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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Een nieuw seizoen gaat van start en ons vaandelteam doet dat nu weer in de derde klasse, die bol 
staat van spannende derbies. Het zal niet meevallen om tegen veel sterke teams weer bovenin 
mee te doen. De opening tegen het sterke FC Uden op zaterdag 6 september mag er zijn. 
De indeling 3e klasse D seizoen 2014-2015: 
 

Avanti'31 - Avesteyn - Berghem Sport - Boekel Sport - DAW - FC Uden - Festilent - Margriet - Nulandia - 

Rhode - Venhorst - Volkel 

De interne WK-kwis werd een prooi van Tijn van Boxtel. Hij was vanaf het begin in de top te zien. 
Voor alle andere 61 deelnemers is het jammer dat de landen niet beter meewerkten aan hun 
voorspellingen. 
 
Er is nog te weinig gebeurd de laatste twee maanden om een dik blad te maken; dat is 
onvermijdelijk rond deze tijd. Dat zal volgende keer zeker weer anders zijn. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 11 oktober! 
 
Geert Biesterbos 
Redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (redacteur) Afspraken: sponsoring@rksv-volkel.nl 
Pascal van Os (bezorging)   Advertentie naar: clubblad@rksv-volkel.nl 
 
DRUKWERK 
Meijer Total Graphics, Oss / Volkel 
 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen te bewerken of in te korten. 
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
mailto:info@rksv-volkel.nl
mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Ledenmutaties 

 
Afgemeld 

Stijn vd Heijden Bas Verbakel Jacques Löbel Henry van Veghel 

Erik van Kempen Wessel vd Locht Pien vd Locht Rens Smits 

John Lokkerbol Thijs Voet   

 

Aangemeld 

Ruud Boyon Gruunsel 13 5404 PS Uden 

Justin Bloks Herpenstraat 76 5402 KR Uden 

Luuk van Bree Rendierstraat 12 5408 XK Volkel 

Doortje Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE Volkel 

Vince vd Bosch Jochem de Wildstr. 11 5408 RT Volkel 

Tijs van Krijl Tijgerstraat 16 5408 PN Volkel 

Joeri vd Berg Reestraat 14 5408 XB Volkel 

Sanne vd Cruijsen Looierstraat 13 5408 SZ Volkel 

Rianne de Groot Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel 

Jelle de Groot Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel 

Stefan Raijmakers Rendierstraat 13 5408 XJ Volkel 

Bas Raijmakers Rendierstraat 34 5408 XD Volkel 

Eleana Bozikis Liessentstraat 20A 5408 SB Volkel 

Gharis Bozikis Liessentstraat 20A 5408 SB Volkel 

Alien Kleinlugtenbeld Schoolstraat 33A 5408 XM Volkel 

Desiree Scharff Reestraat 14 5408 XB Volkel 

Heidy Reijnen Eiment 58 5408 BH Volkel 

Nathalie Borsjé Antoniusstraat 15 5408 AM Volkel 

Nanne van Dijk Venstraat 3 5408 RN Volkel 

Ted Goessens Stalreep 98 5406 CH Uden 

Elise vd Boogaard Schutveldstraat 23 5402 LS Uden 

Nienke vd Donk Raam 508 5403 TN Uden 

 

Verhuisd 

Robert Raaijmakers Liessentstraat 18B 5408 SB Volkel 

Luuk Raaijmakers Liessentstraat 18B 5408 SB Volkel 

Spiros Bozikis Liessentstraat 20A 5408 SB Volkel 

Eelco Schagen Efferen 305 5403 XJ Uden 

Famke Arts Maatseheistraat 29 5408 PA 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/Media Lars Bongers a.i. Cellostraat 69 Uden 06-51747964 
 

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 Jan Banken Rechtestraat 2 Volkel 06-51260859 
 
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 
Redacteur 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   Redactie  
Peter Lucassen   Wedstrijdverslagen Volkel 1 
Wout Cobussen   Statistieken  
Pieter Peerenboom  Van de voorzitter 
Ton van Hooff   Ledenmutaties / bestuursmededelingen 
Nancy van Hooff   De Elf 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 
 

 

 
Op het moment dat ik me achter de laptop zet om mijn bijdrage voor de 
Klupproat te schrijven is het volop zomer en heeft de selectie de eerste 
training er alweer op zitten. De mannen van William vd Steen gaan een mooie 
uitdaging aan in de derde klasse, een prachtige klasse vol met streekderby’s. 
Iedereen binnen onze club is benieuwd hoe onze jongens zich gaan 
manifesteren en heeft er ook vertrouwen in dat we het goed gaan doen in de 
derde klasse. De spelersgroep heeft enkele nieuwe gezichten en er is vol 

zelfvertrouwen uitgesproken mee te willen draaien in het ‘linker rijtje ‘. We gaan bekijken of we enkele van 
die mooie wedstrijden kunnen gaan laten plaatsvinden op zaterdagavond. We denken zo nog meer 
voetballiefhebbers uit de regio te kunnen trekken die normaal naar hun eigen club gaan kijken.  
De voetbalclub staat nooit stil en heeft ook niet stilgezeten in de zomerperiode. Onze kantine heeft nieuwe 
ramen met dubbel glas aan de kant van het hoofdveld, die zijn geplaatst met medewerking van Ronny 
Hurkmans. Dat is een behoorlijke investering, maar die gaan we snel terug verdienen omdat we nu veel 
minder warmte verliezen aan die kant. Jammer dat er tijdens een poging tot inbraak al één van de ramen 
vernield is, erg zinloos.  
Achter de doelen op het trainingsveld is de ballenvanger vervangen en op het trainingsveld en veld 2 is een 
nieuwe beregening ingegraven. Voor de kantine en in de fietsenstalling achter de kantine zijn de tegels 
vervangen en opnieuw gelegd. De kleedlokalen zijn door de onderhoudsploeg  grondig schoongemaakt. 
Willy heeft alle materialen nagekeken en waar nodig vervangen of aangevuld. In opdracht van de 
Gemeente Uden is er gestart met het vervangen van het hekwerk aan de kant van de rondweg en tenslotte 
is Willy vd Heijden bezig met de organisatie voor het realiseren van een nieuwe toegangspoort. Al deze 
zaken zijn gerealiseerd door, of de inspanningen van de Gemeente Uden, of door onze eigen medewerkers. 
Vorig seizoen zijn we al gestart met het reorganiseren van de ballenrekken en voor komend seizoen is dat 
volledig klaar. Elk team heeft nu een eigen set ballen en is daar ook verantwoordelijk voor. Ga AUB 
zorgvuldig om met de materialen die door de club beschikbaar zijn gesteld. Zijn er ballen niet in orde, meld 
dat dan aan de jeugdcoördinator van je categorie of bij Willy vd Heijden. Mocht er een bal zoek raken meld 
dat dan altijd bij diezelfde personen, maar natuurlijk niet voordat er zorgvuldig gezocht is. Als club hebben 
we ook dit seizoen weer flink geïnvesteerd in ballen en andere materialen en we hopen dat iedereen daar 
zorgvuldig mee om gaat. 
Binnen het bestuur gaat er ook iets veranderen. Jan Banken gaat aan het begin van het seizoen zijn taken 
overdragen aan Lars Bongers, die toe gaat treden tot het bestuur. Lars van harte welkom, wij zijn blij dat jij 
deze taak op je hebt genomen. Gelukkig blijft Jan Banken betrokken bij onze club, hij gaat met ingang van 
het nieuwe seizoen fungeren als consul. De afgelopen 8 jaren heeft Harrie Verwegen het consulschap op 
een uitstekende manier ingevuld, maar regelgeving van de KNVB staat niet langer toe dat een bestuurslid 
deze functie uitoefent. 
Voor de jeugd en de senioren zijn de indelingen klaar en iedereen verheugt zich weer op het nieuwe 
voetbalseizoen. Laten we hopen dat het voor iedereen een leuk seizoen wordt met vooral veel spelplezier 
en hopelijk met goede resultaten. 
 
Tenslotte nog dit, vele leden van onze club zijn al op vakantie of gaan bijna op vakantie. Deze zomerperiode 
wordt volledig beheerst door de ramp met MH 17. Een vliegtuig met aan boord 294 mensen, van wie velen 
zich verheugden op een droomvakantie, op een verre bestemming. Vakanties waar je normaal gesproken 
ook weer van terugkeert, maar helaas was dat voor de mensen op MH 17 niet het geval. Ik hoop van harte 
dat iedereen een leuke vakantie heeft, maar vooral dat iedereen weer veilig terugkeert. 

 
Pieter Peerenboom, 
voorzitter
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
 

Nog helemaal in de vakantiesfeer moet de knop alweer om naar het nieuwe 
voetbal seizoen. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik nog lekker in Spanje.  
Tijdens de vakantieperiode hebben verschillende leden van de jeugdcommissie 
"gewoon" doorgewerkt om alles weer in goede banen te lijden voor de 
jeugdteams. De trainingen zijn weer hervat, voor iedereen die al terug is van 
vakantie. De indelingen van de velden en kleedkamers is bekend en het is 
belangrijk dat we elkaar niet in het vaarwater gaan zitten door andere begin- en 
eindtijden of veldruimte en kleedkamers gaan gebruiken. Dus houd hier allemaal 
rekening mee.  

 
Ik wens iedereen een geweldig succesvol en sportief seizoen. 
 
Met sportieve groet, 
Fred Bongers 
 

WK-pool 
 
Van de 62 deelnemers aan de WK-Voetbal-pool van onze club streden vanaf het begin veelal 

dezelfde mensen om de hoogste eer. Er was duidelijk sprake van een stoelendans.  

Uiteindelijk kwam de volgende eindstand uit de bus (1 t/m 20): 

 

1 Tijn van Boxtel 

346  

2 Theo Peerenboom 339  

3 Paul School 337  

4 Eric Riepe 329  

5 Marcel van den Bergh 324  

6 Vloetjuh 321  

7 Gradje 320  

8 Bottle Willie  316  

9 Smulderke 313  

10 Mika Nooijen 312  

11 Rob Verwegen 311  

12 Koenvand 310  

13 Twan Rovers 309  

14 Twanvdzanden 307  

15 SAMBABANKS 305  

16 Pepijn Peerenboom 302  

17 Bas Baaten 300  

18 Ted Goessens 298  

19 B en A Boys 297  

20 Toine Bos 296  

Het is zaak te weten of de landen doen wat ze horen te doen en wanneer ze dat niet doen. 

http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/7
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/5
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/33
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/25
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/17
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/39
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/28
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/14
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/49
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/60
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/30
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/67
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/26
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/48
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/19
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/18
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/8
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/54
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/32
http://www.rksv-volkel.nl/pool/wk2014/users/show/34
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Column 
 
 

“ Mag het een onsje meer zijn ?” 
 

 

Steeds als ik dit hoor dan denk ik aan Jan de slager die 
wat extra vlees verkoopt. Natuurlijk in de vakantie wat 
extra vlees op de bbq is nooit weg. In de vakantie zitten 
we regelmatig in de tuin om weer eens een stukje vlees 
op de bbq te plaatsen. Een pilsje erbij en we praten nog 
even na over het WK waar we als voetbaldwerg boven 
verwachting gescoord hebben. Geweldig toch. In de 
vakantie heb je wat meer tijd om de krant te lezen en 
eind juli, begin augustus wil ik weten hoe het met het 
voetbal staat. Heeft Ajax nog iets aangekocht, sorry 
Eindhoven, hoe staat het in Volkel? Wanneer starten de 
trainingen? Langzaam begint het sportseizoen voor velen 

onder ons op te warmen. Moet ik niet eens een keertje hardlopen, een stuk gaan 
fietsen, ik wil wel fit zijn om aan het seizoen te beginnen.  
 
Dat onsje meer is voor een vet-er-aan minder belangrijk dan voor de selectiespelers. 
Maar ook een veteraan, dit woord leest gemakkelijker zonder streepjes, wil 
voorbereid zijn. Laatst op een feestje kom ik een stuk of 4 van die doorgewinterde 
veteranen, met een randje vet-er-aan, tegen, altijd dezelfde trouwens en op dat 
feestje spreken we over de verwachtingen in het nieuwe seizoen. Ons gesprek gaat 
dan niet over eerste of tweede worden maar of het weer gezellig wordt. Kunnen we 
blessurevrij blijven ballen, lukt het ons om wederom elke week op dat veld te staan 
en als het kan met minimaal 13 spelers. 
 
Je merkt wel dat de verwachtingen bij een vet-er-aan duidelijk anders liggen dan bij 
de selectiespelers. Als ik met mijn zoon over het voetbal spreek dan hebben we het 
over presteren, trainen, wie hoort er bij de basis 11, de eerste competitiewedstrijd 
tegen Fc Uden. Op het feestje gaat het over de derde helft, kunnen we er nog wat 
jonge spelers bij krijgen? Heb je al iets gedaan om aan je conditie te werken? 
 
Natuurlijk wel…. bbq-en, pilsje drinken, kijken naar het WK en de tour de France 
volgen…… 
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En hoe je het ook wendt of keert… iedere speler is in juli met zijn sport bezig. Hij 
denkt er over na, spreekt er over of gaat aan de slag om zijn conditie op peil te 
houden. Bij het toenemen van je leeftijd is dat steeds belangrijker, als je ouder 
wordt moeten de spieren meer in beweging komen om op die zaterdagmiddag 
tegen een stootje te kunnen. Ik heb er dan ook meteen beelden bij. Zaterdagmiddag 
bij een thuiswedstrijd; de wedstrijd bij de A1 is afgelopen, de jongens uitgeput het 
veld af en die ouderen met iets meer lichaam komen het veld op. Warm lopen, na 5 
á 10 minuten gaat het steeds beter, begint het wat soepeler te worden. Beentjes 
strekken, balletje trappen. Als je naar de veteranen kijkt en je let op het toespelen 
van de bal, dan is dat genieten; binnenkantje, buitenkantje, trucje en bal halen. 
 

Rond 17.00 uur komt de scheids (die is in de vorige column al uitvoerig beschreven) 
en dan gaat het beginnen. De bal gaat rond van voet naar voet, hier en daar wat 
aanwijzingen. De coach staat langs de lijn en wil ook nog wat kwijt. De spelers 
coachen elkaar, ondersteunen elkaar, zij weten precies hoe het moet. Moet je 
nagaan dat je rond de 6 jaar begint met voetballen, de gemiddelde leeftijd van dat 
team is halfweg 50, met 11 spelers dan staat er snel geteld ruim 500 jaar 
voetbalervaring. Dat komt er tijdens het spel allemaal uit, geweldig. Kennis, 
ervaring, vroeger was alles beter, …  Ik snap dan ook nooit dat de supporters die bij 
de A1 gaan kijken niet wat langer blijven staan. Wie wil dit niet ervaren….. Na 15 
minuten zijn onze eigen trouwe supporters nog van de partij en verder ontdekken 
we geen mensen meer langs de lijn.  
 
Dit spelletje duurt 2 keer 35 minuten; hier is overigens voor gekozen omdat 
veteranen moeten spelen en praten tegelijk en dat kost nu eenmaal meer energie.  
Na een grondige douchebeurt begint de derde helft, voor sommigen is er zelfs een 
vierde helft maar daar ga ik het niet over hebben. Tijdens de derde helft komt er 
een dimensie bij, namelijk de supporters, die hebben ook een mening en vaak ook al 
jarenlange ervaring en dan doen we de wedstrijd nog eens dunnetjes over. Het lijkt 
erg veel op politiek; jaren zeggen ze heel veel van hetzelfde, de verwachtingen niet 
te hoog, allemaal een mening, uren en uren praten en uiteindelijk doe je het voor….  
 
Het moge duidelijk zijn dat we behoefte hebben aan enthousiaste spelers. Iemand 
die warm wordt van een goed gesprek, houdt van de derde helft en de bal graag van 
voet naar voet wil transporteren, een onsje meer of minder of een randje vet-er-aan 
is op zaterdagmiddag welkom. Als we maar kunnen sporten, tegen die bal mogen 
schoppen en er veel over mogen praten.  
En ik.. ik ben alvast begonnen om aan mijn conditie te werken, ik moet er niet aan 
denken dat ik straks de tegenstander of mijn teamleden niet kan bijhouden in welke 
helft dan ook. 
We zien elkaar…………. 
Dirk Verwijst 
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Interview met  Rob van Beem   

 

25 + 1  jaar leider van Volkel  5 
 

Rob gaat het komende seizoen starten met zijn 27e jaar als leider van het vijfde.  Rob heeft 
indertijd eerst zelf anderhalf jaar gevoetbald in het 5e, maar werd al vrij snel genoodzaakt te 
stoppen als actief speler door blessureproblemen. Omdat hij wel graag bij het elftal betrokken 
wilde blijven werd hij eerst assistent van “leermeester” Willy vd Heijden samen met collega 
assistent Bart vd Wijngaard. Al vrij snel daarna werd Rob de hoofdcoach van Volkel 5 om dat tot 
nu toe te blijven. In deze periode heeft hij met diverse personen samen de elftalbegeleiding 
gedaan. Vrij lang met Alfred vd Boogaard als maatje en ook een langere periode met André 
Heijmans. Beiden zijn inmiddels bij Volkel vertrokken naar resp. Boekel en Udi’19, omdat hun 
kinderen daar gingen voetballen. Rob is gebleven en mag nu wel benoemd worden als “Mister 
Volkel 5”!!! De laatste jaren bijgestaan  door Eddy Jansen, William Raaijmakers en Martijn de Wit. 
Beide eerstgenoemden hebben ook een zeer lange carrière binnen het vijfde achter de rug en ze 
vieren volgend seizoen hun 30-jarig jubileum bij dit elftal.  
 
De titel van dit interview roept misschien wat vragen op. In het seizoen 2007-2008 is er namelijk 
een jaar een verwisseling van elftallen geweest. Om de een of andere reden vond het 
management van onze club het nodig om Volkel 5 en Volkel 6 te verwisselen van competitie. In 
dat seizoen heeft het 5e een jaar gespeeld onder de naam Volkel 6. Op papier zijn de mannen van 
het 5e dus het 6e geweest, maar in hun beleving zijn ze altijd het vijfde gebleven.  Ze hadden het 
jaar ervoor ook nieuwe tassen gehad (van Jan de Wit) en op deze tassen stond ook duidelijk 
Volkel- 5 vermeld. Na een jaar Volkel 6 werd dan ook snel alles weer recht getrokken en konden ze 
verder onder hun oude vertrouwde naam: High Five. 
 
Volkel 5 is door de jaren heen een mix geweest van mensen met wat meer en mensen met wat 
minder voetbaltalent. De betere voetballers kwamen terug van hogere elftallen in de afbouw van 
hun voetballoopbaan en de mindere spelers speelden in Volkel 5 gewoon op hun eigen niveau. 
Deze combinatie werd door de jongens als zeer positief ervaren, hierdoor zag je in de loop der 
jaren dat veel spelers lang bij het vijfde bleven hangen.  
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Een wedstrijd van Volkel 5 begon vaak met wat slappe klets (de kleedkamerhumor) bij het 
omkleden en de warming up, waarbij een enkeling soms  zijn maaginhoud even moest verkleinen 
om voldoende conditie voor de wedstrijd over te houden. Sommigen hadden vreemde gewoontes, 
zo was Freek niet vooruit te krijgen als er eerst niet een broodje hamburger of een kroket achter 
zijn kiezen was verdwenen, of  Appie die altijd wel twee of drie minuten te laat kwam en daar vaak 
met een wazig maar ludiek smoesje mee weg kwam. Teun die te laat was met het excuus dat zijn 
moeder hem niet op tijd had wakker gemaakt, of niet was opgehaald door zijn maat Willem, 
terwijl dat om 5 uur s’nachts toch echt was afgesproken.  Spelers die aankwamen met het verzoek 
om de eerste helft erlangs te mogen. Deze werden overigens steevast beloond met een plek in de 
basisopstelling !!! Daarna werd er 90 minuten serieus en fanatiek voetbal op de mat gelegd. Dit 
voetbal was niet altijd van het allerhoogste niveau maar we gingen wel altijd om te winnen. Na de 
wedstrijd werd er gedoucht in een ontspannen sfeer, en vaak kwam hier ook weer wat slappe 
klets naar boven. De wedstrijden worden steevast afgesloten in de kantine onder het genot van 
een pintje en vaak nog wat sterke verhalen.  
 
Tijdens de wedstrijden zelf hebben we ook de nodige zaken meegemaakt. Allereerst een drietal 
kampioenschappen in 1997, 2005 en in 2008. Vooral de beslissingswedstrijd in 1997 tegen Gemert 
, gespeeld in Erp, heeft bij velen veel indruk gemaakt.  In dat jaar waren verschillende elftallen van 
Volkel al eerder kampioen geworden en deze waren allen aanwezig op de tribune. Daarnaast 
waren vrij veel overige Volkel supporters mee gekomen.  Deze wedstrijd werd door een 
legendarische kopbal van Edwin Bongers met 5-4 gewonnen.  Theo van Tienhoven was meegegaan 
als verzorger, hij had zoveel krampgevallen behandeld,  dat hij er op een gegeven moment maar 
mee stopte om die te behandelen. En Eddy Jansen was zo zenuwachtig dat hij na diverse pogingen 
het nog niet voor elkaar kreeg om een shaggie te draaien.  
Verder zijn er nog wel wat vermeldenswaardige dingen gebeurd. Zoals persé toch willen 
voetballen bij Festyland. Iedereen was er ’s-morgens, daar was niks van te zeggen. Maar na afloop 
van de wedstrijd met een dikke nederlaag wisten tijdens het douchen maar twee spelers de 
einduitslag te noemen. Dus in de jaren daarna tijdens Festyland maar niet meer gespeeld.   Ook 
een keer met Volkel kermis gespeeld tegen Udi’19. Met nog 20 minuten te spelen was het 9-0 
voor Udi.  De scheidsrechter (Frans) zei: " 10 is uit", waarna door onze eigen speler de bal 
onmiddellijk in eigen goal werd geschoten, en er werd dus meteen afgefloten. De spelers van Udi 
waren witheet omdat ze een hoger doelsaldo wilden halen en dit niet terecht vonden. (en dat in 
de eerste wedstrijd van het seizoen!!) 
 
Ook de individuele spelers van het vijfde hadden weleens wat !!  André die in een kopduel een 
tand verloor en die in dezelfde wedstrijd een kopgoal maakte, waarbij er nog een tand uitging. Ton 
van Bakel die na een overtreding door een tegenstander verschrikkelijk kon kermen. Als we dan 
met de waterzak kwamen bleek er niets aan de hand en gaf hij een knipoog. Later leerden we dat 
alleen als hij stil bleef liggen er werkelijk wat aan de hand was. In een seizoen waar we steevast 
alles verloren stelde keeper Johan Verwegen elke week in de rust dat het nog 0-0 was en er dus 
nog duidelijk een overwinning in zat. Jan Banken (met een VCO verleden) die na een overtreding 
uit boosheid achter een Festilent speler aanging. Tiny van de Locht die na het wegtrappen van de 
bal eerst keek waar deze ongeveer terecht kwam en dan pas de naam van de speler riep die daar 
het dichtste bij stond. Gerald die in zijn fanatisme soms tekeer ging tegen zijn medespelers, maar 
dat alweer was vergeten voordat hij onder de douche stapte. Bij zijn afscheid van ons team had hij 
met een actie van Udens Weekblad geregeld dat we een avondje met z'n allen konden gaan 
tappen. Prachtig. Erik van Asseldonk die behoorlijk pissig kon worden als er een overtreding werd 
gemaakt op zijn broer Fred. Hij speelde meestal achterin en zijn broer was spits, maar als er iets  
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met zijn broer gebeurde dan was hij er vaak als eerste bij.  

 

 
 

 
 

Bij het leider zijn komt nog meer kijken.  Zo worden op de donderdagavond de opstellingen 
gemaakt met de andere leiders. Rob heeft een goed gevoel bij het overleg zoals dat de laatste tijd 
loopt. De mensen van de A-selectie schuiven ook aan bij de leiders van de lagere elftallen en dat 
wordt erg gewaardeerd door de overige leiders.  Hiernaast vind hij ook dat spelers die onverhoopt 
moeten stoppen met voetballen vanwege een blessure,  een andere functie zouden moeten willen 
hebben bij hun elftal of binnen de vereniging. Bijvoorbeeld  als leider, vlagger, scheidsrechter, 
bestuurder of kantinemedewerker.  Je hebt er wekelijks veel plezier van en je blijft zo betrokken 
bij je elftal en de mooie, gezellige club.  
 

Jan Banken 
 

Raad de dader 
 

 
Op 30 juli werd dit geconstateerd.  
Waarschijnlijk is de dader niet binnen geweest. 
Het afgaan van het alarm heeft mogelijk hier aan bijgedragen. 
 
De barkruk stond kennelijk buiten. 
 
Laat het effe weten als je een idee hebt wie de dader is. 
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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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Jeugdspeelster: 
Bieke Nooijen.  
8 jaar oud spelend in:  
Volkel ME1  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Bieke: Als laatste vrouw, dus verdediger. 
  

2. Op welke plaats is jullie team de F4 vorig seizoen geëindigd? 
Bieke: Op de 11de plaats, onder Sambeek. 

 
3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Bieke: Sambeek was de moeilijkste tegenstander; toen we daar tegen 

speelden stonden we voor en ze hebben nog gelijk kunnen maken. Dat was 
best jammer. Toen zijn ze boven ons geëindigd.  

 
4. Wat was het allerleukste aan de F4 vorig seizoen? 

Bieke: De trainingen, omdat Ted heel veel leuke spelletjes met ons team 
deed. 

 
5. Wat is je mooiste voetbal moment? 

Bieke: Dat ik als laatste vrouw heel veel ballen mee tegen houd. Ik ben niet 
bang voor de bal of de tegenstander. 

 



Klupproat 40ste jaargang nr. 4 Augustus 2014 

rksv Volkel   blz. 28 

 
   

  

 
 

 

 

 

Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 



Klupproat 40ste jaargang nr. 4 Augustus 2014 

rksv Volkel   blz. 29 

      6.   Wat doe je als je scoort? 
Bieke: Juichen, high five geven aan diegene die gescoord heeft.  

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

  zou jij dan verzinnen voor de club? 
Bieke: Ik wil graag een klein panna-veldje om te oefenen en een 

speeltuintje op de voetbalclub! 
 

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
Bieke: Een snoepzak met Fristie.  

 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Bieke: Barcelona  

omdat Messi daar speelt. 
En Ajax; ik ben ook wel  

eens bij de Arena geweest. 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10. Als je  een nieuw tenue mag bedenken voor het voetballen, 

         hoe zou dit eruit zien? 
Bieke: Een paars shirt met een roze broek en witte sokken. 

 

11. Is je familie ook sportief? 
Bieke: Papa zwemt en fietst, mama wandelt, Mika voetbalt bij de C2 en 

Jilke danst en tennist. Zelf ben ik ook nog bij de dansmariekes. 
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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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Een nieuwe seizoen met een spiksplinternieuw  team: ME1 
Naast de A en C meiden nu ook een E meisjes team, een aanwinst voor 

de vereniging. Succes meiden en veel voetbalplezier! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

12. Je gaat in een heel nieuw team voetballen na de vakantie 

         met allemaal meiden, wat vind je hiervan?  
Bieke: Heel leuk, in de ME voetballen alleen maar meisjes, dat vind ik iets 

leuker dan met jongens en meisjes voetballen. En er gaan elke week om de 
beurt twee of drie meisjes met de E4 mee dus ik blijf soms ook met de 

jongens voetballen. 
 

13. Uit hoeveel meisjes bestaat dit team en wie ken je allemaal? 

Bieke: 13 meisjes: Lianne van Asseldonk, Loes v/d Kandelaar, Kristel Arts, 
Giese Swinkels, Feije Swinkels, Maud van Dijk, Milou van Doren, Alisya 

Gevers, Eline Vervest, Janne van Beem, Sanne v/d Cruijsen, Nanne van Dijk 
en ikzelf Bieke Nooijen. Ik ken ze nog niet allemaal even goed maar dat 

komt heel snel. Als trainers en leiders gaan mee: Alien Kleinlugtenbeld, 
Doortje Swinkels, Wilbert Nooijen, Thomas Swinkels, Aukje Bos en Bart v/d 

Kandelaar. 
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14. Je voetbalt al een hele tijd, heb je wel eens iets grappigs 

         meegemaakt met het voetballen? 
Bieke: Op de training deed ik een keer dansmariekes pasjes en Ted vond 

dat een leuke opwarmoefening. Ik mocht het voordoen en iedereen moest 
mij nadoen ook alle jongens! Dat zag er heel leuk en grappig uit! Alleen was 

het wel jammer dat Ted zelf niet meedeed. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Als dit clubblad uit komt zit de vakantie er voor de meesten weer op.  
Maar het was gezellig bij de familie Nooijen in de late avondzon 
achterin de tuin met een lekker bakje koffie, bedankt hiervoor. 
En voor het nieuwe seizoen wens ik alle leden van rksv Volkel een 
sportief en succesvol seizoen toe en vooral veel speelplezier! 
 
Groeten, Nancy van Hooff 
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Impressie 1e oefenwedstrijd Volkel 1 
 

Tegen de Nijmeegse vierdeklasser SCE werd zaterdag 9 augustus  verdienstelijk geoefend bij lekker 
voetbalweer. Zonder een handvol nog vakantie vierende selectiespelers werd na drie trainingen al een 
behoorlijk potje op de mat gelegd dat eindigde in een terechte 3-2 overwinning. Met doelpunten van Theo 
Peerenboom op aangeven van Gijs Verkuilen en in de tweede helft Luuk van den Elzen en de beslissende 
boogbal van Sander van den Elzen werd de eerste zege een feit.  
Er werd ook een keer een drinkpauze gegeven, waarbij de niet nader te noemen vaste supporter He Hu van 
mening was dat dit nou eigenlijk niet echt nodig was bij deze temperatuur van rond de 20 graden….. 
Dat was ook zeker zo, maar het is toch wel lekker effe.  
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Er werd wel heel aandachtig toegezien door deze mannen van de harde kern. Jan Verstegen en Cor van 
Boxtel zaten er ook bij maar dan achter de camera. Zij waren echter echt niet de enige supporters, want 
ook aan de kant van de kantine werd alles goed gevolgd. 
In de tweede helft mocht nieuwling Ruud Boyon zijn opwachting maken, maar kon zich nog niet helemaal 
ontplooien en tonen door een aantal aanslagen op zijn lijf. Verder was het niet echt een onsportieve 
wedstrijd tegen een ook aardig voetballende ploeg. 

 

 

Luuk van den Elzen in nabespreking met  Ruud Boyon 
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Activiteitenkalender 
 

2014  zaterdag    6 september  start competitie: Volkel 1- FC Uden 1  
  vrijdag   26 september  jubilarissenavond 
  vrijdag     7 november  medewerkersavond 
  maandag   1 december  ledenvergadering 
  donderdag 18 december  oliebollenavond  

 
 
 
 
 
 

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 11 oktober in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl   

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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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



van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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