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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Vorige keer was per abuis de laatste pagina van het interview met de broers Peerenboom 
weggevallen. Excuses daarvoor aan Jorrit, Pepijn en interviewster Nancy. 
 
Met nog twee wedstrijden te gaan staan we samen met Milsbeek bovenaan met evenveel punten. 
Nog alle kans dus op kampioen worden……. En tussendoor nog een beslissingswedstrijd om de 2e 
periodetitel. Een spannend seizoen, waarin ook de dames, het tweede en het derde hoge ogen 
gooien. 
Het wordt dus zeker een spannende afsluiting van het seizoen en misschien ook een feestelijke. 
 
Jan Banken heeft er voor gezorgd dat we deze keer een interview hebben en ook een column. Het 
is de bedoeling dat dit vaste onderdelen worden. 
 
Het nieuwe secretariaat kan in gebruik worden genomen en vormt weer een mooie uitbreiding 
van de toch al prima accommodatie. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 7 juni! 
 
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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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 

Dario Vesters Nico Blumka Wieke Stamhuis Kay Arts 

Lieve vd Sanden Mirte Groenen   

    

Aangemeld 

Puck vd Elzen Looierstraat 14 5408 SZ Volkel 

Ted vd Elzen Looierstraat 14 5408 SZ Volkel 

Tom vd Brand Erfstraat 30 5405 BE Uden 

Daan vd Brand Erfstraat 30 5405 BE Uden 

Ton van Dijk Antoniusstraat 24 5408 AN Volkel 

Edwin van Diessen Zeelandsedijk 38 5408 SM Volkel 

 

Verhuisd 

Paul van Duijnhoven Beekvloed 55 5408 NG Volkel 

Antoon van Dijk Capellerhof 32 5408 BK Volkel 

Silke Bongers Oranjestraat 14E 5401 CB Uden 

 
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  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 Willie 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 
 

 

 
 

 
Op het moment van schrijven van deze column zijn de competities in een beslissende fase en breken er 
voor een aantal Volkelse teams spannende tijden aan. De competitie van ons vaandelteam nadert een 
absolute climax met Milsbeek en Volkel samen op de bovenste twee plaatsen.  Volkel  2 en 3 mogen de 
nacompetitie in en gaan op die manier proberen een  promotie te realiseren. De Dames maken een goede 
kans op het kampioenschap en daarmee promotie naar de vierde klasse. Het vijfde probeert uit alle macht 
degradatie te ontlopen en de andere seniorenteams staan voor zowel promotie als degradatie veilig. 
 
Intussen is ons nieuwe wedstrijdsecretariaat in gebruik genomen dat gerealiseerd is onder leiding van Willy 
vd Heijden en Freddie van Boxtel en met medewerking van vele van onze eigen leden. Het eindresultaat is 
prachtig, daar mogen we als Rksv VOLKEL  echt trots op zijn. Het wedstrijd- secretariaat is perfect gelegen, 
praktisch in het gebruik en prachtig vorm gegeven, met het logo in de vloer als echte aandachtstrekker. 
Tijdens het Easter Open is het wedstrijdsecretariaat in gebruik genomen en bleek al meteen de 
meerwaarde. Nu de meeste teams voortaan werken met het Digitale Wedstrijd Formulier hebben we een 
ruimere opzet nodig van het wedstrijdsecretariaat met meer werkplekken en computers. Als de 
kinderziektes uit het Sportlink systeem zijn, gaat dat volgend seizoen perfect werken. 
 
Op donderdag 27 maart hebben de nummers 1 en 2 van de Volkelse Voetbalkenners Kwis mee gedaan aan 
de regiofinale, georganiseerd door Bavaria United en gehouden in Deurne. Na een zeer spannende finale 
beslisten Arnold Pluk en Marcel vd Bergh de strijd in hun voordeel. De hoofdprijs was een voetbalreis naar 
de Bundesliga-wedstrijd  Borussia Mönchen Gladbach – Hamburger SV, die zij reeds bezocht hebben. 
 
Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld maar komt in een ander daglicht te staan in een week waarin 
Ivo Wouters door zijn vriendin Robin succesvol gereanimeerd is en weer vrolijk rond loopt.  
 
Een paar dagen later ging ik samen met Twan van Rijbroek, Ivo Teeuwen en Arno Verhoogh tennissen in 
Langenboom en daar zakte een tegenstander van ons ook in elkaar. Op dat moment waren er misschien 
wel een tiental mensen die konden reanimeren en was de AED van de naburige voetbalclub SES  snel ter 
plaatse. Daarnaast kwamen via een App nog twee personen met AED’s aansnellen die hulp konden bieden.  
Zowel Ivo als onze Langenboomse opponent Geert, hebben hun leven te danken aan kordaat ingrijpen van 
personen die een AED cursus hebben gevolgd en ook toe hebben durven passen. Hieruit blijkt maar weer 
hoe belangrijk het is dat op vele plaatsen AED’s hangen, dat mensen AED cursussen volgen om reanimatie 
toe te passen en er SMS of App groepen zijn waarvoor je jezelf kan aanmelden. In Volkel hangen er maar 
liefst 18 AED’s en wordt er door vele vrijwilligers hard gewerkt om te zorgen dat er zo veel mogelijk mensen 
cursussen volgen.  Kijk voor meer informatie hierover in  ‘Volkel op de mat’  of op de website van Volkel.nl. 
Heb je nog geen AED cursus gevolgd, meldt je dan aan want daarmee kan je mensenlevens redden. 
 

Pieter Peerenboom, 
voorzitter 
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Sponsoravond 
 

 
Woensdag 2 april werd de jaarlijkse sponsoravond gehouden bij onze hoofdsponsor, Café Piepers. 
Gelukkig waren er veel sponsoren aanwezig en die hebben onder het genot van een hapje en een 
drankje een gezellige avond gehad. 
Als gastspreker had de sponsorcommissie Peter Bijvelds 
uitgenodigd en hoewel hij naar eigen zeggen niet zo’n 
ervaren spreker was, wist hij toch vanaf het begin tot het 
eind iedereen te boeien en soms stof tot nadenken aan 
te reiken met zijn verhaal over zijn successen, maar ook 
over de keren dat hij misschien niet zo succesvol was 
geweest. 
Peter is medeoprichter van uitzendorganisatie Hobij uit 
Veghel en daarnaast is hij ook nog directeur bij 
voetbalorganisatie FC Den Bosch geweest. In zijn verhaal – waar ook de sponsoren bij betrokken 
werden – wist hij ook de link te leggen tussen het bedrijfsleven en de sportwereld. Het verhaal 
zorgde er voor dat er nog volop nagepraat werd en ieder daar zijn of haar ervaringen op kon 
projecteren.  
 

 
Bij deze willen we 
ook graag 
Monique en 
Martje bedanken 
voor de prima 
verzorging van 
deze avond. 
 
 
   
 
 

 
 

 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/277165
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

 
 

Zonder dat we dit jaar een winter hebben gehad zijn we toch weer bij de 
lente aangekomen. Het is weer lekker aangenaam op en langs de velden. 
Mede door het zachte weer kan ook veld 1 weer gebruikt worden. De 
competities lopen alweer bijna naar het einde toe. Een enkel team moet 
nog een paar wedstrijden spelen of inhalen, omdat er wedstrijden om 
meerdere redenen afgelast zijn. 
 
De secretaresse van de jeugdcommissie, Bernadette Tenssen, heeft na 

jarenlange inzet aangegeven, dat ze het te druk heeft met haar gezin, andere verenigingen en 
werk om haar taken nog langer naar eigen tevredenheid uit te kunnen voeren. Dit betekent dat ze 
aan het einde van dit seizoen gaat stoppen met haar activiteiten voor de jeugdcommissie. Wij 
vinden het jammer dat Bernadette deze beslissing heeft genomen maar respecteren haar besluit. 
We zullen tijdens de laatste commissievergadering op passende wijze afscheid nemen van 
Bernadette. 
 

Gelukkig kan ik hier ook meteen melden dat de ontstane vacature ook alweer 
is ingevuld. Met ingang van het volgende seizoen gaat Edwin van Diessen de 
taak van secretaris op zich nemen. 
Edwin heeft een zoon, Gijs, die in de FX voetbalt. Edwin is zeer betrokken bij 
de activiteiten van zijn zoon en vindt het geen probleem om zich ook op een 
ander gebied in te zetten voor onze vereniging. Wij hebben er vertrouwen in 
dat Edwin goed in de commissie zal passen en wensen hem veel succes in zijn 
nieuwe functie. 
 

 
Ondanks dat we geen winter gehad hebben zijn er in februari toch maar liefst 26 wedstrijden 
afgelast. Deze zullen nog allemaal ingehaald moeten worden en dit betekent dat de meeste 
competities tot ver in mei zullen doorlopen. 
 
De goede resultaten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat veel teams iedere keer 
een beetje hoger ingedeeld werden door de KNVB. Op een gegeven moment lijkt de top voor 
sommige teams bereikt te zijn. Dit zien we dan terug in het lagere aantal hoge noteringen in de 
competities en natuurlijk ook in het aantal kampioensteams. In de najaarsreeks van dit seizoen 
hadden we helaas geen kampioenen te melden bij de jeugd en ook in de voorjaarsreeks ziet het er 
naar uit dat het er niet veel zullen worden.  
Van alle tot nu toe gespeelde wedstrijden van alle jeugdteams, is slechts 30% gewonnen. Op 12 
april wist zelfs niet één team een overwinning te behalen. 
 
Natuurlijk is dit niet het belangrijkste. Het is belangrijk dat iedereen met plezier de wedstrijden en 
trainingen beleeft en uiteraard zijn/haar uiterste best doet om een goede prestatie neer te zetten, 
maar ook om de sfeer binnen onze club hoog te houden. 
 
Even een rondje langs de teams met de resultaten tot en met 12 april. 
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 A1: heeft de goede reeks niet vol kunnen houden en loopt nu enkele verliespunten op Ondanks 
dit doen ze nog volop mee voor de laatste periodetitel. 
A2: Het goede begin van de voorjaarsreeks hebben ze helaas niet vol kunnen houden. Na drie 
winstpartijen volgden twee gelijke spelen en daarna twee verliespartijen. Ze doen toch lekker mee 
in de subtop. 
MA1: Na 3 afgelastingen op rij begonnen de dames heel goed met 2 overwinningen. Helaas 
werden deze gevolgd door 3 nederlagen. Ze staan nu in de middenmoot 
 
B1: Kan regelmatig een wedstrijdje winnen maar helaas laten ze ook punten liggen. Het gaat 
moeizaam met het sprokkelen van de puntjes. Reden te meer om te zorgen dat de sfeer binnen 
het team goed blijft en dat de spelers voor elkaar willen werken. 
B2: Kan deze ronde de goede vorm niet vinden. Hier zijn meerdere redenen voor. Ondertussen 
zakken ze naar de onderste regionen van de ranglijst. 
 
C1: Heeft het iets minder moeilijk dan in het najaar. Helaas pakken ze niet iedere wedstrijd punten 
maar het  verschil waarmee de wedstrijd verloren wordt is nu vaak nog maar 1 doelpuntje. 
Hopelijk kunnen ze nog van de laatste plek komen. 
C2: heeft nog maar 1 wedstrijd kunnen winnen. Ze moeten op 16 april tegen de laatste in de 
competitie. Dit is een zogenaamde 6-puntenwedstrijd. Als ze die winnen zullen ze waarschijnlijk 
definitief van de laatste plaats weg zijn. 
MC1: heeft 2 wedstrijden gewonnen en drie verloren. Wat betreft het aantal verliespunten staan 
ze redelijk bovenin, maar het verschil in het aantal gespeelde wedstrijden is erg groot. 
 
D1: heeft helaas nog geen enkele wedstrijd kunnen winnen. De verschillen in de uitslag zijn vaak 
minimaal maar, behalve 2 gelijke spelen, iedere keer in het voordeel van de tegenstander. 
D2: na 4 afgelastingen op rij mochten ze eindelijk gaan voetballen. Ze kunnen regelmatig een 
wedstrijdje winnen en doen lekker mee in de ranglijst. 
D3: hier geldt hetzelfde, regelmatig een overwinning of gelijkspel maar ook al en toe een 
nederlaag. 
 
E1: Na een eerste grote overwinning (8-0) volgde een grote nederlaag (0-5). Daarna werden de 
verschillen kleiner. Behalve de koploper zijn de verschillen in deze competitie erg klein. 
E2: heeft nog iedere wedstrijd gescoord; helaas doet de tegenstander dat ook vaak en soms iets 
meer. 
E3: begon voortvarend aan de competitie. Heeft helaas de laatste 5 wedstrijden niet meer kunnen 
winnen. 
 
F1: zijn heel goed bezig. Ze hebben op 1 nederlaag en 1 gelijkspel na alles gewonnen en zijn nog in 
de race voor het kampioenschap. 
F2: Is al bijna klaar met de competitie. Ze moeten nog 1 wedstrijd terwijl een ander team uit de 
competitie er nog 7 moet spelen. 
F3: Begonnen heel goed met 2 overwinningen. Helaas volgden er alleen maar nederlagen en vaak 
met grote cijfers. 
F4: heeft nog maar 1 puntje kunnen pakken. Een mooie uitdaging voor de leiders en trainers om er 
de moed in te houden. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Vorig jaar hebben we onze fietsenstalling uitgebreid en de ingang verplaatst. De bedoeling hiervan 
was dat de toegangelijkheid en ruimtebenutting beter zou worden. Helaas moet ik nog regelmatig 
zien dat de ingang van de stalling aan de kleedkamer zijde volledig geblokkeerd is door fietsen van 
personen die niet de moeite nemen om iets verder naar achteren te lopen. Dat dit zeer irritant is 
voor de overige gebruikers die er in of uit willen hoef ik jullie allemaal niet te vertellen. Wat ook 
irritant is, is dat de fietsen van de personen die ze lompweg vooraan neer zetten dan plotseling 
helemaal achterin staan. Hopelijk leren die personen er iets van. 
Aan iedereen het verzoek om rekening te houden met andere bezoekers aan ons sportpark en de 
ingang van de fietsenstalling vrij te houden. 
 
Ondertussen is het materiaalhok aangepast aan de wensen van de teams en heeft ieder team een 
eigen ballenrek. Op deze manier is ieder team zelf verantwoordelijk voor de ballen die ze 
toebedeeld krijgen aan het begin van het seizoen. De trainers hebben uitleg gekregen over de 
omgang met de sleutels en tot nu toe hebben we alleen maar positieve berichten gehoord. Zorg er 
allemaal voor dat de rekken afgesloten zijn als er ballen in liggen. 
 
Als dit clubblad verschijnt is het Easter Open toernooi met Pasen, waarvoor voor de eerste keer 
ook Volkel één van de locaties is, al weer voorbij. We hebben met een groep enthousiaste 
vrijwilligers dit evenement voorbereid en hebben vele buitenlandse teams op bezoek gehad. In 
het volgende clubblad (juni) zal er een uitgebreid verslag komen van dit toernooi. 
 
Op 2de paasdag waren we “club van de week” bij FC Oss. We zijn hier met ongeveer 40 pupillen en 
junioren naar toe geweest. Ook hiervan zal in het volgende clubblad een mooi verslag komen. 
 
Als dit clubblad verschijnt hoop ik dat we al volop gebruik kunnen maken van het nieuwe 
wedstrijdsecretariaat. Met de nieuwe computers zal het invullen van de digitale wedstrijd 
formulieren soepeler verlopen waardoor we minder frustratie krijgen. Laten we allemaal zuinig 
zijn op de nieuwe ruimte en met respect omgaan met de spullen die er in staan, dan kunnen we er 
allemaal heel lang plezier van hebben. 
 
Het eigen jeugdtoernooi wordt gehouden op 16, 17 en 18 mei. De toernooicommissie is hard aan 
het werk om er weer een mooi evenement van te maken. In het volgende clubblad zal er 
ongetwijfeld een mooi verslag van komen. 
 
Op 14 juni hebben we de seizoenafsluiting voor de jeugd. Hier zullen weer pittige partijtjes 
gespeeld worden tegen de ouders (die absoluut niet willen verliezen) en zal er gestreden worden 
om de penaltybokaal. 
 
De maandag erna hebben we de afsluitende jeugdleidersvergadering. Hierin blikken we terug op 
het afgelopen seizoen en zullen de vrijwilligers die aangegeven hebben dat ze gaan stoppen in de 
begeleiding van de jeugdteams in het zonnetje gezet worden. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Wedstrijdverslagen Volkel D1 
 
Nulandia D1 – Volkel D1 
 

 
 
We moesten al vroeg vertrekken want het was open dag op het Udens college. We kwamen al snel met 3-0 
achter dus we waren niet echt wakker.  Maar toen scoorden we vanaf de aftrap de 3-1 van Jorrit. 
In de rust dachten we dat we het nog goed konden maken maar toen werd het 4-1. Toen scoorden we nog 
een keer de 4-2. Maar net voor het einde van de wedstrijd maakte Lars nog een ongelukkige eigen goal de 
5-2. 
Dit was mijn verslag. 
 
Jelle Hermkens.   

 
 

Udi D2 - Volkel D1 
 

 
 
We begonnen slecht, na 20 minuten was het al 1-0 voor Udi. Maar 2 minuten daarna kregen we 
een vrije trap die Jesse nam; hij gaf hem heel goed op Jorrit en die kopte hem knap in 1-1. Zij 
kregen nog een kans maar die ging op de lat. Wij kregen ook nog een paar kansen en die gingen er 
ook niet in. Dus we gingen de rust in met 1-1. 
We begonnen weer en al snel maakte udi weer een goal: 2-1. Toen probeerden we het nog maar 
het lukte echt niet meer. Udi kreeg weer een kans en die maakten ze wel af. De uitslag was 3-1.  
 
Fenno Jilesen 
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COLUMN       
 

Door: Mark Smulders   

De bouw van het nieuwe secretariaat is al in een vergevorderd stadium.  Aan het 

eind van het seizoen zal deze ruimte gebruikt kunnen worden.  Het nieuwe 

secretariaat is nodig omdat vanaf dit moment de wedstrijdformulieren voor bijna 

alle teams, jeugd en senioren, digitaal ingevuld moeten worden. Hiervoor zijn 

straks meerdere computers beschikbaar.  Helaas past dit qua ruimte niet in het 

oude secretariaat, maar het nieuwe wordt een prachtige ruimte. Het rksv Volkel 

logo is in de vloer verwerkt, je kunt het niet missen bij binnenkomst. Ook over het verdere design is goed 

nagedacht. En uiteraard kun je in het secretariaat van een riant uitzicht over ons hoofdveld genieten.  

De voetbalclub heeft weer enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers gevonden die bij de bouw van het 

secretariaat geholpen hebben. Dit is een goede zaak. Vroeger wilde het nog al eens voorkomen dat alles op 

dezelfde mensen neerkwam. En als het werk altijd op dezelfde mensen neerkomt, dan is de kans groot dat 

ze een keer afhaken, omdat ze denken: een ander kan ook wel eens wat doen. De nieuwe vrijwilligers 

komen erachter dat het leuk is om iets voor de club te doen. De verbondenheid met de club wordt hierdoor 

vergroot. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de kosten voor de club niet te hoog worden, waardoor 

bijvoorbeeld de contributie laag kan blijven en we meer voor de jeugd kunnen doen.  

Het digitale wedstrijdformulier zorgt bij sommigen voor nachtmerries. “Die computer is veel te moeilijk. Ik 

snap daar niks van; of: hoe moet dat nou !!?.” Deze uitspraken zal iedereen wel een keer gehoord hebben. 

Voor die mensen heb ik goed nieuws: het invullen van het digitale wedstrijdformulier wijst zich zelf en gaat 

veel sneller dan op papier met de pen. Een keer een schrijffout en het werd een knoeiboel. Dan kon je mooi 

opnieuw beginnen. Met het digitale formulier is het veel simpeler: je zet een paar vinkjes en je klikt op 

akkoord. Klaar. Er is echter 1 nadeel nu iedereen het formulier digitaal moet invullen: de server is dan zo 

traag als dikke …  Dus een beetje geduld is wel vereist.  

Voor diegenen die toch nog vragen hebben: binnen onze club zijn genoeg mensen die weten hoe het 

digitale invullen werkt. Zij helpen je graag vooruit. 

 

Verloren voorwerpen 
 
Gedurende het seizoen worden er door onze vrijwilligers bij het schoonmaken van de kleedkamers en het 
terrein soms voetbalschoenen en –kleding gevonden. Meestal zijn dit kindermaten. Omdat we inmiddels 
een grote hoeveelheid verzameld hebben, gaan we nu aan het einde van het seizoen iedereen de 

gelegenheid geven om te kijken of hun spullen er nog bij liggen. Dit gebeurt op zaterdag 3 mei waar 

u dan de hele dag in de multifunctionele ruimte (meteen vooraan tegenover nieuwe wedstrijdsecretariaat) 
de gevonden voorwerpen kunt bekijken. 
Wij willen u hierbij wel verzoeken om alleen spullen mee te nemen die zeker van u of van uw kind(eren) 
zijn. We gaan er daarbij van uit dat dit naar eer en geweten gebeurt.  
Als advies willen wij ook graag meegeven dat het wellicht zinnig is om een kenmerk of naam op de kleding 
te zetten zodat de kostbare spullen weer snel terug komen bij de rechtmatige eigenaar. Met  name nu heel 
veel kinderen hetzelfde trainingspak dragen, is dat gewenst. 
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Finale Bavaria Quiz 
 

Op donderdag 27 april was de finale van de Bavaria quiz waar onze winnaars Arnold Pluk en Marcel vd 
Bergh het op moesten nemen tegen de winnaars van andere verenigingen waar Bavaria wordt getapt en ze 
ook een eigen kwis georganiseerd hadden.  
Vorige keren was het één grote finale maar nu was deze opgedeeld in twee regio’s. Na een mooie en 
gezellige avond die door Kurt Westerman aan elkaar werd gepraat en waar de Bavariababes zorgden voor 
de drankjes, stonden Arnold en Marcel uiteindelijk in de finale tegen de deelnemers van Handel. Nadat de 
benaderingsvraag ‘In welke minuut scoorde Wesley Sneijder in de kwartfinale tegen Brazilie?’ door onze 
mannen beter was beantwoord dan de tegenstanders, werden zij glorieus winnaar van deze avond. 
 

Ze wonnen een bezoekje aan de 
wedstrijd Borussia Monchen 
Gladbach tegen HSV met van 
tevoren en naderhand een hapje 
en wat drankjes. Het bijzondere 
aan de overwinning was dat onze 
club ook de vorige kwis 
gewonnen had maar toen met 
twee andere deelnemers, nl. 
Martijn en Geert. Er zit dus heel 
veel voetbalkennis bij onze club 
maar dat zien we elk jaar bij onze 
eigen kwis. 
Marcel en Arnold, nogmaals 
proficiat met jullie overwinning 
en succes met de voorbereiding 
op de kwis van volgend jaar want 
dit smaakt natuurlijk naar meer. 
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De pen 
 

 

 
Voor dat ik ga beginnen, wil ik graag Jaimy Waals bedanken voor de pen! 
 
Ik ben Agnieszka Kuijpers en ik ben 25 jaar. In de Dasstraat geboren en daar heb ik 
23 jaar gewoond. Nu woon ik 2 jaar in Mariaheide en dat bevalt me prima, hoewel  
ik Volkel toch wel af en toe mis.   
 

Toen het voetbal voor meisjes werd opgericht zat ik nog op de basisschool in groep 7. Ik had me meteen  
aangemeld want het leek me wel leuk! Ik voetbal nu ongeveer 14 jaar en ik doe het nog steeds met plezier! 
Eerst jarenlang bij de meisjes gezeten, in de verdediging.  Met Willem van de Molen als trainer. Helaas zijn 
we met dat team nooit kampioen geworden. Dan komt er een moment dat je een keus moet maken of je 
bij de dames wilt voetballen en dat betekent op zondag er vroeg uit om de wei in te gaan! Gelukkig was dat 
niet moeilijk. We hebben een super team! met Leo als trainer.  
Op dit moment staan we bovenaan met 5 punten los, we hebben nu nog 3 belangrijke wedstrijden te gaan. 
Dus grote kans dat die platte kar er dan toch eindelijk mag gaan komen! 
 
Naast het voetbal werk ik bij een kinderdagverblijf in Uden, Humpie Dumpie. Hier ben ik al 5,5 jaar 
werkzaam.  Daarnaast zing ik veel en ik heb mijn eigen bandje waar ik veel mee bezig ben, dus ook af en toe 
een training mis.  
 
In het weekend kun je me vinden in de kroeg of net waar het feest is. 
 
In oktober zijn wij onthuld als het prinsenpaar van Mariaheide, wij hebben samen een super tijd gehad.  
 
Graag wil ik de pen door geven aan Karen Smits! 
 
Groetjes Agnieszka  
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Jeugdspeler: 
Toby Seegers.  
6 jaar oud spelend in:  
Volkel F4  

 
 
 

 
1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Toby: In de spits, op de trainingen heb ik al veel gescoord. 
  

2. Op welke plaats staat jullie team nu? 
Toby: Op de laatste plaats, onder Sambeek. 

 
3. Wat doe je als je scoort? 

Toby: Altijd high five met het hele team!  
 

4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Toby: Ik vind het tot nu toe allemaal wel moeilijk, we proberen zaterdag 
tegen Odiliapeel te winnen. 

 
5. Wat is je mooiste voetbal moment? 

Toby: Een paar wedstrijden geleden was ik heel goed en ging het in het 
team ook heel goed. 

 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Toby: Ik vind het gezellig, al mijn vrienden zitten erbij. En ik vind het ook 
heel leuk om met jongens en meisjes te voetballen. 
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7. Als jij op de voetbalclub de baas was, wat voor nieuwe ideeën 
zou jij dan verzinnen voor de club? 

Toby: Wedstrijdjes hooghouden organiseren, ik kan het al twee keer achter 
elkaar! 

 
8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Toby: Paprika chips, kauwgom en broodje frikandel met mayo.  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 

Toby: Ajax en PSV, want ik ben ook lid van de Phoxy club. 
 

10. Als je profvoetballer zou worden wie is dan je grote voorbeeld? 
Toby: Lionel Messi, omdat hij bij Barcelona voetbalt. 

 
11. Is je familie ook sportief? 

Toby: Papa en mama trimmen af en toe, papa fietst en mijn broertje Tygo 
voetbalt bij de vijfjarigen. 
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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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12. Waar kun je heel erg om lachen en waar kun je heel boos om 
worden? 

Toby: Ik kan boos worden als mensen ruzie maken en ik kan lachen als mijn 
klasgenootjes gekke optredens doen! 

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

TV? 
Toby: op de pc: Mario kart en op de tv: Power Patrol dat zijn super puppy’s.  

 
14. Wat vind je ervan dat papa en oom Paul jou trainers/leiders 

zijn? En heb je wel eens iets grappigs met hun meegemaakt 
met het voetballen? 

Toby: Ik vind het wel heel leuk dat ze erbij zijn. Op de training mochten we 

ze op het laatst proberen te pakken en toen hebben ze Johnny per ongeluk 
op zijn neus gestampt!  

 

Bedankt Toby voor je mooie antwoorden.  
Ellen en Ted  bedankt voor de koffie, het was gezellig babbelen met 
Toby en Tygo. 
 
Tot het volgende clubblad, groetjes Nancy. 
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Interview met:    Mari Verkuijlen    

( oud-Volkel 6 en momenteel rustend lid ) 
 

Zoals velen van zijn leeftijdsgenoten heeft Mari  een deel van zijn 
voetbalcarriére  doorgebracht in de plaatselijke competitie van RSU 
(Recreatie Sport Uden).  De RSU was een competitie van buurt -en  
café-voetbal in Uden en omstreken.  Rond 1965 is deze ontstaan uit 
een Udens initiatief. Na ongeveer 20 jaar zijn rond 1985 de meeste 
(Volkelse ) teams gestopt en vertrokken er veel spelers naar de 
plaatselijke voetbalclubs.  In het gebied was een ruilverkaveling 
gaande waardoor veel gronden werden uitgeruild en daardoor de 
velden niet meer beschikbaar waren. De teams kwamen vooral uit 
Uden  en Nistelrode, een enkel team uit Boekel en Zijtaart en een 
vijftal teams uit Volkel . In Volkel hadden we Lankes, de Whek Boys 
(Hoge/Lage Randweg), Schadron, Den Heikant en de Ross Boys.  De 
“beroemdste” club uit deze competitie was wel het team van” De 

Rakt”; uiteindelijk is dit de officiele KNVB club ”FC De Rakt” geworden.  Andere Udens clubs waren 
Moleneind, Melle, De Bogerd en Linnebankhof. Een leuke teamnaam is ook OKB (op klompen begonnen); 
deze naam typeert wel een beetje de sfeer van deze voetbalcompetitie.  In de hoogtijdagen van deze RSU 
competitie werd gespeeld in 4 divisies met ruim 50 teams.  Er waren buurtschappen die meerdere teams 
hadden.  De RSU had een aantal scheidsrechters (officieel in zwart pak.) o.a. Theo vd Elzen, Hein vd 
Boogaard, Nico Verstraten en Theo Vervoort. Er werd zelfs gewerkt met officiële gele en rode kaarten en 
het bestuur van RSU kwam elke week bij elkaar om de gegeven kaarten te bespreken ( en soms te 
honoreren met schorsingen). 
 
Er werd gevoetbald op velden die links en rechts verspreid door de gemeente lagen, meestal een stuk 
weiland van een boer. Elk team had een eigen veld, de afmetingen waren wel aan regels gebonden, maar 
de lengte/ breedte verhoudingen wilden nogal sterk verschillen.  Het is dan ook geen toeval dat de in Volkel 
ontstane clubs wat meer in het buitengebied lagen, daar was immers wat gemakkelijker een stuk grond te 
vinden. In Volkel waren er velden bij de Biesthoek (waar nu Ted van Asseldonk woont), hier speelden 
Schadron en de Ross Boy’s; op Lankes lag een veld  en Den Heikant speelde achter het Hemelrijk 
(Kwabbestraat). De Whek Boys hadden een veld ongeveer op de scheiding van de Hoge en de Lage 
Randweg. Den Heikant en Schadron hadden een “kantine” bij het veld.  De wedstrijden waren altijd op 
zondagmorgen om 9.30 uur en duurden twee keer drie kwartier (met thee in de rust). Afgelastingen waren 
er bijna niet, iedereen kwam naar het veld  en als er werd afgelast dan deed de scheidsrechter dat ter 
plaatse. Maar omdat iedereen er toch was gingen de wedstrijden eigenlijk altijd door, weer of geen weer !!!  
Kleedkamers waren er niet; omkleden moest achter de kofferbak van de auto. De meeste spelers kwamen 
in voetbalkledij naar het veld. Publiek was er niet veel, maar op kampioenswedstrijden stonden er soms 
toch wel 50 supporters langs het veld. De derde helft was na afloop vaak aan de rand van het veld, waar 
gezamenlijk wat meegebrachte kratjes bier werden genuttigd. Of er werd naar een plaatselijke kroeg 
gereden om daar een pilsje te drinken.  

 
Mari Verkuijlen was in dit geheel een van de spelers van de Ross Boy’s.  Hij heeft daar van zijn 15e tot zijn 
30e gespeeld, om daarna weer terug te keren naar Volkel waar hij zijn rentree maakte in Volkel 3. Volgens 
Mari is dit team ontstaan uit de gelederen van de rijvereniging .  Deze hadden een keer wat 
voetbalwedstrijden gespeeld onder die naam en vanuit dat initiatief is eigenlijk het team Ross Boy’s 
ontstaan.  De thuisbasis van het team was het cafe “Het witte paard”. 
Mari heeft tot de B1 bij rksv Volkel gespeeld waar hij als topscoorder van dit elftal afscheid nam om zich 
voor de Ross Boys in te zetten. Bij de RSU werd eigenlijk het gehele jaar door gevoetbald, en bij de Ross 
Boys speelden meer mensen uit het buitengebied. Dat waren een tweetal redenen om over 
te stappen.  De Ross Boys speelden in blauw-witte tenue’s  en Dries Wijdeven fungeerde als voorzitter.  
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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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De leider was Harrie vd Boogaard en de keeper Harrie van Lieshout.  Een aantal namen van medespelers 
wist Mari zich nog wel te herinneren:  Ad Broek (sterke punt:  een lange derde helft) , Toon Verkuijlen, 
Frans Raaijmakers (vaak present met de kinderschaar erbij), Ad Laarakkers, Karel Laarakkers (een blauwe 
maandag), Toon vd Wijst, Sjaak Verkuijlen, Joän vd Zanden, Jos vd Zanden, Theo vd Zanden, Wim Selten en 
Albert Maasakkers.  

 
Voor Mari was het RSU voetbal echt om het plezier, met minder tactiek (er werd wel een opstelling 
gemaakt, maar dat was ook alles), er werd niet getraind maar wel fanatiek gevoetbald. Vooral de Volkelse 
derbies  waren steeds weer mooie wedstrijden. Op de vooravond van deze wedstrijden werden er vaak in 
“Het witte paard” al vele weddenschappen afgesloten. En er werd hevig “voorbeschouwd” !!!  Een leuke 
anekdote is wel het affluiten van een wedstrijd door de scheidsrechter, terwijl hij al op zijn bromfiets  zat. 
Het was een wedstrijd tegen de Bogerd en het ging er nogal stevig aan toe. De scheidsrechter vertrouwde 
de afloop niet, ging naar zijn brommer startte deze en ging ervan door. Terwijl hij al reed werd de wedstrijd 
door hem afgefloten. Hoogtepunt voor Mari was het kampioenschap in 82-83 van de Ross Boy’s in de 
eerste divisie. Het jaar ervoor waren ze al kampioen van de tweede divisie geworden. Dit werd gevierd met 
een officiële receptie in uiteraard café  “Het witte paard”. Toen er veel velden gingen verdwijnen als gevolg 
van de ruilverkaveling heeft het team nog een tijdje op wat andere velden gespeeld en is daarna nog enkele 
jaren doorgegaan als zaalvoetbalteam. Daarna is er een einde gekomen aan de Ross Boy’s en een stukje 
plaatselijke voetbalgeschiedenis. FC de Rakt is nog het enige echte overblijfsel van deze voetbalcompetitie.  
 
Jan Banken 
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 Zwaar bevochten zege Volkel bij SES  
Theo Peerenboom goud waard bij 0-2 overwinning 
13 april 

In Langenboom bij SES had Volkel het bijzonder lastig tegen een voor elke meter strijdend SES. Pas in de 
82e minuut was het gouden wissel Theo Peerenboom die de bevrijdende 0-1 op het bord bracht net 
nadat hij in de ploeg was gebracht als extra aanvaller. 

  

Volkel begon gedreven aan de confrontatie met SES en zocht gelijk naar het doel. In de 3e minuut zeilde 
een schot van Stijn van Cuijk over het doel en in de minuut die daarop volgde verscheen Roy van Hinthum 
alleen voor SES goalie Rensco van Katwijk die echter de bal zodanig van richting veranderde dat de paal 
redding kon brengen.  

 
 

In de 9e minuut kopte Gijs Verkuijlen uit een scherpe corner van Stijn van Cuijk op het doel, maar wederom 
stond de SES doelman op de juiste plaats. Ook Luuk v/d Elzen kreeg nog een kans, maar hij schoot in de 10e 
minuut voorlangs. 

 

SES kon er niet uitkomen en Volkel bleef drukken, maar de grote kansen die er in de eerste 10 minuten nog 
wel waren bleven uit.   
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Na rust deed Volkel er nog een schepje bovenop, maar het vond iedere keer de sterk keepende Rensco van 
Katwijk tegenover zich. In de 47e minuut ranselde de SES doelman een strak genomen vrije trap van Sander 
v/d Elzen uit de bovenhoek. Uit de daarop volgende corner redde de SES doelman op miraculeuze wijze een 
kopbal van Luuk v/d Elzen met handen en voeten. Volkel was de wanhoop nabij en kroop in de 34e minuut 
door het oog van de naald toen een vrije trap van Gijs Bens in de uiterste hoek dreigde te gaan. Volkel 
doelman Willem v/d Brand kon er echter nog een hand achter krijgen en verwerkte de bal corner tot 
opluchting van de Volkel getrouwen langs de lijn. 
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In de 36e minuut een dubbele wissel van Volkel trainer William v/d Steen. Theo Peerenboom en Rick van 
Hinthum kwamen in de ploeg voor Gijs Verkuijlen en Sander v/d Elzen. 

Het bleek een gouden wissel, want Theo Peerenboom stond koud een minuut op het veld of hij werd diep 
gestuurd en kon alleen op van Katwijk af gaan. Hij sleepte de bal voorbij de doelman en zorgde voor de 
bevrijdende 0-1.  

 
 

 

 
In blessuretijd kwam Volkel ook nog op 0-2 toen Rick van Hinthum een andere invaller, Mark v/d Berg, vond 
die op zijn beurt het hoofd van Roy van Hinthum vond, die geen moeite had de SES uitblinker doelman te 
verschalken.  

 

 

Een zwaar bevochten overwinning voor 
Volkel dat mee blijft doen met Milsbeek 
(dat ook met 0-2 won bij Excellent) in de 
strijd om het kampioenschap. Zondag 27 
april gaat die strijd verder met de 
thuiswedstrijd van Volkel tegen Excellent.  
Op 2e paasdag is er dan nog in Handel de 
beslissingswedstrijd van Volkel tegen 
Bavos, die het periodekampioenschap in de 
2e periode moet gaan beslissen.  
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Impressie van overige wedstrijden Volkel 1 
Handel - Volkel 1-2 
17-2-2014 
Een verdiende overwinning voor Volkel in de uitwedstrijd tegen Handel. Volkel kon de drie punten mee 
naar huis nemen na een wedstrijd met een licht veldoverwicht. Volkel ging wat beter met de kansen om, 
Handel voetbalde redelijk mee, maar wist te weinig doelrijpe kansen te creëren. De 1-2 eindstand was al 
in de rust bereikt.  
Na een wat aftastend begin van de wedstrijd was er in de 8e minuut een lange pass van Peter vd Zanden in 
de diepte. Roy van Hinthum wist als eerste de bal te bereiken en scoorde met een fraai lobje langs de 
keeper van Handel. In de 35e minuut werd er een overtreding gemaakt tegen Roy van Hinthum. De vrije 
trap werd door Stijn van Cuijk netjes tussen de palen geplaatst, 0-2 voor Volkel. 

Volkel verspeelt belangrijke punten tegen BAVOS: 1-1 
23-2-2014 
In de thuismatch tegen het Bakelse BAVOS heeft Volkel twee belangrijke punten laten liggen. De 
wedstrijd waarin Volkel heer en meester was tegen een massief verdedigend BAVOS kwamen de gasten 
in de tweede helft onverdiend op 0-1, vlak voor tijd wist Volkel er toch nog een gelijk spel uit te slepen. 
Volkel startte fel en mocht van de tegenstander het spel maken. In de 68e minuut een derde waarschuwing 
van BAVOS en twee minuten daarna lag tegen de verhouding in de 0-1 er toch in. Gelukkig voor Volkel viel 
de verdiende gelijkmaker in de 86e minuut, maar hier zat wel een luchtje van buitenspel aan. Stijn van Cuijk 
vond met een vrije bal het hoofd van Ruud Verstegen die de bal verlengde naar Luuk v/d Elzen die geen 
moeite had de bal in het doel te werken. 
 

4G: Volkel koploper na winst in Milsbeek 
16-3-2014 

MILSBEEK - Volkel heeft in een direct duel met Milsbeek de koppositie in de vierde klasse G 
herveroverd op de Noord-Limburgers. Luuk van den Elzen was met twee doelpunten de gevierde 
man bij Volkel: 0-2.  
Volkel beleefde een droomstart bij Milsbeek, waar de aanhangers van de beide clubs in groten 
getale waren uitgelopen voor de topper. Met nog geen minuut op de klok kopte Van den Elzen 
raak nadat Milsbeek-doelman Remco Loeffen de bal miste. 
De aanvaller schroefde zijn doelpuntentotaal na twintig minuten op naar veertien treffers door 
nogmaals raak te koppen. 

Duur verlies Volkel bij hekkensluiter Milheezer Boys 
23-3-2014 
Volkel is er niet in geslaagd om de winst bij Milsbeek vorige week een goed vervolg te geven. Bij slotlicht 
Milheezer Boys, dat dit seizoen nog maar 8 punten had vergaard, verloor Volkel geheel onnodig met 2-1. 
Een zuur en duur verlies. 
Volkel dat Stijn van Cuijk miste wegens een blessure, begon, evenals vorige week, voortvarend aan de 
wedstrijd. In de 4e minuut lag de 0-1 al achter Milheezer Boys doelman Beekmans. Uit een voorzet vanaf de 
linkerkant knikte Luuk v/d Elzen de bal in de kruising. In blessuretijd van de eerste helft kreeg Volkel de 
kous op zijn kop toen een vrije trap via de muur binnen viel. Ruststand 1-1. Na rust moest Volkel vol aan de 
bak, maar het vergat daarbij te voetballen en ook ging het teveel mee in de strijd van een fanatiek 
Milheezer Boys. 
Het was éénrichtingsverkeer richting doel van Milheezer Boys, maar echt openingen vond Volkel niet meer. 
In de 83e minuut was het aan de ander kant wel raak.  
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Volkel naar 3-0 winst in thuiswedstrijd tegen Olympia ’18 
6-4-2014 
De strijd in de 4e klasse G blijft open. Zowel Milsbeek als Volkel wisten hun thuiswedstrijd te winnen 
waardoor de nek aan nek strijd gehandhaafd blijft.  
Volkel had het in de thuiswedstrijd in de beginfase lastig tegen een goed mee voetballend Olympia ’18. 
Volkel krijgt meer grip op de wedstrijd en in de 36e minuut is het dan eindelijk Luuk v/d Elzen die de 1-0 op 
het bord zet. Net 4 minuten na de 1-0 lag ook de 2-0 achter Görts toen Sander v/d Elzen met een vrije trap 
de doelman klopte. In de 62e minuut viel er weer wat te beleven toen Luuk v/d Elzen de bal meenam met 
zijn heup/hand? en zijn lobje over de Olympia doelman de 3-0 betekende.  

 

 
 

 

Statistieken 
 
Het seizoen loopt ten einde. Tijdens het schrijven van deze statistieken hebben de meeste teams nog maar 
enkele wedstrijden te spelen. Volkel 1 is nog vol in de race voor het kampioenschap, wat straks ook in de 
tussenstand voor team van het jaar te zien is, en ik wil hen veel succes wensen tijdens de laatste paar 
wedstrijden. In verscheidene klassementen lijkt dit jaar geen vroegtijdige beslissing te zijn gevallen, maar 
blijft het spannend wie de winnaar van dit jaar wordt. 
 
Topscoorder 
Fred heeft zijn koppositie niet vast weten te houden. Mike van Hintem heeft een zeer productieve periode 
achter de rug en heeft hiermee de koppositie over genomen. Waar Selim enkele wedstrijden nog definitief 
uitgeschakeld leek heeft hij zich nu toch op een gedeelde 2e plaats gevestigd. Wie weet wat hij in de laatste 
wedstrijden nog teweeg kan brengen. Ook knap dat Luuk vd Elzen nog altijd mee strijdt om de titel! 
 

Naam Aantal doelpunten 

Mike van Hintem 18 

Luuk vd Elzen 17 

Selim Ilhan 17 

Femke Riepe 14 

Fred van Asseldonk 14 

Martijn Verkuilen 14 

Noud Hutjens 13 

5 spelers met 5 

 
 
Koning van de Assist 
Ook hier heeft Selim een verbazingwekkend goede reeks neer gezet. Het lijkt bijna alsof hij pas op stoom 
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komt als het koude weer voorbij is en de zon weer schijnt. Na jaren van afwezigheid heeft ook Femke zich 
weer gemengd in de strijd om de titel. Samen met Robert Raaijmakers zit ze Selim op de hielen. 
 

Naam Aantal assists 

Selim Ilhan 14 

Femke Riepe 13 

Robert Raaijmakers 13 

Mike van Hintum 11 

Stijn van Cuijk 11 

Tony vd Berg 10 

2 spelers met 9 

4 spelers met 8 

 
 
Team van de het seizoen 
Volkel 2 is wat afgezakt sinds de winterstop. Ons 1e elftal ligt op koers om kampioen te worden en tevens 
ons team van het jaar te worden. De Dames draaien ook bovenin mee en wie weet gaan zij nog wel met de 
eer strijken. Ook in dit klassement is nog alles mogelijk! 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 1 20 49 2,45 

Dames 16 38 2,38 

Volkel 3 18 37 2,06 

Volkel 8 15 30 2,00 

Volkel 2 20 38 1,90 

Volkel 7 19 33 1,74 

Volkel 6 20 32 1,60 

Volkel 4 19 30 1,58 

Volkel 5 20 17 0,85 

Veteranen Volgt in volgend clubblad   

 
Jeugdklassement 
De D2 heeft de koppositie gepakt, op de voet gevolgd door Volkel A1. Ook hier lijkt het een nek-aan-nek 
race te worden tussen de D2, A1 en MC1. Maar ook enkele andere teams lijken nog zeker niet kansloos en 
strijden nog mee om de titel. Leuk om te zien dat ook de F2 sinds de winterstop de nodige punten bij elkaar 
heeft weten te sprokkelen en van de 0 af is. 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

D2 17 34 2,00 

A1 20 39 1,95 

MC1 14 27 1,93 

A2 20 38 1,90 

D1 20 34 1,70 

E2 20 34 1,70 

B2 16 23 1,44 

E1 20 27 1,35 

F1 17 22 1,29 
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C2 17 21 1,24 

MA1 16 19 1,19 

B1 21 24 1,14 

F3 18 19 1,06 

E3 19 18 0,95 

D3 17 15 0,88 

F2 18 8 0,44 

C1 21 9 0,43 

F4 20 5 0,25 

 
Doelman van het jaar 
Wieke heeft de afgelopen periode geen wedstrijden gespeeld en blijft daarom met 0 tegendoelpunten de 
lijst aanvoeren. Ikzelf heb weer 1x de handschoenen aangetrokken met een niet onverdienstelijk resultaat. 
Wij zullen echter niet meestrijden om de titel omdat we te weinig wedstrijden hebben gespeeld. Het lijkt er 
op dat Britt er dit jaar met de titel vandoor gaat met een ongelofelijk gemiddelde van slechts 0,63 
tegendoelpunten per wedstrijd. Een heel sterk optreden! Misschien is Willem van de Brand nog niet geheel 
kansloos, ook hij krijgt minder dan 1 doelpunt per wedstrijd tegen, sterk keeperswerk! 
 
 

Naam Wedstrijden Aantal tegen Gemiddelde 

Wieke van Zoggel 2 0 0,00 

Wout Cobussen 1 0 0,00 

Britt van Hooff 16 10 0,63 

Willem vd Brand 15 14 0,93 

Mart Bos 12 12 1,00 

Kenny van Hal 1 1 1,00 

Joost Eurlings 17 20 1,18 

Jos Hurkmans 3 4 1,33 

Tomek Kuipers 12 18 1,50 

Martijn van Dijk 5 9 1,80 

Merijn Verwegen 13 24 1,85 

Teun van Bakel 1 2 2,00 

Tom Vogels 14 30 2,14 

Maarten Derks 17 47 2,76 

John Rijnen 7 20 2,86 

Wim vd Locht 13 42 3,23 

Wilco v Nuland 12 39 3,25 

Bas Baaten 1 4 4,00 

Ton Vroomen 3 14 4,67 

 
Met nog een paar wedstrijden te gaan wil ik iedereen heel veel succes toe wensen en kijk ik er naar uit om 
te zien wie dit jaar de winnaars van de verschillende klassementen worden. Ook alle teams die nog om de 
prijzen strijden wil ik veel succes wensen! 
 
Groet, 
Wout Cobussen 
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Activiteitenkalender 
 

2014         
20-21 april   Easter Open Toernooien 
21 april    Club van de week bij FC OSS 
21 april    Beslissingswedstrijd Volkel 1 periode 2 
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 7 juni in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl 
Alvast bedankt.  
 

 

 
Voetbalpool WK-2014 

 
Zoals vorige keer zullen we ook nu bij onze vereniging een pool opzetten voor het komende WK. Het geeft 
toch weer een extra spanning aan zo’n toernooi als je kunt winnen van je vrienden, teamgenoten of 
clubleden. Op het moment van drukken van het clubblad was het internetadres nog niet bekend maar 
houdt u daarvoor zelf onze website en Twitter/Facebook in de gaten. 
 
Het inleggeld bedraagt € 5,-- en zal als het mogelijk is bij u worden geïncasseerd.  
Uiteraard zullen we weer zorgen voor mooie prijzen voor de winnaars. 
Alvast succes met invullen!!  

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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