klein zijn. 
De E2 heeft met een hele mooie reeks de derde plaats weten te halen. 
De E3 heeft in de tweede helft toch nog wat punten kunnen pakken en heeft de staart van de competitie 
achter zich kunnen laten.  
 
Bij onze jongste spelers is het voor de F1 bij één overwinning gebleven op het moment dat ik dit zit te 
schrijven. Ze hebben nog een wedstrijd te gaan tegen de onderste dus misschien kunnen ze nog aan het 
zelfvertrouwen werken.  
De F2 heeft helaas geen enkel puntje kunnen pakken. Hopelijk komt het in de voorjaarsreeks een beetje 
goed voor de jongens en meisjes. 
De F3 heeft de goede reeks van de eerste helft niet kunnen voortzetten en is een beetje naar onder gezakt, 
maar toch nog mooi in de middenmoot. 
De F4 heeft aan een mooie zege en een gelijk spel genoeg gehad om niet op de laatste plaats te eindigen. 
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De MA heeft het prima gedaan en zit heel mooi in de middenmoot en de MC is met een prima reeks op een 
tactische derde plaats geëindigd. Helaas hebben ze deze reeks niet door kunnen trekken in het 
bekertoernooi. 
 
Op 26 november hebben we voor de MC en de B1 nieuwe inloopshirts mogen ontvangen van autobedrijf 
van der Locht (www.vanderlocht.nl) . Ingrid en Tiny van het bekende autobedrijf blijft een van de trouwe 
sponsoren die onze teams een warm hart toedragen en graag willen helpen om de teams er representatief 
uit te laten zien. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Een paar weekjes later was het de beurt aan een van de andere trouwe sponsoren om de MC nieuwe 
materialen te geven. Van Sleeuwen Motoren (www.vansleeuwenmotoren.nl) heeft nieuwe tassen 
geschonken aan de dames. 
 
 

 
 
 
Op 29 november heeft Sinterklaas weer een bezoekje aan onze club gebracht. Hij kwam speciaal voor de 
allerkleinste en elders in deze bijlage staat een mooi verslag. 
 
Met de nieuwe trainingspakken die de leden in groten getale gekocht hebben, hebben we vanuit het 
bestuur en jeugdcommissie besloten om de gesponsorde trainingspakken uit de roulatie te halen. 
 
In de afgelopen jaren hebben we veel materiaal dat niet meer gedragen wordt. Dit zijn onder andere oude 
hesjes, shirtjes en tassen die niet meer door onze teams gebruikt worden omdat de sponsoren er mee 
gestopt zijn of dat er nieuwe materialen beschikbaar zijn gesteld.  
 

http://www.vansleeuwenmotoren.nl/
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We zijn door Gijs 
Verhoeven benaderd 
om deze spullen 
beschikbaar te 
stellen voor een 
voetbalclub in Polen. 
Na overleg binnen 
het bestuur en met 
de sponsoren van de 
nog aanwezige 
trainingspakken 
hebben we besloten 
om op zijn verzoek in 
te gaan.  

Op 30 november 
hebben we al het 

materiaal 
overgedragen aan 

Gijs. Hij zorgt ervoor 
dat het bij de 

voetbalclub in Polen 
komt. Onze 

materialen zullen bij  
Zew Dabroszyn  

een tweede leven 
krijgen. Gijs heeft 

beloofd om 
binnenkort foto’s te 
sturen van de Poolse 

spelers in onze 
kleding. 

 
De tekst op het 
sjaaltje is: Trots na 
de overwinning en 

de nederlaag voor de gelovigen. 
 
Op 23 en 30 december zal weer ons jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi georganiseerd gaan worden. Ivm de 
feestdagen hebben we er deze keer voor gekozen om dit niet op opeenvolgende dagen te doen. Alle teams 
zullen via de leiders op de hoogte gebracht worden over de indelingen en tijden. 
 
Het jaarlijkse thuistoernooi zal in 2014 gehouden worden op 16, 17 en 18 mei. 
En met Pasen zullen we één van de locaties zijn voor het grote internationale toernooi “Easter Open”. De 
organisatie van dit toernooi heeft Volkel gevraagd of wij als eerste en enige vereniging aan deze kant van 
de Middenpeelweg willen optreden als gastlocatie. Na goedoverleg met bestuur en jeugdcommissie 
hebben we besloten om op 19 en 20 april onze poorten te openen voor de vele teams die hieraan 
meedoen. Vanuit rksv Volkel zal er alle medewerking gegeven worden om de teams in de gelegenheid te 
stellen om hier aan deel te nemen. Mogelijk moeten er wat thuiswedstrijden verzet worden. Hiervoor vraag 
ik bij voorbaat al jullie begrip. We hopen er een mooi evenement van te maken. Hiervoor hebben we wel 
hulp nodig van een aantal vrijwilligers. Mocht je hier interesse voor hebben dan wil ik je vragen om een 
mail te sturen naar fredbongers@home.nl. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 

mailto:fredbongers@home.nl
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In januari zal ook het Sportgala van de gemeente Uden weer georganiseerd worden. In 2014 is dit op 
zaterdag 18 januari. Alle kampioenen van 2013 mogen hier naar toe. De teams worden door de leiders op 
de hoogte gebracht. 
 

Als laatste wil ik er (weer) op wijzen dat we regelmatig materialen van de teams vinden op plaatsen waar 
deze niet horen te zijn. En wat nog erger is: de teams komen het niet melden als ze iets kwijt zijn. Dit vind ik 
een kwalijke zaak. De materialen zijn door de vereniging betaald en ter beschikking gesteld aan de teams. 
Wij verwachten dat er zorgvuldig met de materialen omgegaan wordt, zodat we er lang plezier van hebben. 
Tot nu toe liepen de coördinatoren van de jeugdcommissie achter de teams aan om de spullen terug te 
bezorgen. Dat gaan we niet meer doen. Alle materialen die we nu vinden worden opgeborgen en kunnen 
bij de jeugdcommissie terug gehaald worden. 
 
Ik wens jullie allemaal heel prettige feestdagen en een gelukkig en gezond nieuw jaar. 
Doe voorzichtig met vuurwerk en ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien op onze velden. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 

Raad de Plaat 
 
Welke jeugdleider is hier druk bezig met taai-taai-poepen? 
 

 

 
Oplossing: zie laatste pagina. 
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Jeugdspeler: 
Luuk Stevens.  
9 jaar oud, 
met kerstmis. 
Spelend in: 

Volkel F1   

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Luuk: Ik sta in de goal.  
 

2. Op welke plaats staat jullie team nu? 
Luuk: Op de tiende plaats, net als PSV.  

 
3. Wat doe je als er gescoord wordt? 

Luuk: Samen met het team of met papa een high-five! 
          ( papa staat achter de goal te coachen)  

 
4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Luuk: Niet in de competitie maar met een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Waalwijk. Deze jongens konden heel hard schieten. Zo hard dat het 

soms pijn deed aan mijn handen!  
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5. Wat is je mooiste voetbalmoment? 

Luuk: Met het Zwaluwen toernooi waren we eerste of tweede geworden. Dit 
was heel leuk! 

 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Luuk: Samen trainen vind ik het leukst. Met het hele team afwerken op 
goal, meestal ben ik dan de winnaar. Ze schieten naast of over of recht in 

mijn handen. Ook leuk is dat we soms mogen meelopen bij een wedstrijd 
van Volkel 1. 

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

jij dan verzinnen voor de club? 
Luuk: Een klein speeltuintje op de voetbalclub want dat heeft bijna iedere 

voetbalclub. Of een pannaveldje om op te oefenen. 
 

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Luuk: Een broodje kroket met mayonaise.  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Luuk: PSV want dat is een van de grootste clubs van Nederland. 

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

Luuk: Lionel Messi, omdat hij de meeste gouden ballen heeft. 
En bij Volkel 1: Tomek Kuijpers.  

 
11. Is je familie ook sportief? 

Luuk: Juulke zit bij de dansmariekes en bij street dance. 
Mama geeft street dance les en danst zelf ook. 

Papa heeft gevoetbald en coacht mij met keepen. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 6 December 2013 

rksv Volkel   blz. 26 

 

 

 

 
 



Klupproat 39ste jaargang nr. 6 December 2013 

rksv Volkel   blz. 27 

 

 

 
 

12. Je bent op kerstavond geboren, vind je dit leuk en ga je nog 
iets leuks doen op je verjaardag? 

Luuk: Ik vind het wel apart dat ik op kerstavond geboren ben. En ik ga 
zeker iets leuks doen op mijn verjaardag, misschien krijg ik wel een 

slaapfeest dan mogen we lang opblijven.  
 

13. Van wie heb je keeperstraining? En is er wel eens iets geks 

gebeurd op de training? 
Luuk: Van Mike van Eenbergen en Mart Bos. Ik zit ook in Boekel op de 

keepersschool. Toen we een keer partijtje deden stond Christian in de goal 
en viel de goal om, bijna op zijn hoofd. Gelukkig niet helemaal! 

 
14. Als je niet in de goal staat, op welke plaats in het veld zou je 

dan willen staan?  
Luuk: Ik zou graag op het middenveld willen staan want dan kan ik 

verdedigen en scoren. Mijn schot is best hard want ik heb elk jaar nog met 
de penaltybokaal meegedaan.  
 

Luuk bedankt voor jou leuke antwoorden. Marilyn en Mattie bedankt 
voor de koffie in de zaal die al geweldig in kerstsfeer was! Alle leden 
fijne kerstdagen  
en een gelukkig en sportief 2014. 
 
Tot volgend jaar, groetjes Nancy van Hooff.   
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Herkomst bijnamen Engelse 
clubs 

Deel 2. 

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. 

Queens Park Rangers     

 The Hoops 

Dit is een verwijzing naar het ontwerp van de shirts. Een ‘hoop’ moet hierbij begrepen worden 

als een soort band rond je middel, zoals in ‘hoela hoep’. Queens Park Rangers speelt al sinds 

1892 in horizontaal gestreepte shirts. Dit is vrij uniek, omdat de meeste shirts verticaal 

gestreept zijn; horizontaal gestreepte shirts komen bij voetbal – in tegenstelling tot rugby – 

veel minder vaak voor. 

Reading 

 The Royals 

Deze bijnaam (de ‘koninklijken’) is gebaseerd op het feit dat de plaats Reading gelegen is in 

het graafschap Berkshire, net ten westen van Londen. Dit graafschap is koninklijk verklaard 

omdat Windsor Castle er ligt. 

Southampton   

 The Saints 

In 1885 besluit een kerkgenootschap in Southampton een vereniging op te richten met als doel 

actieve recreatie onder jongeren te stimuleren. In lijn met de kerkelijke grondslag wordt de 

club Southampton Saint Mary’s Young Men Association genoemd. Sinds de vroegste 

geschiedenis droeg de club dan ook de bijnaam ‘The Saints’. Deze geschiedenis wordt ook 

aangestipt door de halo die in het clublogo te vinden is. 

Stoke City 

 The Potters 

Stoke-on-Trent en omstreken staan sinds oudsher bekend om de ‘pottery’ industrie 

(aardewerkindustrie). Hoewel hier in het huidige clublogo geen spoor meer van over is, 

gebruikte de club in haar logo’s door de jaren heen verschillende verwijzingen naar de 

aardewerkindustrie. Zo was er op het oorspronkelijke logo een kameel te vinden, als 

verwijzing naar Egypte, bron van aardewerkindustrie. 

Sunderland      

 The Black Cats 

Deze bijnaam vindt haar oorsprong in een symbool van de stad Sunderland. In vroeger tijden 

stond er een stel kanonnen aan de monding van de rivier de Wear. Deze dienden ter 

bescherming van de stad, en werden vanwege hun vorm in de volksmond ‘The Black Cats’ 

genoemd. 
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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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Swansea City 

 The Jacks 

Swansea City wordt ook wel ‘The Jacks’ genoemd, net als de inwoners van Swansea in het 

algemeen. Deze bijnaam vindt haar oorsprong in het levensverhaal van een labrador genaamd 

Jack. Tijdens zijn leven in kustplaats Swansea redde labrador Jack, volgens de overlevering in 

de jaren ’30, vele levens van mensen die dreigden te verdrinken in de ruwe zee. Sindsdien 

leeft zijn naam voort als bijnaam voor niet alleen inwoners van Swansea an sich, maar ook 

voor voetbalclub Swansea City. 

Tottenham Hotspur 

 The Spurs 

Deze bijnaam is een verwijzing naar de naam van de club zelf. De club werd opgericht als 

‘Hotspur f.c.’, maar om verwarring te voorkomen werd daar later ‘Tottenham’ aan toegevoegd, 

verwijzend naar de Londense wijk waar de club vandaan komt. ‘Hotspur’ is een naam die door 

de eerste leden werd aangedragen, bij wijze van eerbetoon voor Sir Henry Percy. Dit omdat Sir 

Henry Percy en diens adellijke familie de eerste accommodatie voor de club mogelijk maakten. 

Sir Henry Percy droeg de bijnaam ‘Harry Hotspur’ vanwege zijn heldendaden tijdens veldslagen 

in de 13e en 14e eeuw. 

 

West Bromwich Albion   

 The Baggies 

Over de oorsprong van deze bijnaam zijn verschillende lezingen in omloop. Een daarvan leert 

ons dat het oude stadion slechts twee ingangen had: achter elk doel één. Wanneer alle 

toeschouwers binnen waren, werd het entreegeld in grote zakken van beide doelmonden naar 

binnen gedragen. Een andere verklaring stelt dat supporters in vroeger tijden recht vanuit hun 

werk naar de wedstrijden gingen. De meeste supporters bleven in hun werkkloffie: wijd 

zittende ‘baggy’ kleding die de werkers wat comfort bood tegen de intense hitte in de 

fabrieken. 

West Ham United    

 The Hammers 

Je zou zeggen dat deze bijnaam in direct verband staat met de naam van de club. Vreemd 

genoeg is dit echter niet het geval; dit is puur toeval. De ware oorsprong van deze bijnaam is 

terug te vinden in het clublogo. Hier zijn twee grote gekruiste hamers op afgebeeld, als 

verwijzing naar de scheepswerf ‘Thames Ironworks’, het bedrijf dat de basis legde voor het 

ontstaan van West Ham United. 

Wigan Athletic 

 The Latics 

Deze nickname is simpelweg voortgekomen uit een verkorting van de clubnaam: Athletic werd 

‘Latic’. In het regionale dialect van Wigan wordt de eerste lettergreep bij deze uitspraak 

gemakshalve ingeslikt. 

 

 

Dick Taat 
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Beste voetbalvrienden en voetbalvriendinnen, 

 
We zijn al weer toe aan de 11e Volkelse Voetbalkennis Kwis. De voorbereidingen zijn alweer in 

volle gang en het belooft weer een spannende strijd te worden. 
 

Datum:    
Vrijdag 10 januari 2014 

 
Het strijdperk zal wederom onze kantine op de Eeuwsels zijn 

 en elk team wordt uiterlijk om 20.00 uur verwacht. 
 
 

Wat zijn de spelregels: 
 

 We spelen in teams van 2 personen. 
 Beide personen moeten lid zijn van RKSV Volkel. 

 De vragen hebben betrekking op voetbal in de ruimste zin van het woord 
(regionaal, nationaal, internationaal, spelregelvragen etc.). 

 We spelen in 4 voorrondes en sluiten af met een spetterende finale. 
 De finale wordt individueel gespeeld. 

 De winnaar van de finale mag zich VOLKELS VOETBALKENNER 2014 noemen. 
 

 
Aanmelden voor deze spetterende kwis gaat als volgt: 

 
mail naar:   

mjmvandriel@gmail.com 
 

Vraag een inschrijfformulier achter de bar, vul daarbij de teamnaam en de namen van de spelers 
in en deponeer deze in de ideeënbus die in de kantine hangt of bij een van de organisatoren.  

Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 9 januari 2014 ingeleverd te zijn. 
 

Het maximale aantal teams is 32 en deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wacht 
niet te lang met inschrijven…… 

 
Namens de organisatie wensen wij jullie veel succes met de voorbereidingen en zien we jullie 

allemaal graag op vrijdag 10 januari 2014 
 

Mark Smulders 
Martijn van Driel 

Geert VerkuilenMarc de Groot 
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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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Wedstrijdverslagen Volkel D1 
             
            Volkel D1 – UDI D2 Zaterdag 26 oktober 2013 

 
Wij begonnen heel sterk; we hadden een hele vroege goal. Jorrit gaf een goede pass 
op Jelle en die kon hem goed in tikken: 1-0. Daarna hadden we een mindere periode 
en werd udi iets sterker, maar we gingen nog wel met 1-0 de rust in.  We begonnen 
weer sterk en kregen weer wat kansen. Toen kregen we een vrije trap en schoot Bart 
hem er heel mooi in: 2-0. Maar toen kwam udi weer terug en scoorden ze een goal 2-
1. En we hadden het nog niet opgegeven, we kregen weer wat kansen. Jelle gaf een 
goede pass op mij en ik kon hem nog maar net scoren: 3-1. We kregen nog een goede 

kans en Jorrit werd neer gehaald door hun keeper: penalty. Maar Jorrit schoot hem niet zo goed in en de 
keeper stopte de bal. En na de penalty was de wedstrijd afgelopen: 3-1 gewonnen. 
 
Fenno Jilesen 
 
 

 GVV D1 - Volkel D1 Zaterdag 2 november  2013 
Op 2 november gingen we naar Grave. Het regende best hard en het was een plakveld 
door de kleigrond. We begonnen heel goed aan de wedstrijd en al best snel scoorde 
Jelle H. een goal met een assist van Loek. GVV kwam een beetje terug, maar meer ook 
niet. Met rust was het 0-1 voor ons. 
De tweede helft gingen we nog beter spelen en Loek scoorde met een assist van Jesse 
van H. Toen vielen de goals steeds sneller. Ik scoorde het derde doelpunt, met een 
goede aanval. Het was een mooie goal in de kruising, aangegeven door Jesse S. 

Daarna maakte Loek nog een goal, alweer door Jesse S. aangegeven. Fenno werd neergehaald in het 
strafschopgebied en kreeg een penalty, die werd genomen door Jesse van H. Hij scoorde de 0-5. Toen 
kwam er nog een goal van Luuk met een assist van Fenno. Eindstand: 0-6. Het was een leuke en sportieve 
wedstrijd. We staan nog steeds bovenaan en we gaan voor het kampioenschap!!!! 
 
Jorrit Peerenboom 
 
 

Volkel D1 - F.C. Uden D1 Zaterdag 9 november 2013 
In het begin van de wedstrijd speelden we vooral rond de middenlijn, maar daarna 
kregen wij steeds meer kansen en werd de wedstrijd op de helft van F.C. Uden 
gespeeld. Toen legde Jelle Hermkens de bal terug en Jesse Schouten schoot de bal. 
Fenno Jilesen kwam inlopen, maar raakte de bal niet dus kon de keeper niet meer 
bij de bal en ging hij erin: 1-0. Daarna schoot Fenno Jilesen de bal van afstand in de 
hoek en die ging erin: 2-0.  
In de tweede helft kwam F.C. Uden terug door de spits van hun. Er werd een diepe 

bal gegeven en de spits was weg. Onze verdediging wilde er nog iets aandoen, maar dat lukte niet. Hij tikte 
de bal erin: 2-1. Toen werd het spannend, maar meteen daarna kwamen we weer terug en scoorde Jelle 
Hermkens de 3-1. 

We speelden niet onze beste wedstrijd, maar de 3 punten zijn gelukkig wel binnen. Na deze 
wedstrijd blijven we koploper met 3 punten voor op D.A.W. D1. We moeten nog 3 wedstrijden 
spelen dus het blijft spannend en we moeten nog tegen D.A.W. D1. 
 
Teun L’Ortye 
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DSV D1 - Volkel D1   Zaterdag 9 november 2013 

 
 
We startten fel en goed; we kregen al snel een paar kansen. Ik kreeg de bal van 
Tycho, Luuk liet hem gaan en ik krulde de bal in de kruising.  1-0 voor ons. Wij 
waren in de aanval Luuk kapte en passte de bal naar mij en ik schoot de bal erin 2-
0. Toen kreeg DSV een vrije trap en schoot hem er mooi in 2-1. 
Rust. Na de rust waren wij slechter dan DSV en DSV kreeg kans op kans en maakte 
de 2-2 na de 2-2 kreeg Jorrit nog een grote kans maar hij werd in de rug geduwd, 
maar geen penalty. We hopen tegen DAW beter te spelen en KAMPIOEN te 
worden. 
 
Jesse van Hooft 
 
Volkel – DAW….. de  kampioenswedstrijd!  Zaterdag 23 november 2013 

  
 

Eerst gingen we naar het hok: teambespreking. Daarna gingen we het veld op…. De 
scheids floot af. Eerste helft super spannend, maar er gebeurt weinig. Met 0-0 
gingen we de rust in. 
De tweede helft begon. Het duurde lang voordat iemand scoorde. Maar toen 
scoorde DAW 0-1.  We gingen verder knokken. Toen kwam de 0-2 achterstand. 
Maar niet lang daarna werd het 1-2. Loek scoorde. Het einde van de wedstrijd was 
het al, maar toch scoort DAW de 1-3. De scheids floot af, Volkel had verloren. Maar 
volgend seizoen zal het vast beter gaan! 

 
Loek Dijkink 
 
JVC D2 - RKSV Volkel D2 Zaterdag 30 november 2013 
 
   
Het is zaterdag 30 november en RKSV Volkel D1 moet voetballen tegen JVC D2. Wij 
wilden heel graag winnen want wij hadden nog een kleine kans om kampioen te 
worden, dan moesten wij winnen en Schaijk gelijkspelen of verliezen.  

De wedstrijd begint. Volkel begint sterk en al gauw scoort Luuk Raaijmakers met 
een assist van Jesse van Hooft 0-1. Ook komt er al snel een tweede goal van Luuk 
Raaijmakers met weer een assist van Jesse van Hooft  0-2. En dan na een paar 
aanvallen van Volkel komt Jorrit Peerenboom voor het doel hij legt hem af op Luuk 
en Luuk scoort 0-3,  een hattrick voor Luuk Raaijmakers! Vlak daarna weer een goal 

een prachtige uithaal van Bart vd Kandelaar met een assist van Dustin Ilhan 0-4. Jorrit scoort met een assist 
van Jesse Schouten, mooie aanval 0-5! Maar JVC blijft voorin hangen en scoort ook: 1-5. Dan is het rust. 

 Vlak na de rust krijgen we een vrije trap Bart gaat schieten, in de kruising 1-6!  Loek Dijkink ziet Jelle 
Hermkens vrij staan en geeft een pass Jelle scoort 1-7. Jorrit schiet er nog een bal in na een assist van Jesse 
Schouten 1-8. Dan scoort Jesse Schouten zelf met een prachtige volley, Jelle Hermkens gaf de assist 1-9. 
Daarna scoort Jorrit weer,  assist van Jelle Hermkens 1-10. Maar toch scoort JVC weer 2-10. Jelle Hermkens 
geeft een mooie steekpass en Luuk Raaijmakers scoort 2-11. Einde wedstrijd.  
 
We werden alleen geen kampioen maar ik vond het een mooie afsluiting van het seizoen!  
 
Luuk Raaijmakers  
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WIJ  

 

WENSEN U ALLEMAAL 

 

HELE FIJNE 

 

FEESTDAGEN TOE 

 

EN EEN HEEL MOOI,  

 

GEZOND, GEZELLIG  

 

EN SPORTIEF 

 

2014 !!! 

 

 

 

 

Bestuur 

rksv Volkel 
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Medewerkersavond  2013 
 
 
Op vrijdag 1 november hebben we weer onze jaarlijkse medewerkersavond gehad. Een avond met zoals 
altijd een grote opkomst van de in onze vereniging actieve vrijwilligers. Rond half negen liep de kantine vol 
en na een heerlijk bakje koffie van Els konden we gezellig bij praten  onder het genot van een drankje en 
een hapje met muziek van Jos Somers op de achtergrond. Later in de avond stond buiten bij het afdak de 
ook vorig jaar binnen gehaalde  en wegens succes geprolongeerde kipkar weer opgesteld. Hier kon de 
inwendige mens weer ruimschoots worden versterkt. Er was keus uit diverse kipproducten (kippenpoten, 
kippenborsten, kippenbillen, etc.)  en ook het  broodje beenham ontbrak niet. En uiteraard stonden de 
kantinemensen paraat voor een koud pilsje, een wijntje  of een lekker sapje.  
Pieter Peerenboom, onze voorzitter, bedankte alle medewerkers voor hun inzet voor onze club. We willen 
graag onze zaken goed voor elkaar hebben, onze accommodatie goed onderhouden en vooral onze spelers 
en teams goed en sportief laten functioneren. Als dank bood hij aan alle medewerkers een handdoek aan 
met het logo van rksv Volkel.  
 
 

Zoals gebruikelijk werd op deze avond ook een aantal 
mensen extra voor het voetlicht gehaald. Deze keer 
was het de beurt aan Gerald en Wilma, die jaren 
geleden de taak op zich hebben genomen om Mart en 
Jo als kantinebeheerder op te volgen. Ze hebben dit 
steeds met veel inzet gedaan samen met 
medewerking van Hanny en Jan en vele andere 
vrijwilligers. Naast het voortreffelijke beheren van de 
kantine hebben ze ook nog de kantine een 
metamorfose laten ondergaan, zodat deze nu een 
gezellige uitstraling heeft. Afgelopen zomer hebben ze 
het stokje al overgedragen aan Els en Toine, maar op 
deze avond werden Gerald en Wilma toch nog even 

extra in het zonnetje gezet. Met een bloemetje , een aandenken en een bijdrage voor de toekomstige 
aanschaf van nieuwe fietsen bedankte onze voorzitter Pieter Peerenboom beide voor hun enthousiaste 
inzet gedurende de laatste jaren.  Als klap op de vuurpijl werd Gerald nogmaals naar voren gehaald om de 
onderscheiding van ‘Lid van verdienste’ te ontvangen voor 32 jaar actief medewerkerschap bij onze 
vereniging.  
 
 

Ook Dhr. Heutink, vice-voorzitter van KNVB district 
Zuid 2, was nog naar Volkel gekomen. Hij had voor 
Rob van Beem en Pierre Hutjens een zilveren KNVB-
speld meegebracht als waardering voor ruim 20 jaar 
inzet in diverse functies binnen de club.  Pierre o.a. de 
laatste jaren als voorzitter en Rob als leider van Volkel 
5 en penningmeester.   



Klupproat 39ste jaargang nr. 6 December 2013 

rksv Volkel   blz. 42 

 

 



Klupproat 39ste jaargang nr. 6 December 2013 

rksv Volkel   blz. 43 

 
Hierna was het de beurt aan Ton van Hooff, die zelfs een 
gouden KNVB speld in ontvangst mocht nemen. Ton is 
o.a. al 21 jaar bestuurslid waarvan de laatste 12 jaar 
secretaris. Maar Dhr. Heutink had nog meer “bagage” bij 
zich , want  Harry Verwegen en Frans van Os werden 
door hem  benoemd tot Lid van Verdienste van de KNVB, 
de hoogste onderscheiding mogelijk bij de KNVB. Beide 
hebben een lange lijst aan functies en activiteiten bij 
onze club; Harry is al 30 jaar bestuurslid en 
wedstrijdsecretaris, al eeuwig leider van Volkel 6 en ook 
al 8 jaar consul.  Frans is 34 jaar bestuurslid en al zeer 
veel jaren wedstrijdsecretaris van de jeugd, en nog 

steeds actief als scheidsrechter.   
 
 

 
 
 
Nadat Dhr. Heutink afscheid had genomen , o.a. met de bekende  stevige omhelzing van Frans  van Os, was 
het tijd voor een stukje ontspanning.  Want ook het entertainment ontbrak deze avond niet.   
 
De in Volkel en omgeving wereldberoemde blinde nieuwslezer ‘Willem’ (met zonnebril , leesbril, 
blindenstok en geheel in braille geschreven tekst) wist ruim een kwartier lang diverse interessante en  vaak 
komische  berichten aan het publiek te presenteren. Deze berichten gaven bijna allemaal stof tot nadenken 
en soms werd het publiek met knappe  of kromme woordspelingen op het verkeerde been gezet.  Wat 
dacht je van het tragische bericht van de fietser die in Erp was aangereden !!!!   …….….… en een kwartier 
later in Boekel heelhuids was aangekomen.!!  
Nadat alle nieuwsfeiten van Willem waren gepasseerd en hij zijn applaus had geïncasseerd  zijn we nog 
doorgegaan tot in de kleine uurtjes en kunnen we terugzien op een gezellige avond. Volgend jaar voor 
herhaling vatbaar !!!   
 
Jan Banken 
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Sinterklaas 2013 
 

 
Ook dit jaar  is Sinterklaas met 2 van zijn Pieten bij 
de voetbal club geweest. Op Vrijdag 29 November 
was de dag voor de 5–jarigen en voor alle F spelers. 
Deze groep werd in tweeën  gesplitst waardoor 
Sinterklaas meer individuele aandacht aan de 
spelers kon geven.  
 
 
Er werden verschillende spelletjes gedaan,  die 
bedacht waren door enkele moeders van onze 
toekomstige sterspelers .  
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Deze werden dan ook succesvol uitgevoerd door de allerkleinste leden en sommige leiders, waarbij ze op 
eind een cadeau en een snoepzak kregen en voldaan huiswaarts keerden. 
 
 

 
 
Al bij al was het weer een geslaagde avond en willen hierbij iedereen bedanken die mee heeft geholpen om 
deze sinterklaasavond te doen slagen. 
 
 
De jeugdcommissie  
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Volkel zet Milheezer Boys eenvoudig opzij: 4-0 
27-10-13 

In eigen huis heeft Volkel Milheezer Boys afgetroefd. Via doelpunten van Luuk v/d Elzen, Gijs Verkuijlen en 

tweemaal Stijn van Cuijk kwam de 4-0 tot stand. Het verschil kwam met name in de 2e helft tot stand toen 

Volkel nog een keer extra aanzette. Het slotakkoord was voor Stijn van Cuijk die met een pegel van grote 

afstand de 4-0 eindstand op het bord zette.  

 
 

Simpele 1-4 zege Volkel bij Olympia ’18: hattrick Gijs Verkuijlen 
3-11-2013, Kliksport 

De als lastig tegemoet geziene uitwedstrijd in Boxmeer bij Olympia ’18 is door Volkel simpel met 1-4 
gewonnen. Gijs Verkuijlen was de grote man. Hij trof liefst 3x doel voor Volkel en schreef zo een hattrick op 
zijn naam.  
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Volkel blijft Milsbeek achtervolgen 
10-11-2013, Kliksport 

VOLKEL - RKSV Volkel deed wat het doen moest door SES met 3-2 te verslaan. Een moeizame zege 
voor de mannen van trainer William van der Steen maar op basis van een uitstekende eerste helft 
wel dik verdiend. De winnende goal werd vlak voor tijd gemaakt door Stijn van Cuijk die met een 
fabelachtige knal de kruising wist te vinden. 

 
Volkel verslaat SES met 3-2 (Foto's: Tonny Kuijpers) 

 

4G: Volkel zegeviert ook in Oploo 

17-11-2013, Kliksport 

OPLOO - RKSV Volkel wist opnieuw te winnen al ging dat qua uitslag redelijk moeizaam: 2-3. De 
overwinning kwam de bezoekers echter wel degelijk toe want tegenstander Excellent liep veelal achter 
de feiten aan en kwam pas laat op 2-3. 

 
Excellent - Volkel 2-3 (Foto's: Tonny Kuijpers) 

 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/262372
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/263308
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4G: Hapse Boys in 'thriller' voorbij Volkel 
1-12-2013, Kliksport 

VOLKEL/MILSBEEK - Hapse Boys heeft voor een daverende verrassing gezorgd door op bezoek bij 
nummer twee Volkel een 4-5 overwinning te boeken. De gasten keken bij de rust nog tegen een 3-0 
achterstand aan. Joost van der Groes scoorde in blessuretijd de winnende voor de Boys. Lijstaanvoerder 
Milsbeek leed uitgerekend tegen slotlicht MVC het eerste puntverlies van het seizoen. 

  
Volkel verspeelde thuis een 3-0 voorsprong tegen Hapse Boys. (foto: Tonny Kuijpers) 

 

Als dag en nacht, zo groot was het verschil qua spel van Volkel en Hapse Boys voor en na rust. De 

thuisploeg had aanvankelijk weinig te duchten van de Boys. Loek van den Elzen trof tweemaal doel en toen 

Gijs Verkuijlen op aangeven van Stijn van Cuijk raakschoot net voor de thee, leek het pleit beslecht. Ook na 

rust was er nog weinig aan de hand voor Volkel, maar na het missen van mogelijkheden op de 4-0 zorgde 

Frank Kohlen voor de aansluitingstreffer. 

Op dat moment stortte Volkel letterlijk in. De ploeg van trainer Paul Cuppen rook bloed en ging -met 

succes- op zoek naar meer. Thijs Kemperman zorgde voor de aansluitingstreffer en via Joost van der Groes 

werd het eerst 3-3 en vlak voor tijd 3-4. Invaller Rick van Hinthum leek Volkel in de slotminuut toch nog een 

puntje (4-4) te bezorgen, maar in de toegevoegde tijd maakte Van der Groes met zijn derde van de middag 

het feest compleet voor Hapse ploeg. 

4G: Milsbeek wint derby; Volkel haalt uit 

8-12-2013, Kliksport 

LANGENBOOM/VOLKEL - In de vierde klasse G hebben de titelpretendenten Milsbeek en Volkel geen fout 
gemaakt. Lijstaanvoerder Milsbeek won moeizaam de Genneper derby tegen Vitesse'08 (1-0), het 
achtervolgende Volkel zette simpel MVC opzij. SES verspeelde op eigen veld twee punten tegen 
Excellent; Handel won ruim in Milheeze. 

Milsbeek-trainer Schoonderbeek kan tevreden zijn. Zijn ploeg won de derby tegen Vitesse'08 en blijft 
koploper in de vierde klasse G. (foto: Hanny van der Linden) 
 
De derby tussen Milsbeek en Vitesse, meer spannend dan goed, werd na een dik kwartier beslist door een 
doelpunt van Siemen van Straaten. Een driepunter tegen de buurman uit Gennep was ook noodzakelijk 
voor de ploeg van trainer Schoonderbeek, omdat Volkel - zoals verwacht - geen fouten maakte in het 
thuisduel met MVC: 4-1. 
De gasten uit De Mortel keken al snel tegen een 2-0 achterstand aan na goals van Gijs Verkuijlen en Stijn 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/263306
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van Cuijk. Via Luuk van de Elzen en nogmaals Verkuijlen werd het 4-0 voor Volkel, waarna Arni van Zoggel in 
blessuretijd nog mocht tegenscoren voor MVC. 

 
  

 
 

 
 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/264887
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/264886
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VOLKEL 1 GENOMINEERD VOOR SPORTPLOEG VAN 
HET JAAR OP SPORTGALA GEMEENTE UDEN 
 
Zoals elk jaar organiseert de gemeente Uden weer een feestelijk evenement om de Udense 
kampioenen te feliciteren met hun sportieve prestaties. Het Sportgala is dit jaar op zaterdag 18 
januari 2014 in Markant Uden. Zowel jeugdige als volwassen kampioenen met bijzondere 
sportprestaties op regionaal, nationaal of internationaal niveau, worden deze avond in het 
zonnetje gezet. Op deze avond worden de sportvrouw, sportman en de sportploeg van het jaar 
bekend gemaakt. 
Voor de titel van ‘sportploeg van het jaar’ is ook Volkel 1 gekozen, vanwege de goede prestaties in 
het Bekertoernooi. Nog nooit is een 4e-klasser doorgedrongen tot de districtsfinale van de KNVB-
beker en het behalen van deelname aan de Amstel-cup. Dit is  een unieke prestatie van Volkel 1.   
Naast Volkel 1 zijn ook FC Uden (kampioen) en Dames Saturnus (kampioen) genomineerd. 

De uiteindelijke winnaars worden bepaald door het combineren van de publieksstemmen (25 

%) en het oordeel van de vakjury (75 %).  
 Van 6 december tot en met 15 januari kan een stem worden uitgebracht  op www.sportgala-
uden.nl (per IP-adres kan één stem worden uitgebracht). De uiteindelijke winnaars worden 
bepaald door het combineren van de publieksstemmen (25 %) en het oordeel van de vakjury (75 
%). 

Ondersteun onze ploeg door een stem uit te brengen op www.sportgala.nl !!! 

Doe dit meteen als je dit leest, dan wordt het niet vergeten.  
 
Jan Banken, pr en media rksv Volkel 
 

Dienstenveiling 
Op zaterdag 23 November was het de dag dat de 

jeugdcommissie hun kavel van de dienstenveiling 

gingen volbrengen. De opdracht was 70 m2 

straatwerk of een terras maken. De gelukkige winnaar 

was de Fam. Verstegen aan de Eiment. Op 

Vrijdagavond werden de voorbereidingen gedaan 

door Frans v.Os , Jan Riepe en Harrie Verwegen; het 

zandcunet werd uitgebreid verdicht en het zand werd 

vlak gezet. Met regelmaat van de klok werd het werk 

stilgelegd om aan de inwendige mens te denken. 

Johnnie en Petra zorgden goed voor ons, we kwamen 

niets te kort. Zaterdagmorgen voor 7 uur lagen de 

eerste stenen al weer op zijn plaats , we wilden John 

op tijd zijn bed uit laten komen , daarom op tijd gaan 

knallen. Er werd weer op tijd een werkbespreking 

gehouden zodat we op de zaterdag ook niets te kort 

zijn gekomen. Deze dag hadden we versterking van onze voorzitter Fred Bongers. Omdat de D 1 kampioen 

kon worden werd er even gas gegeven dat we op tijd klaar waren zodat we onze jeugdactiviteiten ook 

konden volbrengen. Met veel enthousiasme werd er flink gesjouwd. Onze Frans zorgde dat we genoeg 

http://www.sportgala.nl/
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stenen op voorraad hadden. Wat me wel opviel was dat Jan Riepe en Fred Bongers met volle overtuiging 

lieten zien dat ze ook verstand van straatwerk hadden; de stenen lagen er ook in un mum van tijd in. Jan 

tikte de passtukken er net zo gemakkelijk met de hamer in of ie elke dag straatwerk maakt en Fred vleide 

de stenen of hij nooit iets anders had gedaan. Rond de klok van 2 uur was de inrit en het terras geveegd , 

afgetrild en opgeruimd .Alles bij elkaar was er een mooi stukje vakwerk afgeleverd. Alles bij elkaar hebben 

we laten zien dat de jeugdcommissie meer in zijn mars heeft  dan de hele jeugdafdeling  op rolletjes te 

laten lopen. Wij willen bij deze John en Petra bedanken voor hun gastvrijheid  en hopen dat ze lang kunnen 

genieten  van hun straatwerk . 

Damesteam 
OSS’20 – Volkel Dames 1 
Op naar Oss en met behulp van de meisjes A1 gewonnen met 2-0. Gescoord: Yvet en Lynn. 
HVCH 1 – Volkel Dames 1 
Een geweldige overwinning op de verjaardag van Femke: 7-0!! Gescoord: 2x Taylor, 2x onze jarige 
jop, 1x Lynn, 1x Meggie, 1x Linda. 
Margriet Dames 1 - Volkel Dames 1 
Alweeer op naar Oss. Nu met een minder goed resultaat helaas. We verloren met 3-1. James had 
gescoord. 
Volkel Dames 1 – Udi Dames 1 
Ditmaal mochten we voor het eerst dit seizoen thuis voetballen op het kunstgras. Hell Yeah! Een 
echte Derby, Udi kwam namelijk op bezoek. Aangemoedigd door vele supporters werd er 
gewonnen door de Damesch van Volkel : 4-1! Gescoord: 2x Femke, 2x Linda.  
Top Dames 1 - Volkel Dames 1 
Alweeeer op naar Oss. Nu tegen het oooo zo grote Top. Maar zo TOP waren ze niet, wij namen de 
3 punten mee naar huis, 3-0 gewonnen! Gescoord :  1x Femke, 1x Linda, 1x Taylor. 
Volkel Dames 1 – VCO Dames 1 
Een wedstrijd die nogal saai was en daarom dus ook erg saai eindigde : 1-1. Gescoord: Linda. 
Gelukkig wel een zwaar goed feest gehad in de kantine op Marvin’s verjaardag. Bedankt hé 
mannen voor de geweldige muziek uit: ‘de Sl.t’! 
Volkel Dames 1 – Dood Gedacht Dames 2 
Net als tegen VCO helaas 1-1 gespeeld. Gescoord: Silke. 
Volkel Dames 1 – WHV Dames 1 
Een erg mooie wedstrijd op het kunstgras 3-0 gewonnen. Gescoord: 1x Silke, 1x James, 1x Smets. 
MKB Brandstof Dames 1 – Volkel Dames 1 
Toen we op het (mooie complex) van de Maaskantse Boys kwamen, lag het veld er schitterend bij. 
Bij nader inzien bleek echter dat er wel 230 emmers wit zand over waren gegooid tegen de (aars) 
wormen. De lijnen waren allemaal opgesnoven, er was niks meer te bekennen in heel Maaskant 
(Maren Kessel). Onder leiding van Tom de Ridder (MKB Brandstof) begon MKB fel aan de 
wedstrijd. Desalniettemin (schoonheid zit binnenin) deed Volkel er niet voor onder. Binnen 10 
minuten opende Taylor de score. 10 Min. later scoorde Sil met een prachtige bekeken bal. 5 Min 
voor rust scoorde Fem op aangeven van Smets de 3-0 met keeper en bal erin. In de rust werden er 
wat wissels toegepast. Meggie voor Britt als keepster. Annie voor Pien en Lieke voor Wieke. Na 
rust nog 3x gescoord door Sil, Fem en Smets. Eindstand 6-0! Dikke Doei MKB!!   
 
Wist-U-dat..!?!?!? 

- Wij bovenaan staan!!! 
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- Wij namelijk ook dit jaar weer met dank aan de KNVB meedoen aan een Mickey Mouse 

competitie. 

- U niet raar op hoeft te kijken als er deze winter een groot spandoek van ons tussen de 

jeugdkampioenen hangt. 

- Een welverdiende slagroomtaart dan ook wel erg op zijn plaats zou zijn.  

- Een platte kar in de winter wel heel erg koud is? 

- Ciel dan gewoon haar extra colletje aantrekt. 

- Wij haar heeeel veel plezier wensen tijdens dit ritje! 

- We ook nog een paar Wist-je-datjes over onze voetbalwedstrijden hebben. 

- Nooit Gedacht ons bijna had dood-gedacht. 

- Ze (Dramaqueen 1e klas, 40 jaar en kind langs te kant) zelfs begon te spugen en ook het 

natrappen kende. 

- Wij dit heel erg jammer vinden, omdat alleen ‘vrouwen onder de rode lampen’ spugen, 

- Ennnn Lama’s! 

- De scheids ondanks dat hij dubbel zag van de avond ervoor dit niet heeft gezien? 

- Wij daarom nog een bladje bier als goedmakertje verwachten?  

- We geen namen noemen, zo zijn we dan ook wel weer! ;) 

- Ton van Hooff meer verstand heeft van steunkousen dan van voetbalsokken. 

- Nance haar werk mee naar huis neemt. 

- Ton dit weer meeneemt naar het voetbalveld. 

- Wij dankzij onze jeugdige leeftijden gelukkig nog wel meer verstand hebben van 

voetbalsokken. 

- Bij MKB Brandstof te lijnentrekker geen benzine meer had? 

- Ze daarom maar greppels hebben gegraven. 

- De gracht hier zelfs dieper was dan in de ArenA. 

- We na de wedstrijd van Volkel 1 (4-5) wij van DAMES 1!! benaderd zijn door Skyline om 

voortaan elke zondag verslag van onze wedstrijden te geven. 

- Wij hier heel erg trots op zijn! 

- Misschien gaan we nu eindelijk een beetje meetellen. 

- Wij ons vrouwenvoetbal hier in de omgeving in ieder geval op de kaart gaan zetten. 

- We hopelijk een mooi begin kunnen maken met ons kleintje kampioenschap. 

- Wij voor nu weer even klaar zijn met schrijven. 

- En weer volle gas verder gaan met onze verdiende PRE-Party in de kantine!! 

De pen     
Voordat ik begin over mijn voetbalcarrière wil ik natuurlijk eerst Silke bedanken 
voor de pen. Bedankt! 
Ik ben dus Cecile Vloet, oudste van het stel, nadat vorig seizoen de laatste paar 
leeftijdsgenoten het mooi geweest vonden op het Volkelse voetbalveld. Ik voetbal 
nu ongeveer 21 jaar. Ik ben begonnen bij de M2. Het 7tal dat toen onder leiding stond van Renske Jans, 
inmiddels  V.d. Locht.  Mooie tijd, vooral het jeugdkamp in Overloon, waar we echt nuttige dingen hebben 
geleerd,  die niets met voetbal te maken hadden  overigens. Via de M1 ging ik  naar dames 2 en daarna 
dames 1. Ik heb  meestal in de verdediging gespeeld en af en toe op het middenveld, zowel links, rechts als 
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in het midden. Sinds dit seizoen ben ik onze laatste “man”. Erg veel leuke, onvergetelijke dingen 
meegemaakt met al die dames en veel verschillende trainers. Tussendoor heb ik ook nog wat jaren de 
meisjes getraind.  
Naast het voetballen werk ik parttime op basisschool Octopus in Boekel als leerkracht van groep 6 en ben ik 
thuis moeder van 2 kinderen .  
Wat betreft voetballen is het kampioenschap in 1996-1997 toch wel het hoogtepunt van al die jaren.  Zeker 
omdat in dat seizoen niet alleen wij, maar veel meer Volkelse elftallen kampioen werden. Elke zondag was 
het feest. Maar ja, inmiddels is dat al zolang geleden. Sommigen van ons huidige team konden toen nog 
niet eens lopen! Ik zeg: tijd voor een nieuwe ronde op de platte kar!  
Dit seizoen draaien we eindelijk weer eens een keer mee in het bovenste gedeelte van de ranglijst. En dan 
hoeven we hem niet eens op zijn kop te houden!  
Op het moment dat ik dit schrijf voeren we zelfs de ranglijst aan. Het is erg spannend! Met nog 2 
wedstrijden te gaan, staan we 1 punt los op de nummer 2. Ik hoor u denken: Nog 2 wedstrijden? 
Inderdaad! Een paar jaar geleden heeft de KNVB bedacht dat ze de damescompetitie maar in 2 periodes 
moest verdelen. Niet leuk!  Het enige voordeel hiervan is dat we zo  wel 2 x kampioen kunnen worden in 1 
jaar.  En als we iets kunnen vieren, dan laten we dat als dames natuurlijk niet aan ons voorbij gaan!  
Dat we dit jaar zo goed draaien komt waarschijnlijk door onze flitsende, goedpassende, aerodynamische 
shirts waardoor onze voetbalkwaliteiten net wat beter naar boven komen. We hebben namelijk 2 
wedstrijden puntverlies geleden toen we in de blauwe reserveshirts moesten spelen.  Ik wil dan ook nog 
even onze sponsor noemen die voor deze mooie shirts heeft gezorgd: VAN DEN BOSCH TUIN & TERRAS.  
Verder dragen de trainingen onder leiding van Leo ook bij aan het succes. Dit jaar focussen we ons tijdens 
het trainen meer op het afronden, aangezien we vorig jaar een negatief doelsaldo hadden. Er zit duidelijk 
verbetering in. De laatste maand zijn er geen ballen meer onder vrachtwagens gekomen die over de 
rondweg reden.  Maar de allergrootste bijdrage aan dit succes heeft natuurlijk de sfeer in de groep! En die 
is goed! Ga zo door, Dames!  
 

 
Dan wil ik de pen graag doorgeven aan één van onze nieuwe aanwinsten: James, de eer is aan jou! 
Succes! Groetjes Cecile  
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Nieuwe tassen Volkel-5 
 

Wij willen als spelersgroep van Volkel -5 de familie Raaijmakers hartelijk danken voor de mooie, nieuwe 
voetbaltassen die zij ons geschonken hebben. Ze zijn goed te onderscheiden van andere omdat er netjes de 
vermelding ‘Ut vijfde’ op staat. Na de schenking van de coachjassen voor de leiders is dit wederom een 
geweldig gebaar van jullie. 
 
Frans, Jo, William & Robert, kei bedankt ! 
 

 
 
 

Jassen begeleiding Volkel-2 
 
Marco vd A heeft aan de leiding van ons ‘Twidde’ jassen geschonken. Zij zijn daar erg blij mee en trots op 
en willen daar Marco bij deze natuurlijk nogmaals hartelijk voor danken.  
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Trainingsoutfit trainers A-Selectie 
 
Ter promotie van zijn het kledingmerk Saller, waar Marco dealer van is, heeft hij ook aan de trainers van 
onze elftallen van de A-selectie verschillende artikelen uit de collectie kleding geschonken, waardoor ze er 
eensgezind uitzien op de dinsdag- en donderdagavonden. 
Marco, hartstikke bedankt hiervoor en succes met deze mooie sportkleding. 
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Statistieken 
 
Tijdens het schrijven van deze statistieken naderen we de winterstop alweer. Bij de senioren zijn nog 2 
speelrondes te gaan, veel jeugdteams hebben hun laatste wedstrijd er al op zitten. In de volgende 
Klupproat zullen we weten wie de ‘Herbstmeisters’ zijn. Zullen dat dezelfde zijn als die nu bovenaan staan, 
of laten sommige spelers zich in de laatste wedstrijden nog gelden? 
 

Topscoorder 
Fred van Asseldonk heeft de koppositie van Noud Hutjens overgenomen. Hij heeft zeer productieve weken 
achter de rug. Aan de 2e en 3e plaats van Gijs en Luuk is af te lezen hoe makkelijk ons vaandelteam 
momenteel tot scoren komt. Hopelijk weten ze dit aan het eind van het seizoen om te zetten in een 
kampioenschap! 
 
 

Naam Aantal doelpunten 

Fred van Asseldonk 13 

Gijs Verkuijlen 11 

Luuk vd Elzen 11 

Bob Linders 10 

Noud Hutjens 9 

Mike van Hintem 8 

Wout Schepers 8 

Femke Riepe 7 

Martijn den Dekker 7 

Robert Raaijmakers 7 

Selim Ilhan 7 

5 spelers met 6 

 

 

Koning van de Assist 
Jaren geleden voerde ons dameselftal elke ranglijst aan. Na een aantal magere jaren hebben we nu weer 
een vrouw bovenaan in een klassement, Femke Riepe. Ze moet deze 1e plaats wel nog delen met Stijn van 
Cuijk. Wederom een speler van ons 1e elftal dat boven in een klassement mee draait. Verder scoort ook 
Fred in deze tussenstand goed, wordt hij misschien de 2e na Selim die een dubbel weet te pakken? 
 
 

Naam Aantal assists 

Femke Riepe 9 

Stijn van Cuijk 9 

Fred van Asseldonk 8 

Robert Raaijmakers 8 

Bob Linders 7 

Frans Bongers 7 

Selim Ilhan 7 

2 spelers met 6 
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Team van de het seizoen 
Volkel 2 blijft deze lijst aanvoeren en ze draaien tot nog toe een geweldig seizoen. Ook in hun competitie 
hebben ze de koppositie te pakken. Ze worden op de voet gevolgd door Volkel 1, dat dit seizoen weer om 
de prijzen speelt. Volkel 8 en onze Dames doen het ook uitstekend! 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 2 10 26 2,60 

Volkel 1 12 30 2,50 

Volkel 8 7 16 2,29 

Dames 9 20 2,22 

Volkel 3 11 24 2,18 

Volkel 7 9 16 1,78 

Volkel 6 10 14 1,40 

Volkel 4 11 14 1,27 

Volkel 5 10 6 0,60 

Veteranen Volgt vanaf volgend clubblad   

 

 

Jeugdklassement 
Bij de 1e tussenstand hadden nog 3 teams een ongeslagen status, helaas hebben ze dat geen van allen vol 
weten te houden. Onze D1 en D2 doen het bijzonder goed, daar moeten we over een aantal jaren bij de 
senioren profijt van gaan hebben, ook de meisjes C1 draaien boven in dit klassement mee. 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

D1 11 28 2,55 

D2 10 24 2,40 

MC1 9 21 2,33 

A2 11 25 2,27 

E2 11 23 2,09 

A1 12 22 1,83 

B2 11 19 1,73 

C2 10 15 1,50 

MA1 10 13 1,30 

E1 11 13 1,18 

F3 11 13 1,18 

B1 12 12 1,00 

E3 11 10 0,91 

D3 10 6 0,60 

F4 11 4 0,36 

C1 12 4 0,33 

F1 9 3 0,33 

F2 10 0 0,00 
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Doelman van het jaar 
Wieke heeft deze periode weer 1 wedstrijd gekeept en wederom de nul gehouden, daarmee blijft ze dit 
klassement aanvoeren. Joost en Britt doen het tot dusverre geweldig, beide met een gemiddelde van 
minder dan 1 doelpunt per wedstrijd tegen. Willem en Merijn volgen op de voet. 
 
 

Naam Wedstrijden Aantal tegen Gemiddelde 

Wieke van Zoggel 2,00 0 0,00 

Joost Eurlings 9,00 6 0,67 

Britt van Hooff 7,00 6 0,86 

Willem vd Brand 9,00 9 1,00 

Merijn Verwegen 5,00 5 1,00 

Jos Hurkmans 1,00 1 1,00 

Mart Bos 10,00 12 1,20 

Tomek Kuipers 11,00 17 1,55 

Tom Vogels 9,00 24 2,67 

Wilco v Nuland 8,00 22 2,75 

Wim vd Locht 6,00 18 3,00 

Maarten Derks 10 31 3,10 

Bas Baaten 1 4 4,00 

Ton Vroomen 3 14 4,67 

John Rijnen 1 5 5,00 

    

 
Dan wil ik nogmaals alle leiders verzoeken om de formulieren volledig in te vullen (zo heeft Volkel 2 tot 2x 
toe geen uitslag ingevuld, dus weet ik niet hoeveel tegendoelpunten hun keeper die wedstrijden heeft 
gekregen), zodat ik de statistieken zo goed mogelijk kan bijhouden. 
 
 
Groet, 
Wout Cobussen
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Activiteitenkalender 
 

2013        Aanvang 

 
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  Sportgala Uden   15.00 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 8 februari in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

Oplossing van Raad de Plaat (pag. 39) 

 
Deze actieve leider is Paul School, leider van F4G. 
 

 

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
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