
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP

KLUPPROAT

RK
SV

omslag volkel  04-03-2008  13:26  Pagina 1





Klupproat 40ste jaargang nr. 1 Februari 2014 

rksv Volkel   blz. 1 

Warming up 
 
Beste mensen, 
 
We hebben weer een jubileum: ons clubblad bestaat 40 jaar! Ik weet dat ik oud begin te worden, 
als ik besef dat ik betrokken was bij het eerste exemplaar… . 
 
Dit eerste nummer van 2014 is zoals gewoonlijk weer wat dunner. Omdat er weinig gevoetbald is 
sinds december. 
Toch is het weer behoorlijk gevarieerd met ook weer veel leuke plaatjes.  
 
Ons vaandelteam pakte weer een overwinning, al was het op het nippertje. Een stevige tweede 
plaats is het gevolg. 
 
Nu even geen statistieken omdat er nog maar weinig wedstrijden zijn gespeeld. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 12 april! 
 
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
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mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Bert van Dalen Tim van Doorn Puck vd Elzen Ted vd Elzen 

Sebastian Santiago Timo Peters Yvonne Bos Teun van Helvoort 

Lars Goossens John Bongers Thijs van Bree Jaimy vd Broek 

 

Aangemeld 

Luuk van Hout Looierstraat 7 5408 SZ Volkel 0413-262003 

John Lokkerbol Korte Heikantstraat 4 5408 SR Volkel 06-27906382 

Louis vd Elsen Wezelstraat 30 5408 XZ Volkel 0413-274347 

 

Verhuisd 

Dirk vd Berg Saxofoonstraat 37 5402 CD Uden 06-13353000 

Pien van Dalen Vloetrand 12 5408 PG Volkel 06-28249027 

 
 

Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan  
Ton van Hooff, Eikenwal 101A, 5403 KE Uden, 0413-265734 / 06-19906363 
of mailen naar info@rksv-volkel.nl 
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Organisatie 
Bestuur 
Voorzitter a.i. Pieter Peerenboom Kroatenstraat 20 Volkel 0413-272252 
Secretaris  Ton van Hooff Eikenwal 101A  Uden 0413-265734 
Penningmeester Rob van Beem Leeuwstraat 6  Volkel 0413-261451 
Wedstrijdsecretaris senioren Harrie Verwegen Tijgerstraat 11  Volkel 0413-274103 
Wedstrijdsecr. Jeugd & veteranen Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Sportparkbeheer a.i. Willy vd Heijden Eeuwsels 10 Volkel 0413-273049 
Jeugdafdeling Fred Bongers Marterstraat 29 Volkel 0413-274031 
PR en Media Jan Banken Rechtestraat 2 Volkel 0413-274254 
 

Jeugdcommissie  
Voorzitter Fred Bongers Marterstraat 29 Volkel 0413-274031 
Secretaris Bernadette Tensen  Oosterensepad 1 Volkel 0413-273786 
Wedstrijdsecretaris Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Coördinator A-B-C-D         Wilfred v Deursen    Nieuwstraat 10          Volkel 0413-274497 
Coördinator D-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 bal rolt weer over de voetbalvelden als de weergoden het tenminste 
toelaten, want de periode voor de Carnaval is altijd een kwakkeltijd. Gelukkig 
beschikken we voortaan over kunstgras, zodat iedereen in deze periode in 
beweging kan blijven.  

 
Allereerst wil ik de Dames nogmaals feliciteren met het behaalde 
Winterkampioenschap. De kampioenswedstrijd tijdens de Oliebollenavond gaf 
een leuke sfeer, hoewel de Dames zelf niet helemaal tevreden waren over het 
niveau van de wedstrijd. Feit is dat je kampioenswedstrijden vooral moet 

winnen en gebeurt dat met mooi spel dan is dat meegenomen. Laten we hopen dat de Dames dit kunstje in 
het voorjaar kunnen herhalen om op die manier weer te promoveren. 
 
Volkel 1 heeft de nominatie voor “Sportploeg van het Jaar “ helaas niet kunnen verzilveren. Tijdens een 
gezellige avond in Markant, die bezocht werd door het bijna voltallige eerste team plus begeleiding, gingen 
de dames van Saturnus er met de prijs “Sportploeg van het jaar” vandoor. Ik wil nogmaals de Dames van 
Saturnus feliciteren en wij mogen als Volkel trots zijn op het feit dat wij genomineerd waren. Als er een 
prijs was voor de 3e helft, dan was die voor Volkel, want we verlieten als laatsten Markant. 
 
Tijdens de eerste weken van het nieuwe jaar hadden we weer een aantal vaste evenementen. Onze 
traditionele Nieuwjaarsreceptie was goed bezocht en zoals altijd heel gezellig. Tonproater Rien Bekkers gaf 
als Rinuske Rasmussen een hilarisch optreden voor de bezoekers. De Volkelse Voetbalkenners Kwis was 
voor mij persoonlijk een speciale avond. Voor het eerst was ik niet betrokken bij de organisatie maar mocht 
ik zelf deelnemen. Als voetbalkenner ben ik trouwens behoorlijk door de mand gevallen, samen met onze 
Koen lagen we er na de eerste ronde namelijk al uit. De organisatie was perfect en met Arnold Pluk hadden 
we, na een super spannende ontknoping, een mooie winnaar. 
 
In deze periode zijn we ook al vooruit aan het kijken naar het volgende seizoen. We zijn daarom blij dat de 
selectietrainers William van der Steen, Tom van Dalen en Sjaak van de Wijst ook volgend jaar weer voor de 
groep staan. Ook Frans Bongers gaat volgend seizoen de B-selectie weer trainen. De Dames gaan volgend 
seizoen getraind en begeleid worden door Gerald Riepe en daarmee zijn we voor volgend seizoen weer een 
heel eind rond. 
 
De bouw van het nieuwe wedstrijdsecretariaat gaat zeer voorspoedig. Onder leiding van Freddie en Willy 
en met de hulp van onze eigen leden zit het dak er op, de ramen zitten erin, het stucwerk is klaar en op 
korte termijn gaat de vloer afgewerkt worden. Het streven is om het wedstrijdsecretariaat gebruiksklaar te 
hebben tijdens het Easter Open. 
 
Een aandachtspunt voor de komende periode wordt het vinden van scheidsrechters, zowel voor de 
seniorenwedstrijden als voor de juniorenwedstrijden. Met veel kunst en vliegwerk weten Harrie en Jan het 
bijna elke week weer rond te krijgen, maar het begint steeds moeizamer te worden. De komende periode 
gaan we mensen benaderen om wedstrijden te gaan fluiten, eventueel gekoppeld aan een 
scheidsrechtercursus. Zelf ben ik jaren geleden ook begonnen met het volgen van een BOS cursus ( Basis 
Opleiding Scheidsrechters ) en ben daarna begonnen met het fluiten van wedstrijden bij de club. Met die 
opleiding heb net wat meer kennis en ruggensteun voor het fluiten van wedstrijden, maar het is geen must. 
Om voor je club wedstrijden te fluiten heb je geen cursus nodig, alleen gezond verstand van het 
voetbalspel. Ik kan het iedereen aanraden om af en toe een wedstrijd te gaan fluiten, het is leuk om een 
wedstrijd in goede banen te leiden en onze club is er enorm mee geholpen. Denk je bij jezelf dat is wel iets 
voor mij of je hebt hier vragen over, laat het mij dan a.u.b. weten, ik wil je graag informeren en helpen.  
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Een ander aandachtspunt is het volgende: bij de entree van onze kantine valt het op dat de voetbaltassen 
vaak op de grond gezet worden en niet in het rek. Vooral als het druk is, ligt dan de hele entree vol met 
tassen. Vanuit het bestuur doe ik daarom het verzoek de tassen in de rekken te plaatsen en is dat rek vol 
dan zodanig dat de bezoekers van onze kantine er ongehinderd door kunnen. 
 
Tenslotte wil ik vanaf deze plek Wilma en Gerald feliciteren met hun aanstaande huwelijk tijdens de 
Boerenbruiloft. Ik roep iedereen op naar de receptie van de Boerenbruiloft te gaan en daar Wilma en 
Gerald daar te feliciteren met het huwelijk, als er tenminste niet te veel beletsels zijn…. 
Ik wens iedereen een gezellige Carnaval toe. 

 

Pieter Peerenboom, 
voorzitter 
 

 

Afstandbediening scorebord 
 
Het scorebord is voortaan middels een handzame afstandsbediening aan te sturen. 
Dankzij een gulle gift van MHA Automation en de Club van Honderd is dit gerealiseerd. 
 

 
 
 
V.l.n.r.: Voorzitter Pieter Peerenboom, Henk vd Heijden (MHA), echtgenote 
Marga vd Heijden, Ad Kuijpers (CvH) en Harrie Verwegen (CvH). 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

 
 
 De winter laat lang op zich wachten dit seizoen. Op het moment dat ik dit schrijf 
is het nog ver boven nul en is er geen vorst of sneeuw te bekennen. Wel zijn er al 
afgelastingen geweest doordat onze velden niet goed genoeg zijn om bij erg nat 
weer te spelen. Onze consul is, terecht, erg zuinig op de velden. We hebben nog 
een heel voorjaar te gaan met twee grote toernooien. Hierbij moeten de velden 
in goede conditie zijn. Hopelijk hebben we niet al te veel hinder van Koning 
Winter dit jaar. 
 
 

De trainingen zijn weer hervat en de voorjaarsreeksen zijn weer begonnen. De coördinatoren hebben deze 
winter veel werk gehad met het puzzelen om alle teams weer goed bezet te krijgen. Er zijn namelijk een 
aantal spelers gestopt na de najaarsreeks. Natuurlijk respecteren wij de wens van onze leden om niet 
verder te gaan maar we zouden het nog veel meer respecteren als ze zich, en de ouders, realiseren dat ze 
met een teamsport bezig zijn. Door tussentijds te stoppen wordt het hele team benadeeld en moeten er 
wijzigingen in de teams doorgevoerd worden. Daarom wil ik met klem vragen om het seizoen af te maken 
en als team, het beste van het seizoen te maken.  
 
Op 23 en 30 december hebben we het traditionele Kerstzaalvoetbaltoernooi  voor de jeugd gespeeld. 
Onder de deskundige leiding van Frans van Oss en Willem van der Molen en met toezicht van Harrie 
Verwegen was dit weer een mooi evenement voor alle jeugdspelers. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn er veel A en B jeugdspelers bereid om de jongste spelers te coachen 
en te begeleiden. De strijd buiten de lijnen tussen de coaches onderling was net zo fanatiek en sportief als 
binnen de lijnen. Ook een wedstrijdje te fluiten was geen probleem voor de meesten. Op de 30 december 
was Gerald Riepe aanwezig om ook een aantal wedstrijden te fluiten. Dankzij iedereen was het weer een 
mooie afsluiting van het kalenderjaar. 
 
Op 18 januari was weer het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Uden. We mochten daar slechts met 2 
teams naar toe. In de voorjaarsreeks van het seizoen 2012 – 2013 waren de D2 en F2 kampioen geworden. 
In de najaarsreeks van seizoen 2013 – 2014 waren er helaas geen kampioenen. Ze werden hier nog even in 
het zonnetje gezet en mochten een mooie medaille in ontvangst nemen. 
 
Op 18 januari was ook het jaarlijkse darts toernooi voor de jeugd. De aanloop naar dit toernooi ging een 
beetje moeizaam omdat er een paar teams op dezelfde dag een wedstrijd hadden. Na goed overleg is er 
een wedstrijd verzet en is er met de inschrijving rekening gehouden. Uiteindelijk kon iedereen die dat wilde 
ook deelnemen aan dit jaarlijkse evenement. Er deden maar liefst 44 deelnemers mee. Elders in deze 
uitgave staat een uitgebreid verslag van het toernooi. 
Binnen de jeugdcommissie is toegezegd dat er bij volgende edities van het jeugd dartstoernooi op zaterdag 
beter aandacht komt voor de wedstrijden op die dag. 
 
Op de jeugdleidersvergadering van 20 januari hebben we vooruit gekeken naar de voorjaarsreeksen en het 
volgende seizoen. De technische commissie is nu alweer bezig met de eerste indelingen voor het volgende 
seizoen en het invullen van de begeleiding van de teams. Maar het was deze keer ook nodig om een aantal 
teams opnieuw van voldoende spelers te voorzien. Zoals ik in de opening al vermeldde zijn er een aantal 
spelers in de winterstop gestopt. Dit levert extra werk op voor de coördinatoren om een nieuwe indeling te 
maken maar ook de teamgenoten moeten mogelijk met nieuwe medespelers of zelfs in een nieuw team de 
voorjaarsreeksen aanvangen. Daarom is het wenselijk dat de spelers het hele seizoen afmaken als dit 
enigszins mogelijk is. 
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Op deze vergadering hebben we de leiders en trainers ook een compliment kunnen geven vanwege het 
terugbrengen van de sleutels na het trainen. Op eerdere jeugdleidersvergaderingen was dit regelmatig een 
puntje van kritiek vanuit de jeugdcommissie. Ik ben blij dat het nu beter gaat! Volhouden zo. 
Helaas ook weer een klein puntje van kritiek over het kwijtraken van materialen vaak door onoplettendheid 
en het niet melden bij de jeugdcommissie. 
 
Ik wil hierbij ook de spelers vragen om de tassen, bij een bezoek aan de kantine, in de schappen te 
plaatsen. Nu komt het zeer vaak voor dat de tassen door het hele portaal verspreid liggen. Dit ziet er niet 
aleen slordig uit maar levert ook een gevaar op voor de bezoekers van de kantine. Het is geen uitzondering 
dat de bezoekers over de tassen moeten stappen om binnen of buiten te komen. We hopen dit in het 
vervolg met dit verzoek te kunnen voorkomen. Mocht er geen verbetering in de situatie optreden gaan we 
kijken naar andere maatregelen. 
Hopelijk komt het niet zover en kunnen we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en de algemene 
normen en waarden ter hand nemen als blijk van respect naar de overige bezoekers. 
 
Het Paasweekeinde wordt in 2014 volledig in beslag genomen door voetbalactiviteiten. Op zaterdag en 
zondag zijn we één van de locaties waar dit grote internationale toernooi gehouden wordt. Van Volkel doen 
er 6 teams mee aan dit toernooi en hopelijk kunnen er veel in Volkel zelf spelen, maar dit zal zeker niet 
voor alle teams geregeld kunnen worden.  
Toch is het zeker de moeite waard om naar dit evenement te komen kijken. 
Op 21 april (tweede Paasdag) zijn we “club van de week” bij FC Oss. Dit betekent dat we hier met ongeveer 
40 pupillen naar toe mogen. De pupillen krijgen verschillende taken zoals met de spelers mee het veld 
oplopen, ballenjongen/meisje zijn en vlaggendragers. De jeugdcommissie gaat hier binnenkort mee aan de 
gang om de pupillen uit te nodigen en te inventariseren welke ouders mee willen en voor vervoer kunnen 
zorgen. 
 
Zoals de planning nu bekend is zal met het Easter Open toernooi ook het nieuwe wedstrijdsecretariaat 
gebruikt kunnen worden. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers hebben we goede hoop dat het dan zover 
klaar is dat er volledig gebruik van gemaakt kan worden. 
 
Zoals iedereen weet kan er geen voetbalwedstrijd gespeeld worden zonder een scheidsrechter. Daarom 
zijn we bijna constant op zoek naar vrijwilligers die kunnen (en willen) fluiten bij onze jeugdteams 
In september is er een pupillenscheidsrechterscursus bij Festilent in Zeeland. Festilent heeft ons in de 
gelegenheid gesteld om cursisten op te geven voordat de cursus op de site van de KNVB komt. Als er bij 
onze jeugdleden belangstelling is om hier aan deel te nemen kunnen ze zich bij mij melden. De kosten 
worden helemaal vergoed door onze vereniging. 
We zijn ook aan het inventariseren of er voldoende belangstelling is om bij onze club een 
Scheidsrechterscursus voor volwassenen te organiseren. 
 
De toernooicommissie is ondertussen alweer druk bezig om het thuistoernooi te organiseren. Dit zal 
plaatsvinden op 16, 17 en 18 mei. Bijna alle poules zijn gevuld en er zijn maar liefst 10 Duitse teams 
aangemeld. Ook de samenwerking met Recreatiepark Billy Bird Hemelrijk is weer verlengd en hierdoor 
kunnen de jongste teams gratis naar het attractiepark nadat de wedstrijden gespeeld zijn. Het zal 
ongetwijfeld weer een fantastisch evenement worden. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Kerstzaalvoetbal 
 

Zoals gebruikelijk werd er tussen kerst en nieuwjaar weer een onderling toernooi gehouden. Het ging weer 
allemaal relaxt en gemoedelijk op 23 en 30 December. Twee lange dagen van 9.00 u tot 18.00 uur werd er 
gevoetbald voor de persoonlijke eer om  1e te worden in de leeftijdsklasse waar men voor speelde. Leiding 
hadden we van onze eigen jeugdspelers die in groten getale aanwezig waren. We bedanken hen  van harte 
voor hun bewezen diensten. Ook de overige medewerkers bedankt voor jullie inzet . 

En twee mannen die we zeker niet willen vergeten: Frans v. Os en Willem v.d. Molen , die zijn beide dagen 
van de 1e tot de laatste minuut aanwezig geweest om alles op tijd en vlot te laten verlopen. 

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde activiteit en we hopen eind dit jaar dit weer te realiseren. 

 Iedereen bedankt voor de medewerking en tot de 32 e Kerstzaalvoetbaltoernooi eind dit jaar 

 Harrie Verwegen 
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Jeugdspelers: 

 
  Pepijn Peerenboom 13 jaar. 
     Jorrit   Peerenboom 11 jaar. 

 

 
 

 
   

  
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. In welk team speel je? 
 

Pepijn: In Volkel C-2. 
Jorrit:  In Volkel D-1. 

 
 

2. Op welke plaats sta je in het veld? 
 

Pepijn: Links voor of links midden 

Jorrit:  Nu in de spits en hiervoor speelde ik linkshalf.  
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3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
  

Pepijn: VCO/Festilent daar speelden een paar kinderen uit mijn klas 
in, pittige tegenstanders! 

Jorrit: DAW, ze waren fysiek sterker. 
 

 
4. Op welke plaats in de competitie zijn jullie in het najaar 

geëindigd? 
 

Pepijn: Op de 6de plaats, 10 wedstrijden gespeeld 15 punten. 

Jorrit: Tweede geworden onder DAW. Het was heel spannend, de 
wedstrijd tegen DAW verloren. De wedstrijd daarna tegen JVC met 11-

2 gewonnen en DAW had met 1-0 van Avesteijn gewonnen. Had DAW 
gelijk gespeeld of verloren waren wij kampioen geworden.  

 
 

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

 
Pepijn: Een tweede kunstgrasveld, dan kunnen er meer trainingen en 

wedstijden doorgaan. 
Jorrit: Ik zou het leuk vinden om met ballen te spelen met het logo 

van Volkel erop en een pannaveldje op de club.   
 

 

6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
 

Pepijn: Broodje kroket met Ice Tea. 
Jorrit:  Broodje kroket met mayo en AA.  

 
 

7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 
  

Pepijn: Ajax en Volkel, omdat ze allebei goed spelen. Bij Volkel vind 
ik Stijn van Cuijk goed spelen. 

Jorrit: Ajax Volkel en Barcalona. Siem de Jong en Bojan vind ik goede 
spelers. 

 

8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 

 
Pepijn: Robin van Persie, omdat het een goede speler is en de goals 

goed afmaakt. Hij speelt bij Manchester United. 
Jorrit: Zlatan Ibrahimovic, omdat hij heel hard kan schieten en goed 

kan koppen. Hij speelt bij Paris Saint Germain. 
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9. Op welke school zit je? 
 

Pepijn: Het Udens college T2E, samen met Joep van Lankveld en Niels 
van Sleeuwen. 

Jorrit: De Vlieger groep 8, bij meester Piet en juf Marijke. 
 

 
10. Wat wil je later worden? 

 

Pepijn: Iets commercieels, maar ik weet het nog niet helemaal zeker. 
Jorrit: Profvoetballer, leuk bij Barcelona in de spits! 

 
 

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

 
Pepijn: Af en toe ga ik ook nog trimmen en hardlopen. Papa voetbalt 

bij Volkel 5 en loopt ook hard. 
Jorrit: Ik tennis er ook nog bij. En mama danst bij de sportschool. 
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12. Jullie darten ook en hebben meegedaan met de 

jeugdkampioenschappen darts op de club, waar ben je 
geëindigd? 

 
Pepijn: Ik ben door de poulefase van 12 t/m 15 jaar gekomen en 

tussen de 12de en 16de plaats geëindigd.  
Jorrit: Ik heb meegedaan tussen de 8 t/m 11 jaar en ben in de 

kwartfinale afgevallen.  
 

 

13. Het is bijna carnaval, hebben jullie nog plannen met de 
carnaval? 

 
Pepijn: Ik ga de optocht kijken en misschien naar het schoolfeest. 

Jorrit: Ik doe mee met de optocht en de kinderzitting, samen met de 
klas. (het thema is nog een verrassing) Ook ga ik naar de SOS. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

“WIJ ZIJN ER HELEMAAL VOOR 

KLAAR EN MAKEN ER EEN SKON 
FISTJE VAN DIT JAAR” 

 



14. Jullie vader is ook altijd actief met de carnaval, maar nu zie 
je hem aan bijna elke lantaarnpaal in Volkel en Uden. Wat 
vinden jullie hiervan? 

 

Pepijn: Ik vind het wel leuk, waarom weet ik niet. 
Jorrit: Ik vind de leuze wel grappig: “stem op een goeie peer” 

 

Ik vond het een leuk interview met twee goeie peren. 
Jongens bedankt voor jullie leuke antwoorden. Dit keer 
geen team foto i.v.m. de afgelastingen en de winterstop. 
Dat maak ik in de loop van het seizoen wel weer goed. 
Marleen en René bedankt voor de koffie en de overheerlijke 
koek. Alle leden een plezierige carnaval toegewenst. 
Groetjes van Nancy van Hooff. 
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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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Darten voor de Jeugd, weer geslaagd 
 
Op zaterdag 18 januari was het weer zover. De Dartskampioenschappen voor de jeugd werden weer 
gehouden bij de voetbalclub. En dat het darten leeft onder de jeugd zag je aan de grote opkomst. Maar 
liefst 44 jongens en meisjes hadden zich ingeschreven om een gooi te doen naar de titel: jeugdkampioen 
darten bij de jeugd van RKSV Volkel. Er werd weer gespeeld in 2 categorieën en wel t/m 11 jaar en vanaf 12 
jaar. De wat “oudere” jeugd, de B en A junioren spelen met de senioren mee op zondag. Na enkele 
spannende wedstrijden in de poulefase ging het in de kwartfinales pas echt beginnen. Meerdere 
wedstrijdjes werden pas op het laatste moment beslist. In de klasse t/m 11 jaar waren het Bart v.d. 
Kandelaar en Jacco Schouten die uit gingen maken wie er Dartskampioen 2014 werd. Na een spannende 
strijd trok Bart aan het langste eind en werd de terechte kampioen in zijn klasse. 
 

 
 
In de andere klasse t/m 12 jaar waren het Freek Lourenssen en Dennis v. Deursen die gingen strijden om 
het hoogste. Ook hier een spannende wedstrijd waarin Freek de sterkste bleek te zijn. Na de laatste pijl 
maakte hij het zegegebaar waarmee Michel van Gerwen zo populair is geworden. Geweldig. 
 
De volledig uitslagen zijn: 
 

T/m 11 jaar:  1. Bart v.d. Kandelaar. 2. Jacco Schouten. 3. Dustin Ilham.  
 
En vanaf 12 jaar:  1. Freek Lourenssen. 2. Dennis v. Deursen. 3. Luuk v.d. Maazen. 
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Het is weer een prima toernooi geweest. Mijn dank gaat dan ook uit naar Rick van Hinthum en Hans v.d. 
Burgt voor hun hulp en Els en Toine Bos voor de verzorging van de inwendige mens. Bedankt!! 
Zo zie je maar weer dat er niet alleen gevoetbald hoeft te worden om het clubgevoel levendig te houden.  
 
Hopelijk kunnen we het Dartstoernooi nog lang blijven houden en wie weet komt er in de toekomst wel 
een grote kampioen uit voort. Dus jongens en meisjes blijf oefenen en wie weet sta jij volgend jaar op het 
hoogste podium. Iedereen bedankt en tot de volgende keer. 
 
Groetjes, Gerald Riepe 

 

Darts toernooi 19 januari 2014 
Op 19 januari hebben we weer het jaarlijks terugkerend dartstoernooi gehouden voor de senioren en de A 

en B jeugd. Er waren dit jaar (net als in 2013) 26 deelnemers waaronder maar liefst 11 jeugdspelers. Het 

niveau van de wedstrijden was op momenten ongekend hoog en er werden veel spannende partijen 

gespeeld. Er werd op deze dag slechts 1x een 180 score gegooid en wel door Stan Hurkmans. De hoogste 

finish was 118 en werd gegooid door de kampioen van 2012 en nu ook weer de favoriet voor de titel Paul 

van der Sangen. De kampioen van 2013, Gerald Riepe, had andere verplichtingen en kon de titel dus niet 

verdedigen. Evenals vorig jaar was er maar één vrouwelijke deelneemster, Hanny van Bergen. Ze kon in 

2013 twee wedstrijden winnen, dit jaar door een lastige loting slechts één. Na het toernooi waren er meer 

vrouwen die beloofd hebben om mee te doen als er volgend jaar een vrouwenpoule komt. Er is toegezegd 

dat we bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5) zeker gaan bekijken of er mogelijkheden zijn. Na de 

poulewedstrijden gingen alle deelnemers door in een winnaars- of verliezerspoule.  

Uiteindelijk kwamen Fred Bongers en Toine Bos tegen elkaar uit in de finale van de verliezerspoule. Fred  
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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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wist deze partij met 3 tegen 1 te winnen. 
 
Bij de winnaarsronde wist aanstormend talent Mike vd Burgt de halve finale te halen. Hij werd uiteindelijk 
derde. Marco van der A zette ook een mooie prestatie neer door vierde te worden in de winnaarspoule. 

 
De finale ging tussen Paul van der Sangen en Bas van de Pol. Bas wist deze finale zeer overtuigend met 3 – 0 

te winnen. Hij is de nieuwe dartskampioen van rksv Volkel. 

    

 

 

 

 

Ik wil Hans vd Burgt bedanken voor het mede-organiseren en de toernooileiding. 

We hopen jullie volgend jaar weer allemaal te zien. Voor degenen die willen is er 

ook iedere donderdag een competitie in de kantine. Deze is nu al voor een groot 

deel gespeeld maar na de zomer beginnen we weer met een nieuwe competitie. 

Alle deelnemers van het toernooi zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te 

nemen. Als er nu toch al nieuwe liefhebbers zijn om op donderdag te darten, zorg 

dan dat je met een groepje van 5 of 6 bent dan kunnen wij jullie helpen om een 

kleine competitie voor jullie op te zetten en de stand bij te houden. 

Iedereen bedankt voor de deelname en tot volgend jaar. 

 

De (interim) organisatie Hans en Fred 
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De pen  
Voordat ik begin met mezelf voorstellen en mijn voetbalcarrière wil ik eerst Cécile 
bedanken voor de pen, bedankt daarvoor! 
 
Voor degenen die mij (nog niet) kennen: ik ben Jaimy Waals, alias James, 22 jaar en 
kom uit het naburig gelegen Odiliapeel. Ik voetbal nu ongeveer 12 jaar. De eerste 4 
jaar van mijn carrière heb ik bij de meisjes in Odiliapeel gevoetbald en vervolgens 
heb ik nog twee jaar bij de jongens A en B gevoetbald (dit op aanraden van de KNVB 

waar ik 5 jaar in de regio en districtselftallen heb gevoetbald van Zuid II), voordat ik de overstap heb 
gemaakt naar Prinses Irene in Nistelrode. Daar heb ik 5 jaar gevoetbald en zijn we kampioen geworden in 
de eerste klasse waarna we naar de hoofdklasse zijn gepromoveerd.  
 
Helaas kende mijn carrière ook een dieptepunt in 2008. Op de selectietraining van Willem II (vrouwen) 
scheurde ik mijn binnenste kruisband af en later raakte mijn meniscus ook beschadigd, waardoor ik 
anderhalf jaar niet heb kunnen voetballen. Mijn droom was direct te gronde gegaan, want ik wilde graag in 
de eredivisie voor vrouwen voetballen. Vervolgens weer helemaal hersteld en nog een paar fantastische 
jaren gehad in Nistelrode.  
 
2 Jaar geleden ben ik weer terug gekeerd naar Odiliapeel in verband met drukte van school en werk. 
Jammer genoeg beviel het niet zo goed als ik had gehoopt. Dit vertelde ik ook tegen de dames uit Volkel. 
Op mijn verjaardag afgelopen jaar kreeg ik een overschrijvingsformulier van de dames van Volkel als 
cadeau. Zelf had ik de keuze al gemaakt om naar Volkel te gaan, maar ik hield de dames vol spanning. Vanaf 
dag één heb ik veel plezier bij voetbalclub RKSV Volkel en ik hoop er nog vele jaren te mogen acteren in het 
gezellige dames 1! Nu genoeg vertelt over mijn carrière.  
 
Naast het voetballen ben ik 3e-jaars student op de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) waar ik de 
studie verpleegkunde doe als duaal (werken en leren) student. Ik heb een leerarbeidsovereenkomst met 
ziekenhuis Bernhoven in Uden waar ik mijn stages loop. Daarnaast ben ik ook nog actief voor Stichting JO, 
ook wel bekend als Jongerenraad Odiliapeel. Wij behartigen de belangen van jongeren in de leeftijd van 12-
30 jaar op het gebied van woningbouw, kermis, beachsoccer, etc.  
 
Buiten mijn studie, werk en andere bezigheden ben ik zo nu en dan bij café Piepers te vinden. Zo volgens 
mij heb ik wel genoeg over mezelf verteld. Ik hoop dat jullie iets wijzer zijn geworden van mij.  
 
Graag nodig ik u allen van harte uit om op zondagmorgen om 10.30 uur naar de sterren van Volkel dames 1 
te komen kijken. De support kunnen we goed gebruiken in de tweede seizoenshelft op weg naar het 
kampioenschap en hopelijk promotie naar de 4e klasse. Na bijna een kantje volgetypt te hebben wil ik graag 
de pen doorgeven aan onze “Prinses” in “Heikrikkeldurp” Agnieska alias Anus d’n Urste! Alaaf!!!!  
 

  
 
 
 
 
De ballen,  
Jaimy Waals  
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Kenniskwis 2014 
 
Op 10 januari 2014 werd de Volkelse Voetbalkenniskwis gehouden. 30 Teams namen deel. De eerste 3 
rondes werden per team gespeeld over 25 vragen. Na ronde 1 bleven de beste 16 teams over, na ronde 2 
de beste 8 en na ronde 3 de beste 4 teams.  
In ronde 4 werden de mannen van de jongens gescheiden. Waar in de eerste 3 rondes nog per team 
gespeeld werd , moest men nu de vragen individueel beantwoorden. Uiteindelijk bleven de 4 finalisten over 
met ieder hun eigen specialiteit: 

Naam Specialiteit 
Stef Schepers PSV 100 jaar 

Marcel v.d. Bergh Brazilianen in Nederland 
Tom van Dalen HSV 

Arnold Pluk Historie Champions League 
 
Bij de eigen specialiteit levert een goed antwoord dubbele punten op. Als laatste ronde werd de specialiteit 
“Franck Ribéry” gespeeld met dubbele punten voor iedere deelnemer bij een goed antwoord. Met nog 2 
vragen te gaan stonden Stef, Arnold en Marcel op 1 punt van elkaar met ieder nog kans op de overwinning.  
Met  de voorlaatste vraag haakte Stef helaas af en dat terwijl hij bijna de gehele finale aan kop had gestaan. 
De laatste vraag ging tussen Marcel en Arnold. Arnold wist hem als enige goed te beantwoorden en mag 
zich de Volkelse Voetbalkenner van 2014 noemen. 
Tussen ronde 1 en 2 werd het altijd leuke spel Gele Kaart Rode Kaart gespeeld. Hier was de spanning een 
stuk minder groot, al na 3 vragen waren nog slechts 2 deelnemers over: Arno Spierings en Jan v.d. Rijt. Al na 
vraag 4 was het beslist.  Arno Spierings  was de winnaar van de Gele Kaart Rode Kaart. 
In maart mogen Marcel en Arno onze club vertegenwoordigen bij de Bavaria Kwis. Laten we hopen dat dat 
net zo goed gaat als 2 jaar geleden. 
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Bij de training van PSV 
 
De vrienden Teus, Max, Wikke en Pleun zijn een dagje naar de training van PSV geweest. Dat leverde enkele 
mooie plaatjes als bewijs op. 
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Kerstloop 2013 
 
Allereerst wil ik iedereen veel gezondheid en geluk wensen voor 2014.  
Ook dit jaar waren er weer  mooie routes te lopen, uitgezet door Jan en Gerald. De route ging dit jaar door 
het nieuwe park en een wijk van Uden Zuid. Het was prima weer om eens lekker te wandelen en om alle 
calorieën van 1ste kerstdag te verbranden. Ook dit jaar weer een grote opkomst. Ongeveer 85 wandelaars 
kwamen opdagen en genoten van een lekkere wandeling. Na afloop kon iedereen die mee had gelopen in 
de kantine terecht voor een lekkere kop snert en roggebrood met spek. Langs deze weg wil ik Jan Riepe 
bedanken voor het mee uitzetten van de mooie wandelroutes en Toine en Els voor het verzorgen van het 
eten en drinken. Iedereen bedankt voor het meedoen met de wandelingen en hopelijk tot het volgend jaar. 
 
Groetjes,  Gerald Riepe 

 
 

Raad de Plaat 
 

Is dit nou Roy of Rick van Hinthum?? 
 
 

 
 
 

De oplossing:  zie laatste pagina.
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1-3 Zege Volkel bij Vitesse '08 in laatste wedstrijd voor de winterstop 

Volkel deed in Gennep wat het moest doen namelijk winnen. Op sportpark De Heikuul was het geen 
hoogstaande wedstrijd, maar Volkel ging wel aan de haal met de drie punten door een 1-3 overwinning. 

De beginfase ging gelijk op met een fanatiek startend Vitesse. In de 8e minuut profiteerde Roy van Hinthum 
bijna van een misverstand in de Vitesse defensie, maar hij werd net nog geblokt door een verdediger van 
Vitesse. Eén minuut daarna was de linksbuiten van Volkel wel succesvol. Hij ging een combinatie aan met 
Luuk v/d Elzen op de linkerkant van het veld en rondde beheerst met links af door de bal in de hoek te 
schuiven buiten bereik van Vitesse doelman Lex Wever. 

 

 

 

Vitesse zette nog eens aan en vooral de achterhoede van Volkel had het daarmee wat lastig. Het 
uitverdedigen ging moeilijk en vaak moest de lange bal gehanteerd worden. In de 24e minuut viel de 
gelijkmaker toen Bjorn Hendriks aan de rechterkant langs zijn directe tegenstander glipte na een 
uitgekiende diepe bal. Vrij voor Volkel goalie Tomek Kuijpers schoof hij de bal tegen de touwen. Het duurde 
niet lang of Volkel stond weer op voorsprong. In de 27e minuut kreeg Volkel op ongeveer 25 meter van het 
Vitesse doel een vrije trap na een overtreding op Gijs Verkuijlen. Stijn van Cuijk wist wel raad met dit klusje 
en schoot de bal afgemeten over de muur in de rechter kruising.  

Hierna waren er nog mogelijkheden om de stand uit te breiden. Peter v/d Zanden zag zijn inzet over het 
doel gaan en Luuk v/d Elzen mikte tot tweemaal toe naast.  

Na rust bleef Volkel gemakkelijk overeind en scoorde ook nog een keer in de 50e minuut. Ditmaal was het 
een snelle omschakeling van Volkel die het verzet van Vitesse brak. Via Luuk v/d Elzen en Gijs Verkuijlen 
kwam de bal bij Stijn van Cuijk die Rik Verwijst aanspeelde.  

Die schoof de bal in de uiterste hoek en zette zo de 1-3 op het bord. De wedstrijd was gespeeld, want 
Vitesse kon geen vuist meer maken. 
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Volkel kreeg nog wel wat mogelijkheden. Zo zag Stijn van Cuijk een teruggelegde vrije trap over het doel 
van Vitesse zeilen. In de 83e minuut mocht diezelfde Stijn van Cuijk nog aanleggen voor een vrije trap, maar 
nu mikte hij net naast de kruising. Een verdiende 1-3 overwinning voor Volkel dat nu de winterstop ingaat. 
Op zondag 9 februari 2014 wordt de competitie vervolgd met een thuiswedstrijd op De Eeuwsels tegen 
Juliana Mill.  

 
 

 



Klupproat 40ste jaargang nr. 1 Februari 2014 

rksv Volkel   blz. 47 

 

Kliknieuws 10-2-2014: 

4G: Volkel klopt Juliana in blessuretijd 
VOLKEL - Volkel heeft uitstekende zaken gedaan in de race om de koppositie in de vierde klasse 
G. De ploeg van trainer William van der Steen kwam op eigen veld, in blessuretijd, tot een 2-1 
overwinning tegen Juliana Mill. Het gat met Milsbeek is nu nog één punt, al kwam de 
lijstaanvoerder zelf niet in actie en heeft het dus een duel minder gespeeld. 

 
Volkel won van Juliana Mill (Foto's: Tonny Kuijpers) 

 
Als enige van de op zondag thuis spelende ploegen beschikt Volkel over een kunstgrasveld. En dus 
was het treffen van die club tegen Juliana Mill het enige duel in 4G dat - ondanks de vele regenval 
de afgelopen dagen - doorging. 
Profijt van het doorgaan leek Volkel in eerste instantie niet te hebben. Na een matige maar 
gelijkwaardig eerste bedrijf, namen de gasten uit Mill halverwege de tweede helft brutaal de 
leiding via Jordie de Klein. Niet voor het eerst dit seizoen boog de thuisploeg de achterstand in het 
laatste kwartier om. Stijn van Cuijk mocht in de 75ste minuut vanaf elf meter aanleggen voor de 
gelijkmaker en in de eerste minuut van de blessuretijd - weer vanaf de penaltystip - ook nog eens 
voor de 2-1. 

 
Volkel won van Juliana Mill 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/268249
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/268250
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Activiteitenkalender 
 

2014         
20-21 april   Easter Open Toernooien 
21 april    Club van de week bij FC OSS 
4 mei    Afsluiting seizoen 
16-18 mei    Jeugdtoernooien in Volkel  
 
 

Cooling down 
 

Beste voetballers, leiders en ouders maak gebruik van dit clubblad om 
er in te komen staan met een mooi verhaal en/of een mooie foto. Dit 
clubblad is van en voor jullie. Ook voor blije of droeve gebeurtenissen 
die je wilt delen. 
Als het nodig is helpen we wel een beetje om een tekst wat aan te 
passen. 
 

De redactie 

 
Deadline kopij: 
zaterdag 12 april in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

 

 

 

 

Oplossing van Raad de Plaat (pag.43) 

 
Dit is Rick. 

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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