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Warming up 
 
Beste mensen, 
Wat een zinderende finale in Mill…….. met vuurwerk en (vervelende, stinkende) rookpotten. 
Spannend tot in de extra speeltijd en toch gered na het invallen van onze koele ‘oude’ spits. Je 
leest er hier meer over. Weer naar de derde klasse dus. Een knappe prestatie van iedereen! 
Zowel onze trainer William als onze spits Luuk en de dames werden genomineerd voor een 
Kliksport-Award. Helaas werden zij niet uitverkoren. 
Op tweede Pinksterdag streed het tweede team in Cuijk tegen Vitesse 2 voor promotie en vanaf 
het begin domineerde Volkel. De 4-0 uitslag was duidelijk. Ook promotie dus! Proficiat mannen. 
 
Ik prijs me gelukkig met weer een column. Deze keer over/van een man die ziende blind schijnt te 
zijn. De seizoenwinnaars bij de statistieken worden weer door Wout bekend gemaakt. En ook 
weer een interview. En nog veel meer. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 9 augustus! 
 
IK wens iedereen een fijne vakantieperiode en een gezond weer terug bij de club. 
Geert Biesterbos 
Hoofdredacteur 
 
 

In memoriam Carol ’mister’ Silverenberg 
Op 5 mei heeft Volkel afscheid genomen van één van zijn bekendste inwoners. Carol is overleden op 
donderdag 1 mei op 82-jarige leeftijd. In de periode 1957 t/m 1961 en 1963 t/m 1965 was hij voorzitter van 
onze vereniging. 
 
Namens alle leden wensen wij de familie veel sterkte. 
 

Colofon Klupproat    
 

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

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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D1 
Volkel 1 
Easter Open 
Cooling Down 
 

Ledenmutaties 

 
Afgemeld 

Lotte Verbruggen Guus Verheijen Willy Verheijen Edwin de Groot 

John Sturkenboom Fenne Robben Dave van As Cecile Vloet 

Boy de Winter    

 

Aangemeld 

Jos Schuurmans Krijten 81 5403 PK Uden 

Dirk Verheijen Dasstraat 24 5408 XV Volkel 

Benthe Schonenberg Brabantstraat 20A 5408 PS Volkel 

Edwin Verbruggen Liessentstraat 20 5408 SB Volkel 

Jelle van Asseldonk Rudigerstraat 23 5408 XJ Volkel 

Fenne Raaijmakers Marterstraat 30 5408 XR Volkel 

Elke Verhoeven Hermelijnstraat 39 5408 PP Volkel 

Milou van Doren Boekelsedijk 19 5404 NK Uden 

Alisya Gevers Antilopestraat 12 5408 XH Volkel 

Lianne van Asseldonk Biesthoekstraat 14 5408 PT Volkel 

Loes vd Kandelaar Schoolstraat 33A 5408 XM Volkel 

Lieve vd Vleugel Leeuwstraat 14 5408 PK Volkel 

Eline Vervest Beekvloed 20 5408 NG Volkel 

Maud van Dijk Lagenheuvelstraat 33 5408 RV Volkel 

Janne van Beem Leeuwstraat 22 5408 PK Volkel 

Kristel Arts Maatseheistraat 29 5408 PA Volkel 

Giese Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE Volkel 

Guus Kok Wezelstraat 20 5408 XZ Volkel 

Levi van Hout Looierstraat 7 5408 SZ Volkel 

Cos vd Locht Hoge Randweg 11 5408 NA Volkel 

Sil vd Locht Hoge Randweg 11 5408 NA Volkel 

 

Verhuisd 

Martijn Verkuijlen Brabantstraat 14 5408 PS Volkel 

Jolijn vd Locht Kroatenstraat 7 5408 RH Volkel 

Ruud Verstegen Kroatenstraat 7 5408 RH Volkel 

Joep Verstegen Antilopestraat 1 5408 XG Volkel 

Karen Smits Antilopestraat 1 5408 XG Volkel 

William Raaijmakers Liessentstraat 18A 5408 SB Volkel 

Thomas Vloet Wisselstraat 8 5408 RP Volkel 

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

mailto:info@rksv-volkel.nl
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Organisatie 
Bestuur 
Voorzitter  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 Edwin van Diessen  Zeelandsedijk 38 Volkel 0413-274461 
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; John Cissen, Martijn van 
Grinsven, Roy van de Brand, Hans van Tiel en Pieter vd Berg. 

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 
 

Dit is het laatste clubblad van het voetbalseizoen en het WK voetbal is in volle gang. 
Laten we hopen dat Oranje het goed gaat doen, dan gaan we een mooie zomer 
tegemoet. 
De competitie van ons eerste team is geëindigd met een beslissingswedstrijd tegen 
Milsbeek op het terrein van Juliana Mill. Naar schatting 1.600 à 1.800 bezoekers 
trotseerden de regen en werden daarvoor beloond want zij kregen een zinderende 
wedstrijd te zien. Eerlijk is eerlijk, het zag er lang naar uit dat Milsbeek ging winnen, 
maar plotseling was daar een geweldige actie van Theo Peerenboom die leidde tot de 
gelijkmaker in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. Daarvoor had Willem van de 
Brandt ons nog in de wedstrijd gehouden met een bijna onmogelijke redding. In de 

verlenging viel het kwartje helemaal onze kant op en kon het feest losbarsten. Toen de spelersbus in Volkel arriveerde 
werd deze opgewacht door veel supporters in een bomvolle kantine en daarna bleef het nog lang gezellig in Volkel.  
Ons eerste team is hiermee voor de tweede keer gepromoveerd naar de derde klasse en het team heeft al 
uitgesproken dat zij ook volgend seizoen bovenin mee willen gaan draaien. 
Voor een mooi kampioenschap heb je een waardige tegenstander nodig en hierbij wil ik mijn waardering uitspreken 

naar Milsbeek. Zij waren een zeer sterke tegenstander, die ondanks hun enorme teleurstelling Volkel feliciteerden 

met het behaalde kampioenschap en dat is klasse! 

Bij een kampioenschap hoort natuurlijk een kampioensreceptie. Deze werd zeer goed bezocht door onder andere 
clubs uit de 4

e
 klasse G, zusterverenigingen, omliggende verenigingen, sponsoren en vele, vele leden van onze eigen 

vereniging. Na de receptie hebben we samen nog gezellig naar de Champions League finale gekeken, die opvallende 
overeenkomsten had met de wedstrijd in Mill. 
 
Ons tweede team mocht na twee sterke rondes tegen Nooit Gedacht en Prinses Irene een beslissingswedstrijd spelen 
om promotie naar de tweede klasse. Op het kunstgras van JVC werd tegenstander Vitesse na een uitstekende 
wedstrijd verslagen met 4 – 0. Een prachtig succes voor het team van  onze trainer Tom van Dalen die daarmee een 
sterk seizoen bekroonde. Ik ben er van overtuigd dat het tweede het volgend jaar uitstekend gaat doen in de tweede 
klasse. 
 
Ons derde elftal mocht na de behaalde periode titel ook deelnemen aan de nacompetitie voor promotie en werd 
ondanks twee sterke wedstrijden ongelukkig uitgeschakeld na strafschoppen.  
 
Onze Dames hebben na het ‘winterkampioenschap’ ook het kampioenschap behaald in het voorjaar. 
Zonder zelf te spelen behaalden de Dames van trainer Leo Lourenssen, op een doordeweekse donderdagavond de 
buit al binnen. Dat kampioenschap hebben de Dames daarna nog zeker 5 keer uitbundig gevierd en is een mooi 
afscheidskado voor scheidend trainer Leo Lourenssen. Volgend seizoen gaan de Dames onder leiding van Gerald Riepe 
een trapje hoger spelen, een nivo waar ze ook thuis horen. 
 
Met het kampioenschap van het 1e en de Dames en de promotie van ons tweede elftal en het behalen van de 
nacompetitie door het derde team, mogen we gerust spreken van een sportief succesvol seizoen. 
 

Sportieve successen zijn mooi en zijn vaak het resultaat van plezier in het voetballen, lol in het trainen en ook het 
samenzijn na de wedstrijd. Ik denk dat de meeste Volkelse teams een leuk seizoen hebben gehad, waarin zij met 
plezier hebben gevoetbald. Zelf ben ik trainer en leider geweest van Volkel D2. Wij hebben helaas geen 
kampioenschap behaald maar wel een heel leuk seizoen gehad met een plezierige spelersgroep en een fijn 
begeleidingsteam. Dat geldt voor de meeste Volkelse teams en ik weet zeker dat iedereen nu al uitkijkt naar het 
volgende seizoen. 
 
Naast  sportieve prestaties was er ook nog een hele mooie prestatie buiten het veld. Het nieuwe wedstrijdsecretariaat 
is praktisch afgerond  en werd al volop gebruikt tijdens zowel Easter Open als ons eigen thuistoernooi en bij beide 
toernooien bleek de meerwaarde. 
Dat nieuwe wedstrijdsecretariaat was er niet gekomen zonder de bereidwilligheid van vele vrijwilligers die er aan 
hebben mee gewerkt. Een groot compliment en dank aan iedereen die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen  
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onder de zeer gedreven en deskundige leiding van Freddie van Boxtel en Willy van de Heijden.  Op zaterdag 7 juni 
heeft de vereniging  al deze mensen als dank een BBQ aangeboden. Onder het genot van een hapje en een drankje is 
het een hele gezellige avond geworden. 
 
Het seizoen zit er op en iedereen gaat van de zomer genieten en lekker op vakantie. Bij deze wil ik alle vrijwilligers 
bedanken voor hun bijdrage aan dit mooie voetbalseizoen. Geen enkele vereniging kan zonder deze mensen en ik vind 
dat wij een club hebben met medewerkers met allemaal een roodwit hart die ervoor gezorgd hebben dat het zo’n 
mooi seizoen geworden is.  Twee mensen wil ik graag extra complimenteren. Els en Toine Bos hebben er met hun 
geweldige inzet en hun team barmedewerkers voor gezorgd dat wij altijd met open armen ontvangen werden in onze 
kantine.  
 
Ik hoop jullie allemaal aan het begin van volgend seizoen weer te mogen begroeten. Maar eerst wens ik iedereen een 
mooie zomer toe en geniet van de welverdiende vakantie. 
 
Pieter Peerenboom, voorzitter 
 

Stersponsor Warenhuis Coppens 
Onlangs is door onze stersponsor Warenhuis Coppens een mooie set nieuwe shirts geschonken aan onze 
vereniging. Deze shirts gaan meedraaien in ons roulatiesysteem voor de senioren elftallen. 
 

 
Bloemen voor John en Astrid Coppens 

Warenhuis Coppens is al jaren trouwe sponsor van trainingspakken aan een jeugdelftal. Deze pakken zijn 
nu vervangen door eigen pakken die onze jeugdleden kunnen aanschaffen. 
 
 

 
Volkel 3 met de nieuwe shirts. 

 

Wij willen de Familie Coppens hartelijk danken voor deze geste. 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

 
 
Het seizoen zit er weer op. Zoals al een beetje aangekondigd hebben we dit 
seizoen geen enkele kampioen of periodetitel. Gelukkig bij de senioren des te 
meer. 
 
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. Van alle gespeelde wedstrijden van alle jeugdteams, 

is slechts 30% gewonnen. 
 
Natuurlijk is dit niet het belangrijkste. Het is belangrijk dat iedereen met plezier de wedstrijden en 
trainingen beleefd en uiteraard zijn uiterste best doet om een goede prestatie neer te zetten maar ook om 
de sfeer binnen onze club hoog te houden. 
 
Er zijn echter voldoende positieve zaken te noemen. 
Het nieuwe wedstrijdsecretariaat (hebben we als jeugdafdeling veel plezier van), nieuwe secretaris voor de 
jeugdcommissie, de eerste kandidaat die benaderd werd heeft meteen ja gezegd. Weinig leiders en trainers 
die afscheid nemen, trainingspakken voor de spelers en begeleiders, ieder team een eigen ballenrek, 
trainingshesjes voor E- en F teams, een aantal nieuwe leiders en trainers, veel oudere jeugd die zich 
inzetten bij de jongeren, spelregelavond voor C en D teams, samenwerking met Fysio Volkel, voor volgend 
jaar een ME (Buiten de JC is Thomas Swinkels hier heel actief in geweest), we zijn voor de eerste keer één 
van de locaties voor het Easter Open toernooi geweest, we zijn op tweede paasdag club van de week 
geweest bij FC Oss en dat was een mooie ervaring voor heel veel pupillen. Het wederom geslaagde 
thuistoernooi, alle 11-tallen met digitaal wedstrijd formulier, sinds jaren zijn er scheidsrechters en 
wedstrijdsecretariaat vrijwilligers bijgekomen (in aantal), kampioenschap Volkel 1en van de dames en de 
promotie van Volkel 2 (de spelers zijn allemaal opgeleid in onze jeugdafdeling) en de grote aantallen 
supporters bij de wedstrijden worden zeer gewaardeerd. We hebben hiervoor ook een mooie bedankmail 
van het eerste ontvangen en doorgestuurd naar de teams. 
 
Even een rondje langs de teams met de resultaten van deze competities. 
 
A1: is uiteindelijk 4 geworden en heeft net geen periodetitel kunnen behalen. Al met al toch een zeer 
mooie prestatie. 
A2: is afgezakt naar de 5de plaats door in de tweede helft van de competitie toch wat puntjes te laten 
liggen. 
MA1: heeft na de overwinningen in de eerste twee wedstrijden niet meer kunnen winnen en zijn op een 6de 
plaats geëindigd. 
 
B1: Hebben in de tweede competitiehelft nog regelmatig een wedstrijd kunnen winnen met 1 of twee 
doelpuntjes verschil maar helaas ook een aantal keer verloren. Uiteindelijk is de 8ste plaats het eind 
resultaat. 
B2: Heeft een lastige competitie gehad door blessures en afmeldingen. Hierdoor moesten er vaak veel 
spelers van andere teams geleend worden. Ondanks alles staan ze toch mooi in de middenmoot op een 8ste 
plaats. 
 
C1: Ondanks dat de leiding heel vaak tevreden was over de inzet en het goede voetbal hebben ze zich niet 
weg kunnen spelen van de onderste plek. 
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 C2: heeft zich op het laatste moment wel van de onderste plek weg kunnen spelen door tegen de directe 
concurrent de volle winst te pakken. 
MC1: begon goed met veel nieuwe en jonge meiden. Zijn mooi in de middenmoot terecht gekomen. 
 
D1: Had ook moeite om de punten te pakken. Een gedeelde 10de plaats is het eindresultaat. 
D2: hebben 5 wedstrijden gewonnen van de 10. Dit is goed voor een gedeelde 4de plaats. 
D3: helaas waren de grote overwinningen met 13 en 14 doelpunten niet voldoende om hoger dan de 8ste 
plek te komen. 
 
E1: hebben zich dapper geweerd maar in vele spannende wedstrijden en zijn op een mooie 6de plaats 
geëindigd. 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: ondanks dat ze iedere wedstrijd minimaal 2 doelpunten gescoord hebben zijn ze niet verder gekomen 
dan de 9de plaats. 
E3: ook dit team heeft iedere wedstrijd gescoord maar doordat de tegenstander dit vaak nog meer deed 
zijn ze aan het einde van de competitie op de 8ste plaats terecht gekomen. 
 
F1: heeft heel lang meegedaan voor het kampioenschap en heel veel doelpunten gescoord. De tweede 
plaats is een mooi resultaat. 
F2: kan zich nog net handhaven in de middenmoot. Na 9 wedstrijden staan ze op de 8ste plaats. 
F3: kregen heel vaak veel tegendoelpunten te verwerken. Toch hebben ze 2 wedstrijden weten te winnen 
en zijn daarmee op een 10de plek geëindigd.  
F4: heeft helaas geen overwinningen kunnen boeken met slechts 2 gelijke spellen zijn ze op de laatste 
plaats geëindigd. 
 
Vorig jaar hebben we onze fietsenstalling uitgebreid en de ingang verplaatst. De bedoeling hiervan was dat 
de toegankelijkheid 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. 
 
Als dit clubblad verschijnt is het Easter Open toernooi met Pasen, waarvoor voor de eerste keer ook Volkel 
één van de locaties was, al weer voorbij. We hebben met een groep enthousiaste vrijwilligers dit 
evenement voorbereid en hebben vele buitenlandse teams op bezoek gehad. Elders in deze uitgave staat er 
een verslag 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 staat elders in dit blad een mooi verslag. 
 
Met Pasen hebben we ook voor de eerste keer gebruik kunnen maken van het nieuwe 
wedstrijdsecretariaat. We hebben heel veel positieve reacties gekregen van zowel eigen leden als van  
bezoekers. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we hier heel lang plezier van kunnen hebben. Door de 
nieuwsgierigheid van vele personen werd het tijdens de eerste toernooien al snel een tweede kantine en 
was het er regelmatig druk met personen die niets met de organisatie te maken hadden of die op een 
andere manier actief waren voor de vereniging. In het begin is dit logisch en ook fijn dat er veel 
belangstelling is maar op den duur moet dit een wedstrijdsecretariaat worden voor leiders en 
scheidsrechters en geen ruimte om effe lekker bij te kletsen buiten de wedstrijden om met familie en 
andere bezoekers. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Het eigen jeugdtoernooi wordt gehouden op 16, 17 en 18 mei. De toernooicommissie heeft weer vele uren 
besteed aan de organisatie om er weer een mooi evenement van te maken. Elders in deze uitgave staat een 
uitgebreid verslag. 
 
Op 6 juni hebben we met een etentje bij Sami, een van onze trouwe sponsoren, afscheid genomen van 
Bernadette. Zij heeft na haar jaren lange inzet voor onze jeugdafdeling besloten om haar tijd meer te gaan 
besteden aan haar andere hobby’s, gezin en werk. Ik wil Bernadette ook langs deze weg nogmaals 
bedanken voor haar inzet, tijd en energie en wens haar alle geluk en gezondheid toe. 
 
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 resultaten kunnen pas in de volgende uitgave vermeld worden. 
 
Op maandag 16 juni 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. 
 
Via deze weg wil ik weer iedereen hartelijk bedanken voor de bijdrage die iedereen dit seizoen heeft 
geleverd. Hierdoor kunnen we samen heel veel realiseren en dat is waar Volkel sterk in is. 
 
Ik wens iedereen veel plezier met het WK en een hele prettige vakantie en ik hoop jullie in augustus weer 
allemaal te zien. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 

 

Keeperstraining 
 
Hallo allemaal,  
We willen graag Mart en Mike bedanken voor de leuke keeperstraining dit seizoen.  
 

 
  (v.r.n.l.) Teun, Niels, Hein, Niek en Luuk 
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Volkel 1 Kampioen !!! 
 

Met de bekerfinale van afgelopen seizoen in Gemert tegen Deurne nog vers in het geheugen, heb ik en ik 
denk nog heel veel Volkel-leden  er nu weer een memorabele kampioenswedstrijd bij welke nog lang  in 
onze koppies blijft hangen.  

Kampioen worden is altijd leuk maar wat een finale / ontknoping in Mill tegen de directe concurrent 
Milsbeek. In echt de allerlaatste minuut 1-1 en het dan “afmaken” in de verlenging, 3-1 winst. Promotie 
naar de 3e klasse!!!  

Einde wedstrijd een grote feestende en hossende massa op het veld. Dit grandioze feest kreeg zijn vervolg 
in onze kantine waar we werden opgewacht door een grote menigte welke voor een overweldigende 
binnenkomst zorgde. Tot in de vroege uurtjes hebben we gezongen wie zijn de beste, wij zijn de beste, 
Volkel is de beste !  

Ondanks het “hondeweer” was het, net als vorig seizoen in Gemert, in Mill 1 kleur welke overheerste: het 
rood / wit van Rksv Volkel.  

Wat hebben jullie als trouwe supporters, jong en oud gezorgd voor een geweldige sfeer.  

Alle facetten aanwezig: spandoeken, fakkels, vuurwerkbommetje,  kampioensschalen, toeters, bellen en 
rookbommen nogmaals super, wat een ambiance!! 

Op 24 mei jl hebben we van het bestuur een kampioensreceptie aangeboden gekregen. Ook  hier hebben 
we weer met zijn allen super van genoten.  

Vele leden senioren en junioren, supporters, sponsoren en afgevaardigden van diverse voetbalverenigingen 
zijn ons komen feliciteren. 

Natuurlijk staan wij als spelers en begeleiding het meest in de belangstelling tijdens zo’n kampioenschap, 
echter kampioen worden doe je met de hele verenging. 

 
Namens spelers en begeleiding willen wij dan ook iedereen en 
daarbij bedoel ik dan ook iedereen bedanken welke er voor 
gezorgd hebben dat dit kampioenschap 2013/2014 nog lang in 
ons geheugen zal blijven hangen !! 

Tot volgend seizoen in de 3e klasse !! 

  

Groeten     

Jan Jilesen      

leider Volkel 1        

 

 
(Deze foto is door de redactie gemaakt en toegevoegd) 
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COLUMN       
HI HA HONDE…. 
 
Er zijn 3 levensvragen waar ik mijn hele leven al mee bezig ben. De 1e vraag is hoe alles is ontstaan? 
Schepping of toch evolutie?  De 2e vraag is wat gebeurt er na je dood? Hemel, reïncarnatie of gewoon 
niets?  En de 3e vraag is waarom iemand in hemelsnaam scheidsrechter wordt?  
 
En vooral deze laatste vraag houdt me veel bezig.  Zeker omdat ik de laatste jaren wat vaker zelf met de 
fluit in de mond op het veld sta. Wat bezielt je om iedere zondag door 22 spelers, 2 coaches en weet ik 
hoeveel supporters voor boeren… uitgemaakt te worden? Goed doe je het zelden in de ogen van het 
kijkvolk  en daar sta je dan, 2 x 45 minuten beslissingen te nemen waar minimaal de helft van de 
aanwezigen over ligt te bakkeleien.  En nooit een applaus. Daar zou ik graag voor pleiten bij de KNVB. Na de 
wedstrijd een verplicht applaus van spelers, coaches en publiek voor het werk van de scheids.  
 
Lef of Loser? 
Soms zijn dit tegenstellingen maar een scheidsrechter moet van beiden toch een flinke portie hebben.  
Moed is vooral nodig om thuis te vertellen dat je scheidsrechter wil worden.  
Zij ‘Wat?’ 
Ik Er is een enorm tekort bij de club en zelf voetballen lukt ook niet meer zo goed. Ik wil wel iets bij de 

club blijven doen en ik vind het spelletje nog kei leuk. Enne, ik kan zo moeilijk nee zeggen als Harrie 
Verwegen steeds belt. 

Zij ‘Kun je geen trainer of leider worden?’ 
Ik Dan heb je elke week een hoop gezeik van wisselspelers. 
Zij “Als scheidsrechter heb je gezeik met 22 spelers’’ 
Ik En wat moet ik anders op zondagmorgen? 
Zij ‘Met mij en de kinderen naar het kabouterbos of op Bedaf gaan wandelen..’ 
 
Ideale eigenschappen van een scheidsrechter….. 

 
Hoewel iedereen beweert dat een goede scheidsrechter verstand 
van het spelletje moet hebben, psychologisch inzicht erg belangrijk 
is en vooral overwicht (?!) moet hebben weet ik uit eigen ervaring 
wat echt belangrijk is. De voornaamste eigenschap van een 
topscheids is dat hij volstrekt doof moet zijn.  Er is namelijk geen 
enkele reden om goed te kunnen horen. In de bestuurskamer hoor 
je louter gezanik, of verkapte pogingen tot intimidatie of vleierij,  
gedurende de wedstrijd klinkt er negentig minuten geschreeuw op 
elke beslissing en na afloop worden er alleen vragen gesteld die 
beginnen met : “Verdomme man, waarom..””. 
 
Ook is het aan te bevelen om stekeblind te zijn. Het voetballen is 
meestal niet om aan te zien, natrappen gebeurt toch achter je rug 
en de 15 keer ‘’randje buitenspel’’ zijn met het blote oog toch niet 
waar te nemen. De meeste trainers en voetballers gaan er sowieso 
vanuit dat je als scheidsrechter minstens slechtziend bent en in 
het dagelijks leven gebruik maakt van een hond.  
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En dan het begrip communicatieve vaardigheden waar de kenners het altijd over hebben. Laat maar lekker 
thuis. Als voetballers hun oren en verstand in de voetbaltas laten zitten dan voel je je als scheidrechters 
soms net een VN militair in Syrië die vraagt om elkaar even niet neer te knallen. Totaal zinloos. 
 
Een nieuw tijdperk breekt aan  
De grootste ego’s in het leven vinden zichzelf onmisbaar.  Veel bedrijven en verenigingen worden een stuk 
leuker als deze ego’s vanaf morgen een poosje zouden verdwijnen. Er is ook een groep mensen met als 
ultieme droom om misbaar te worden. Die willen zichzelf overbodig maken. Een goed streven tenzij je 
vrouw dit volmondig met je eens is. Binnen een paar jaar is er op het voetbalveld geen scheidsrechter meer 
te vinden. Er komt een bond van werkloze scheidsrechters die schreeuwend voor het bondskantoor in Zeist 
staan om hun plek op het veld op te eisen. Tevergeefs. Vanaf volgend seizoen gaan onze allerjongste 
talenten een competitie spelen waarbij er voor de scheidsrechter geen plek meer is op het veld. Iedereen in 
rep en roer, ouders die hun frustratie niet meer kwijt kunnen, leiders en trainers die met de handen in het 
haar zitten, bestuurskamers waar het ijzig stil gaat worden.  
De grote winnaars worden de voetballers van de toekomst.  
En ik? Ik ga vanaf volgend jaar op zondagochtend groepswandelingen houden op Bedaf voor alle werkloze 
scheidsrechters.  
 
Hans vd Locht 

 

Interview met:  Jan Verwegen 
 
Jan Verwegen is de (strakke) lijnen trekker bij onze club en daarnaast 
vangt hij ook nog de meeste mollen weg op en rondom onze velden. Een 
vrijwilliger met een lange adem, al ruim 30 jaar voert Jan deze klussen uit 
voor onze club. In dit interview worden zijn taken wat uitvoeriger belicht.  
Jan Verwegen is al sinds zijn twaalfde jaar actief bij rksv Volkel. Hij heeft 
gevoetbald tot en met de B-junioren en is daarna gestopt als actieve 
voetballer om gezondheidsredenen. Op latere leeftijd heeft het nog maals 
op kunnen pikken en nog enkele jaren gevoetbald en gekiept bij Volkel 7. 
Omdat Jan een clubman is bleef hij daarna betrokken bij onze voetbalclub.   
 
Als vrijwilliger is hij aan de slag gegaan bij de toenmalige 
onderhoudsploeg. Omdat in die tijd de gemeente stopte met het 
aanbrengen van de lijnen op het veld heeft Jan aangeboden om deze taak 
over te nemen. Vanaf ongeveer zijn 24ste jaar tot heden heeft hij al ruim 

30 jaar de velden van Volkel van (kalk)lijnen voorzien. In deze 30 jaar heeft hij nooit een vervanger nodig 
gehad.!!!Sinds enkele jaren is zijn taak wat verlicht, het hoofdveld is nu ’geplastificeerd’, dus daar zijn geen 
kalklijnen meer nodig. De klus bestaat nu nog uit twee velden en het trainingsveld. Jan is er niet rouwig om 
dat een gedeelte van zijn werk is vervallen. We hebben een mooi hoofdveld en het geeft mij wat minder 
werk, aldus Jan.  
 
De eerste 5 jaar werden de lijnen op het veld nog aangebracht met echte kalk. Er was poedervormige kalk, 
dat met een strooiwagentje op de lijnen werd gestrooid. Het was een behoorlijk stoffig karweitje. De 
laatste 25 jaar is er gewerkt met vloeibare belijningsverf, wat al jaren geleverd wordt door een 
gespecialiseerd bedrijf uit Oss.  Dit spul wordt met water verdund (een op 4) en de verkregen oplossing 
wordt onder druk op het veld gespoten. Hiervoor is er een driewielige spuitmachine aanwezig, een machine 
met een voorraadvat en een compressor-drukvat. Voor een rondje voor alle velden  is ongeveer 25 liter 
  (verdunde) oplossing nodig. Dit gebeurt ongeveer 25 keer per jaar. Normaal tweewekelijks, maar als het 
gras hard groeide en er veel werd  gemaaid wekelijks. Per jaar wordt er 625 liter ‘verf’ verspoten. 
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In de laatste 25 jaar is er dus ongeveer 15.000  liter verfoplossing gebruikt om onze velden belijnd te 
houden. Een flinke hoeveelheid!!  En Jan heeft er heel veel kilometers voor afgelopen !! 
 
Het belijnen beslaat ongeveer 1,5 uur per keer voor de huidige 3 grasvelden. Per veld moet de 
verfoplossing worden aangevuld en per veld belijnen moet het drukvat twee keer worden opgepompt door 
de compressor. Het belijnen wordt door Jan  altijd na het maaien van het gras door de gemeente 
uitgevoerd, anders maaien ze de lijnenverf al voor een gedeelte weg.  De gemeente maait meestal op 
donderdag, dus de werkruimte ligt tussen donderdag en zaterdag. Bij regen kan er niet worden belijnd, dus 
soms is het wel zoeken naar het juiste moment. In het verleden is het wel ooit gebeurt dat er net na de 
gedane arbeid een flinke stortbui was, waardoor het resultaat letterlijk en figuurlijk in het water viel en er 
opnieuw kon worden aangevangen met het belijnen. In vrij regenachtige weken gebeurde het weleens dat 
er al gevoetbald werd als Jan met zijn machine aan kwam zetten.  
 
Jan kan zich nog een moment herinneren dat de veteranen bezig waren met een wedstrijd tegen Boerdonk 
terwijl hij toch echt lijnen moest zetten. Geen probleem, tijdens de wedstrijd werd gewoon belijnd, als de 
bal aan de andere kant van het veld was werd het doelgebied aan de andere zijde behandeld. Voor de 
middellijn was even een snelle sprint nodig, maar ook dat kreeg Jan gedaan.  
 
Een mooi voorval is ook nog dat Jan een ballon met een kaartje op het veld vond. Hij heeft dit opgestuurd 
naar de afzender van een basisschool in Harderwijk.  
 
Tijdens het aanbrengen van de lijnen houd Jan ook nog de mollen van Volkel in de gaten. Voorheen werden 
deze door de gemeente met gif bestreden, maar op een gegeven moment werd dit verboden. Met 
mollenklemmen weet Jan er nu zo’n 30 à 40 per jaar te vangen. Er zijn twee soorten mollen, lastige en 
minder lastige. Als de mollen echte hopen maken dan zijn ze gemakkelijk te verschalken, want naar de 
molshoop komen ze steeds terug. Mollen die alleen maar gangen maken zijn soms moeilijk te vangen en dit 
kost soms weken om ze te pakken te krijgen.  
 
Met dank aan Jan Verwegen,  
 
Jan Banken 
 
 

 



Klupproat 40ste jaargang nr. 3 Juni 2014 

rksv Volkel   blz. 26 

 

 

 

 
 



Klupproat 40ste jaargang nr. 3 Juni 2014 

rksv Volkel   blz. 27 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Jeugdspeler 
Cas Donkers.  
7 Jaar oud, spelend in:  
Volkel F2  

            
 
 
 

 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Cas: Meestal op het middenveld. 

  
2. Op welke plaats is jullie team dit seizoen geëindigd? 

Cas: Op de 8ste plaats, boven JVC Cuijk . 
 

3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
Cas: Estria uit Escharen, ze pakten de hele tijd de bal af!  

 
4. Wat doe je als je scoort? 

Cas:  Naar achteren rennen en high five met 

het hele team! Soms bowlen of roeien. 
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5. Wat is je mooiste voetbal moment? 

Cas: Toen de bal bijna in onze goal rolde rende ik naar de goal en haalde 
hem net voor de lijn weg. Dus toen konden ze niet scoren. Ze waren al aan 

het juichen maar helaas….  
 

6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 
Cas: Dat we met het hele team altijd heel veel plezier hebben.  

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

zou jij dan verzinnen voor de club? 

Cas: Ik zou graag meer trainingen willen, ik wil wel elke dag trainen! 
 

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 
Cas: Spaghetti gum met AA.  

 
9. Wat is je favoriete club, en waarom? 

Cas: PSV, Ajax en Feyenoord, omdat ik ze allemaal heel goed vind. 
 

10. Als je profvoetballer zou worden wie is dan je grote voorbeeld? 
Cas: Lionel Messi en Ronaldo, omdat ze heel veel scoren. 

 
11. Is je familie ook sportief? 

Cas: Papa, mama, Doortje en Evie tennissen. Doortje doet ook nog aan Hip-
Hop en Evie zit bij de dansmariekes. Papa heeft ook gevoetbald.  
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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 



Klupproat 40ste jaargang nr. 3 Juni 2014 

rksv Volkel   blz. 31 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

12. Het is bijna vakantie waar ga je naar toe, en kun je daar dan 

ook voetballen? 

Cas: We gaan naar Frankrijk op een camping aan de zee. Daar kan ik op 
een pannaveldje voetballen. 

 
13. Weet je al in welk team je na de vakantie komt, en vind je dit 

leuk? 
Cas: Ik hoop in de F1 en misschien weer in de F2. Maar niet met het hele 

team want 4 kinderen gaan naar de E-tjes.  
 

14. Wat vind je ervan dat papa jou leiders is? En heb je wel eens 
iets grappigs meegemaakt met het voetballen? 

Cas: Ik vind het wel leuk dat papa leider is. Als we met het team aan het 
douchen zijn en er gaat iemand op het putje zitten, maken we heel veel sop 

en dan loopt het sop met het water naar buiten… dat is pas grappig!  
 

Cas bedankt  voor je mooie antwoorden, het was gezellig buurten met 
de hele familie Donkers.  
 
Allemaal een hele fijne vakantie en tot volgend seizoen.  
  
Groeten, Nancy van Hooff 
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 Veteranendag 

 
De deze keer niet zo lange gebruikelijke fietstocht voerde via Boekel terug naar Volkel, naar Hans en Renske 
van der Locht aan de  Hogerandweg. Daar werden de veteranen met hun partners en een aantal kinderen 
op Hemelvaartsdag ook opgewacht door de overburen, Mart en Lian Bos en hun zoon die samen mede 
zouden zorgen voor de verzorging van de inwendige mens. 
Al snel bleek dat beide families plannen hebben gesmeed om vaker groepen te ontvangen in een mooie 
omgeving met een hapje, een drankje en als men wil ook wat activiteiten. Alleen de zon ontbrak. 
De activiteiten bleven deze keer door de regenval  beperkt tot een aansprekende kenniskwis die 
samengesteld was en gepresenteerd werd door Hans vd Locht en de gebruikelijke loterij aan het einde van 
de avond. Bij de ontvangst kon ter plaatse vers gemaakte taart worden geproefd en die beviel heel goed. 
Later werden heerlijke broodjes geserveerd met ambachtelijk vers gerookte ham en stukjes kip in een 
lekkere saus.  Uiteraard ontbrak Bavaria ook niet…  
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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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Volkel 2 promoveert ook! 

Ons tweede team liet er op Tweede Pinksterdag geen gras over groeien in Cuijk. Vitessse’08 werd vanaf de 
eerste minuut kansloos gelaten en al snel werd het 1-0, 2-0 en 3-0. Na de rust volgde ook nog nummer 4. 
Gezien het spel in alle promotiewedstrijden een terecht resultaat. Proficiat mannen!! 
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Volkel-pupillen bij Fc Oss 
 
Op maandag 21 april zijn we met onze  F-E en D pupillen naar Fc Oss geweest. Hier waren we uitgenodigd 
als club van de week. 
Voor enkele ouders was het weer een middagje voetbal. En dit na al een paaszaterdag en 1e paasdag 
voetbal met het internationaal easter open toernooi. Echter voor de kinderen maakte het niets uit. 
Na het verzamelen en indelen van de auto’s bij de kantine vertrokken we naar het stadion in Oss. Daar 
werden we goed ontvangen door iemand van Fc Oss. Deze sprak de kinderen toe hoe ze zich moesten 
opstellen en gedragen tijdens hun taken bij de wedstrijd. 
 

 
 
Hierna werden ze in het stadion gebracht en kregen ze groepje voor groepje uitleg. 
Vervolgens ging een van onze jongste meegereisde speler Kick Maasakkers het veld op. Deze  
mocht als pupil van de week mee de warming up doen met de wisselspelers.  
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Toen alle spelers van Fc Oss en MVV na de warming up naar binnen gingen stonden de volgende 
Volkel spelertjes alweer klaar met de vlaggen. Deze moesten de spelers het veld op vlaggen voor 
de line up.  
 

 
 
Ook met de line up liepen de spelers van Volkel mee met zowel Fc Oss als MVV het veld op. 
Hierna werden de 8 ballenjongens het veld op gestuurd. Deze moesten netjes plaats nemen op de 
stoel langs de zij- en achterlijn. 
 
 

     
 
 
Toen de wedstrijd begon werden de vlaggendragers en de line up kinderen begeleid naar de achter kant 
van het stadion om zich bij de begeleiders te voegen om naar de wedstrijd te gaan kijken. 
Hier zagen ze Fc Oss snel op voorsprong komen echter net voor rust scoorde MVV de 1- 1. 
Tijdens de rust mochten de 2 keepers van Volkel de goal verdedigen Luuk en …deden dit tegen 8 jongens + 
meisjes uit Volkel die de shoot-out mochten doen.  
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Na de rust mochten deze 10 jongens en meisjes zich melden bij de rest van Volkel. 
Hoe verder het einde naderde hoe verder het nivo van de wedstrijd zakte. 
Echter na wat aanzwepen van één enkele fanatieke Fc Oss supporter ging de hele aanwezige jeugd van 
Volkel luidruchtig achter Fc Oss staan.  
 
 

 
 
 
 
Omdat sommige suppoosten dit niet gewend zijn werden de jeugdige supporters aangesproken op hun 
luidruchtig gedrag. Echter ook de suppoosten zagen wel dat de spelers van Fc Oss dit sportief oppikten en 
een stapje meer gingen doen voor deze goede jeugdige aanhang. Dit resulteerde weer in een goede 
afronding van een counter van Fc Oss 2- 1. 
Hierna floot de scheidsrechter snel af waarna de gehele groep F-E- en D pupillen werden herenigd en 
bedankt door Fc Oss. 
De terugreis werd weer ingezet naar ons eigen cluppie in Volkel. 
 
Bij deze willen wij als jeugdcommissie de leiders, trainers, ouders/chauffeurs bedanken die dit mogelijk 
hebben gemaakt voor de spelertjes.   
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Voetbalschool 
Opnieuw kreeg een grote lichting jeugdvoetballers uit onze regio een certificaat van Voetbalschool Uden. 
Ties van der Wijst, Lars van der Wijst, Jens van der Locht, Tygo van der Locht, Niels Versluis, Gijs van 
Diessen, Tom Kok, Pelle Niessen, Christian Versluis, Loek van der Locht, Jort Verwegen, Rick van Goor, Tijs 
Verwegen, Niek Daandels en Juul Daandels hebben naast de reguliere voetbaltrainingen van Rksv Volkel 
tien extra bijlessen gehad bij Voetbalschool Uden. Voetbalschool Uden geeft op een onderscheidende 
manier een aanvulling op de wekelijkse trainingen van de jeugd bij hun eigen voetbalclub. 

 

 

 

Onder toeziend oog van Wil Janssen en Eric van Gogh en hun complete trainersstaf – waaronder Mart Bos 
en Jeroen vd Laar - werd hard gewerkt aan het verbeteren van de techniek. Aan deze voorjaarseditie werd 
meegedaan door maar liefst 160 kinderen. Iedere deelnemer kreeg na de module het felbegeerde 
certificaat. Voetbalschool Uden wil alle deelnemers feliciteren met hun certificaat.  

Voetbalschool Uden verzorgt ook privétrainingen voor spelers en keepers, voetbalclinics, voetbalfeestjes en 
de Meulensteen Zomerkampen die dit jaar op 14, 15 en 16 juli worden gehouden.  

Voor opgave en meer info, zie www.voetbalschooluden.nl . 

 

 

http://www.voetbalschooluden.nl/
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Statistieken 
 
Na de laatste Clubproat waren er voor de meeste teams nog maar 1 of 2 wedstrijden te spelen. Voor veel 
spelers dus een laatste kans om nog iets aan de stand in de verschillende klassementen te veranderen. 
Daar is gretig gebruik van gemaakt! Ons 1e elftal is in een thriller van een wedstrijd kampioen geworden! 
Proficiat mannen en succes komend jaar in de 3e klasse!  
 
Topscoorder 
HIJ PRESTEERT HET WEER! 
Waar Selim andere seizoenen van meet af aan aan kop ging in dit klassement heeft hij dit jaar een andere 
tactiek gehanteerd. Na een trage start heeft Selim zich in de 2e seizoenshelft herpakt en is hij langzaam 
naar boven gekropen, om zich ook dit jaar weer tot TOPSCOORDER VAN VOLKEL te laten kronen. SELIM, 
proficiat, dit is al het 4e opeenvolgende jaar dat je deze titel pakt! Hij troeft met 1 doelpunt verschil Luuk af 
en Mike eindigt op de 3e plaats. 
 

Naam Aantal doelpunten 

Selim Ilhan 20 

Luuk vd Elzen 19 

Mike van Hintem 18 

Nick Hermans 16 

Martijn Verkuilen 15 

Femke vd Zanden-Riepe 14 

Fred van Asseldonk 14 

Gijs Verkuijlen 14 

3 spelers met 13 

2 spelers met 12 

1 speelster met 11 

 
Koningin van de Assist 
Ze heeft dit jaar exact één assist meer gegeven dan dat ze doelpunten maakte. Door dit seizoen 15x de 
beslissende pass voor haar rekening te nemen mag FEMKE vd Zanden-Riepe zichzelf tot KONINGIN VAN DE 
ASSIST kronen! Ze troeft Selim en Robert af welke respectievelijk op de 2e en 3e plaats zijn geëindigd. 
Gefeliciteerd Femke! 
 

Naam Aantal assists 

Femke vd Zanden-Riepe 15 

Selim Ilhan 14 

Robert Raaijmakers 13 

Stijn van Cuijk 13 

Tony vd Berg 13 

Martijn den Dekker 12 

Alwin Arts 11 

Mike van Hintum 11 

3 spelers met 9 

5 spelers met 8 

5 spelers met 7 
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Team van het seizoen 
Niet alleen de beste in hun klasse, maar ook de beste van onze club. Met gemiddeld 2.5 punten per 
wedstrijd is VOLKEL 1 TEAM VAN HET SEIZOEN! De dames, welke ook het kampioenschap binnen wisten te 
halen, eindigen op een 2e plaats. Volkel 2, welke op het moment van schrijven nog de finale van de 
nacompetitie moet spelen voor promotie, heeft de 3e plaats in de wacht gesleept.  
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddeld 

Volkel 1 22 55 2,50 

Dames 19 45 2,37 

Volkel 2 22 44 2,00 

Volkel 3 20 38 1,90 

Volkel 6 22 38 1,73 

Volkel 8 20 33 1,65 

Veteranen 21 33 1,57 

Volkel 7 22 34 1,55 

Volkel 4 22 30 1,36 

Volkel 5 22 19 0,86 

 
 
Jeugdklassement 
Nadat in de vorige tussenstand de D2 de koppositie had overgenomen hebben ze hem niet meer afgestaan. 
Proficiat VOLKEL D2, jullie zijn JEUGDTEAM VAN HET JAAR! In een spannende eindstrijd hebben de A1 en 
A2 het gat niet meer weten te dichten. 
 
 

Team Aantal gespeeld Aantal punten Gemiddelde 

D2 20 40 2,00 

A1 22 42 1,91 

A2 22 41 1,86 

D1 22 37 1,68 

MC1 19 31 1,63 

E2 22 34 1,55 

B2 19 29 1,53 

F1 19 28 1,47 

E1 22 28 1,27 

B1 22 27 1,23 

MA1 18 20 1,11 

C2 20 22 1,10 

E3 21 21 1,00 

F3 20 19 0,95 

D3 20 18 0,90 

F2 19 8 0,42 

C1 22 9 0,41 

F4 21 6 0,29 
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Doelvrouw van het jaar 
Nadat alle spelers met minder dan 11 wedstrijden uit de lijst zijn verwijderd is het onderstaand klassement 
overgebleven. Britt en Willem hebben allebei een prachtige prestatie geleverd met minder dan 1 
tegendoelpunt per wedstrijd, waar BRITT VAN HOOFF de aller beste was en DOELVROUW VAN HET JAAR is 
geworden. Britt, gefeliciteerd met deze prachtige prestatie, slechts 0.67 doelpunten gemiddeld per 
wedstrijd tegen. 
 
 

Naam Wedstrijden Aantal tegen Gemiddelde 

Britt van Hooff 18 12 0,67 

Willem vd Brand 17 14 0,82 

Joost Eurlings 19 23 1,21 

Mart Bos 13 18 1,38 

Tomek Kuipers 13 18 1,38 

Merijn Verwegen 14 25 1,79 

Tom Vogels 15 33 2,20 

Maarten Derks 18 52 2,89 

Wim vd Locht 13 42 3,23 

Wilco v Nuland 12 39 3,25 

 
 
Met het WK voor de deur hebben we (hopelijk) een mooie voetbalzomer voor de boeg en tot volgend 
seizoen allemaal! 
 
Groet, 
Wout Cobussen 
 

D1-verslag 
 

Vorstenbosch D1 -  Volkel D1 
 
Het was een spannende wedstrijd. Wij mochten aftrappen. Het 
begon heel goed en al snel stonden we 0-1 voor. Jorrit maakte de 
goal en de assist was van Luuk. We waren heel goed bezig maar toen 
werd het 1-1. En al snel daar achterna de 2-1 door een fout van de 
keeper. Het werd rust. Er kwamen 2 invallers bij ons in het team uit 
de E1:  Loek en Jort. Ze deden het heel goed de tweede helft.  
We hadden veel kansen gehad en we kregen eigenlijk  een penalty, 
maar de scheids floot niet. Zij maakten de 3-1. Het werd nu nog 
moeilijker om te winnen. We kregen nog meer kansen en deden nog 

meer ons best. We waren weer in de aanval en Luuk had de bal en werd naar de grond getrokken in het 
zestien meter gebied: penalty dacht iedereen maar de scheids floot weer niet. Toen werd een speler een 
beetje boos en begon te mopperen tegen de scheids; door de trainers werd hij er af gehaald. Helaas 
hoorden we het eindsignaal, dus we hadden verloren met 3-1. 
 
Tycho van Doren 
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Zevenklapper Volkel in thuiswedstrijd tegen Excellent 
27 april 2014 
In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Excellent heeft Volkel flink uitgehaald. In een eenzijdige wedstrijd werd het 7-
0 en daarmee blijft Volkel op kampioenskoers samen met Milsbeek dat ook won. Komende zondag valt misschien de beslissing 
als Volkel uit gaat spelen bij Hapse Boys en Milsbeek op bezoek gaat bij MVC. Mochten na deze zondag beide teams nog in 
puntenaantal gelijk staan dan volgt een beslissingswedstrijd om het kampioenschap in 4G. 
Volkel was heer en meester tegen degradatiekandidaat Excellent en direct vanaf de aftrap toog het ten aanval. Gijs Verkuijlen werd 
diep gestuurd en vond met zijn voorzet Luuk v/d Elzen die Excellent doelman Hubers op zijn weg vond. 
In de 3e minuut moest diezelfde doelman opnieuw handelend optreden. Ten koste van een corner behoedde hij zijn team voor een 
achterstand. Uit de daarop volgende corner vond Stijn van Cuijk het hoofd van de vrij gelaten Luuk v/d Elzen die de bal tegen de 
touwen knikte: 1-0. Na kansen voor Gijs Verkuijlen en Jeroen v/d Laar......was het aan de andere kant bijna raak voor Excellent, 
......maar Peter v/d Zanden redde op de doellijn. In de 20e minuut opnieuw een corner voor Volkel aan de rechterkant. Het werd 
een kopie van de corner waaruit de 1-0 viel en nu was het wederom Luuk v/d Elzen die binnenknikte. Twee minuten daarna werd 
het 3-0 toen Gijs Verkuijlen simpel kon scoren. In de 29e minuut opnieuw een corner van Stijn van Cuijk en nu stond Jeroen v/d 
Laar aan het eindstation. Achterover koppend vond hij de uiterste hoek daarmee de 4-0 ruststand op het bord zettend. 
Na rust kon Volkel freewheelend naar het einde gaan. Van Excellent was niets te duchten. Het duurde wel tot in de 69e minuut 
voordat Volkel het net weer vond, maar het was het wachten waard. Stijn van Cuijk haalde verwoestend uit met zijn linker en liet 
de Excellent goalie volslagen kansloos. Gijs Verkuijlen mocht zijn tweede ook nog maken toen hij alleen voor doelman Hubers 
verscheen en zette zo de 6-0 op het bord. Enig smetje was dat hij zich daarbij blesseerde. Het slotakkoord was voor Stijn van Cuijk 
die nu met een geplaatst schot de Excellent doelman verschalkte en de zevenklapper voor Volkel voltooide. Komende zondag dus 
naar Hapse Boys waar zeker nog niet gewonnen is. 

Volkel en Milsbeek winnen: beslissingswedstrijd noodzakelijk 
4 mei 2014 
Door de winst van Volkel en Milsbeek op de laatste competitiedag in 4G zal een beslissingswedstrijd moeten gaan uitmaken wie 
de kampioen wordt. Komende donderdag zal deze wedstrijd al gespeeld gaan worden op neutraal terrein bij een van de teams 
uit de 4e klasse G. Zie hiervoor de website van Volkel. 
Volkel kwam in Haps op sportpark De Berkte sterk uit de startblokken. Het controleerde de wedstrijd en was voortdurend op de 
helft van Hapse Boys te vinden. De voorwaartsen van Volkel waren misschien wel iets te gretig, want werden regelmatig 
teruggefloten voor buitenspel. 

 

In de 23e minuut kreeg Volkel een eerste goede mogelijkheid. Stijn van Cuijk ging op de linkerkant goed door en bediende Luuk v/d 
Elzen op maat. Zijn geplaatste schot werd echter door een katachtige reflex van de Hapse Boys doelman onschadelijk gemaakt.  
Volkel bleef drukken en dat leverde in de 42e minuut resultaat op. De mee opgekomen Peter v/d Zanden vond Sander v/d Elzen die 
met een verwoestend schot in de kruising de Hapse Boys goalie kansloos liet. 
Vlak voor tijd schoot Peter v/d Zanden een afgeslagen corner net over het doel van Hapse Boys. 
Na rust probeerde Hapse Boys het wel maar het kwam niet verder dan een schot van Joost v/d Groes dat over het doel van Volkel 
ging. Hierna nam Volkel weer het initiatief en had Gijs Verkuijlen de 0-2 op zijn voet. Bediend door Stijn van Cuijk schoot hij echter 
op de kruising en bleef het 0-1. 
Een schot van Sander v/d Elzen ging via een verdediger over en uit de daaruit volgende corner werd Peter v/d Zanden bediend die 
niet aarzelde en de bal vol op zijn pantoffel nam en net over het doel van Hapse Boys mikte. 
De verdiende 0-2 kwam er voor Volkel toch toen Stijn van Cuijk in de 69e minuut door het midden werd aangespeeld en vrij kwam 
voor keeper Giesbers. Dit buitenkansje liet hij zich niet ontgaan en hij tekende voor de 0-2. 
Volkel had in de resterende tijd nog kans op meer, maar invaller Roy van Hinthum zag in de 80e minuut zijn kopbal uit een voorzet 
van Luuk v/d Elzen een prooi worden voor de Hapse Boys doelman en Luuk v/d Elzen en Rik Verwijst probeerden het nog met een 
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mooi schot dat net naast het doel van Hapse Boys ging. De 0-2 kwam niet meer in gevaar en zo gaan Volkel en Milsbeek dus in een 
beslissingswedstrijd uitmaken wie de kampioen wordt in de 4e klasse G. 

 

Volkel kampioen na verlenging: Milsbeek met 3-1 verslagen 

8 mei 2014 

Onder toeziend oog van ruim 900 toeschouwers heeft Volkel het kampioenschap in de 4e klasse G naar 
zich toe getrokken. Bij Volkel moest het uit de tenen komen, want pas in blessuretijd van de 2e helft wist 
Volkel via een verdediger van Milsbeek de gelijkmaker te scoren, waarna het in de verlenging alsnog het 
kampioenschap binnen sleepte. 

De wedstrijd was meer spannend dan goed en ook de weersomstandigheden waren niet om over naar huis 
te schrijven. Het veld van Juliana Mill hield zich echter prima onder de neergutsende regen. In de eerste 
helft kreeg Stijn van Cuijk namens Volkel al in de 2e minuut een mogelijkheid toen hij vrij opdook voor 
Milsbeek goalie Roeffen. Zijn schot was echter te slap om gevaar te stichten. Aan de andere kant redde 
Volkel doelman Willem v/d Brandt goed op een kopbal van Dennis Abbenhuis. Het spel van beide teams 
was voorzichtig en het evenwicht kwam dan ook tot uitdrukking in de 0-0 ruststand. 

Na rust begon Milsbeek iets meer vat te krijgen op de wedstrijd en na een afgeslagen Milsbeek corner 
kwam de bal voor de voeten van Bas Thijssen die uithaalde. Zijn schot werd nog van richting veranderd 
waardoor Volkel doelman Willem v/d Brandt kansloos was: 0-1. Volkel moest komen, maar kon niet echt 
een vuist maken. Het was Milsbeek dat de mogelijkheden kreeg en in de 80e minuut had het 0-2 moeten 
staan ware het niet dat Volkel in doelman Willem v/d Brandt een rots in de branding had. Hij tikte een 
prachtige lob van Milsbeek speler Frank de Witte met een uiterste krachtsinspanning corner. Volkel trainer 
William v/d Steen bracht pinch-hitter Theo Peerenboom die bijzonder goed inviel. Toch duurde het tot ver 
in blessuretijd voordat Volkel de gelijkmaker kon scoren en het had daar ook nog de hulp bij nodig van een 
Mislbeek verdediger. Theo Peerenboom had een prima actie in huis in de 93e minuut en zette de bal hard 
voor. De bal verdween door een been van een Milsbeek verdediger in het doel en zo werd er uiteindelijk 
een verlenging uitgesleept. Al snel in die verlenging maakte Volkel het verschil toen Luuk v/d Elzen uit een 
voorzet van Roy van Hinthum vanaf de linkerkant de bal tegen de touwen joeg en voor de 2-1 tekende. 
Milsbeek was geknakt en kon ook in de 2e helft van de verlenging geen vuist meer maken. Theo 
Peerenboom bekroonde zijn goede invalbeurt nog met een treffer uit een voorzet van de onvermoeibare 
Rob v/d Zanden en schoot zo Volkel naar het kampioenschap en de 3e klasse. Het kampioensfeest van 
Volkel kon losbarsten nadat scheidsrechter Driessen niet lang daarna voor het einde floot. Een 
kampioenschap dat behaald werd met een hecht team dat er tot het laatst toe in bleef geloven en met een 
dolblije en trouwe supportersschare dat het team bleef steunen. 

(Beste lezers, Door de slechte weersomstandigheden was het voor mij moeilijk om, kwalitatief, goede foto’s 
te maken. Hierbij toch enkele sfeerfoto’s, echter niet in de kwaliteit die ik zou willen. Excuses, Tonny) 
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Easter Open 2014 
 
Het Easter Open is een groot internationaal toernooi dat dit jaar voor de 15de keer georganiseerd werd. Het 
aantal deelnemende teams wordt ieder jaar groter. Dit jaar zelfs 480 teams met 13 verschillende 
nationaliteiten. Het aantal locaties dat ieder jaar nodig is schommelt tussen de 13 en de 16. Dit jaar zijn wij 
benaderd om ook één van de locaties te worden. Dit zou dan de eerste aan deze kant van de 
Middenpeelweg zijn, later is Odiliapeel er ook nog bijgekomen. 
 
Na overleg met het bestuur en de kantine beheerder hebben we als vereniging besloten om aan het 
verzoek te voldoen. Na maanden van voorbereiding met een groep enthousiaste vrijwilligers dachten we 
dat we alles goed onder controle hadden. Dit is tijdens het toernooi ook wel gebleken. Iedereen wist wat 
zijn of haar taak was en ook iedereen heeft deze tot volle tevredenheid uitgevoerd. 
 
Op zaterdag hadden we in totaal 24 teams te gast die allemaal in een poule van 4 teams een halve 
competitie afwerkten. De nationaliteiten die we mochten ontvangen waren, Nederland, Engeland, 
Schotland, Denemarken en Rusland. De leeftijd van de teams verschilde per poule en lag tussen de 10 en 17 
jaar. 
 
De nummers 3 en 4 van iedere poule moesten op zondagmorgen, meestal op een andere locatie, weer 
spelen tegen andere teams die ook op de 3de of 4de plaats geëindigd waren. De nummers 1 en 2 van de 
zaterdag poules mochten op zondagmiddag aantreden. 
Op zondag hadden wij de complete groep van jongens onder 11 jaar waar ook onze eigen D1 in speelde. 
 
Vanuit onze vereniging deden er 6 teams mee aan dit toernooi. Dit waren de F1, E1 , E2, C1, C2 en D1. De 
F1 eindigde als 2de van de 32 teams in groep 16. Een prima prestatie. De overige teams mochten allemaal 
op zondagmorgen spelen doordat ze 3de of 4de in de zaterdag poule geworden waren. 
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Natuurlijk was er gebak voor de F1. 
Tijdens dit toernooi hebben we ook voor de eerste keer gebruik gemaakt van het nieuwe 
wedstrijdsecretariaat. De mooie en grote ruimte is prima geschikt voor dit soort evenementen. 
 

 
De toernooileiding en vrijwilligers hebben het goed naar de zin in de nieuwe ruimte. 
 
Met de medewerking van de vele vrijwilligers waaronder veel eigen scheidsrechters hebben we weer een 
mooi evenement aan onze verenigingsactiviteiten toe kunnen voegen. 
 
 

         
 
 



Klupproat 40ste jaargang nr. 3 Juni 2014 

rksv Volkel   blz. 57 

        
 
Van parkeren tot catering en keuken was alles onder controle van deskundige medewerkers. 
 
 
De teams en bezoekers vermaakten zich prima, mede door het fantastische weer. 
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Het waren mooie maar vermoeiende dagen, ook voor de scheidsrechters. 
Na de finale was er de prijsuitreiking met de Alphense Boys als grote winnaar. 
 

 
 

 
Na het laatste opruim- en poetswerk was er een welverdiend drankje voor alle vrijwilligers. 
 
Na afloop van het toernooi konden we tevreden terug kijken. Er waren geen incidenten geweest, geen 
serieuze blessures en geen vervelende voorvallen waar we niet mee om konden gaan of waar we geen 
oplossing voor hadden. Er waren een paar leuke discussies, vooral op zondag met leiders die twijfels of 
opmerkingen hadden op andere teams. 
Het niveau op zondagmiddag was hoog en de leiders waren allemaal even fanatiek, iedereen ging volledig 
voor de winst en voor die grote bokaal. 
 
Ik wil nogmaals iedereen die hieraan meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken en ik hoop volgend jaar 
weer op jullie medewerking 
 
Met sportieve groet, Fred Bongers 
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Activiteitenkalender 
 

2014  14 juni seizoenafsluiting jeugd, met penaltybokaal en ouders tegen spelers. 

  16 juni jeugdleidersvergadering      

 
 
 

 

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

 

   Het nieuwe secretariaat. 
 

 
Deadline kopij: 
zaterdag 8 augustus in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl   

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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