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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Er valt weer heel wat te zien en te lezen in dit eerste nummer na de start van de competities. 
Na een wat aarzelende start heeft ons vaandelteam na de promotie ook in de derde klasse de weg 
naar boven gevonden. Drie topteams werden achtereenvolgens aan de zegekar gebonden de 
laatste weken. Geweldig om te zien hoe ze de bal rond laten gaan. En nog de kansen benutten 
ook. Er staat een degelijk team zonder zwakke plekken. De trainer en zijn staf verdienen een 
pluim. 
 
Ook veel andere teams doen het voortreffelijk, waaronder ook het tweede en het derde en niet te 
vergeten diverse jeugdteams. 
Die zijn trouwens ook allemaal op de foto gezet en ze zijn in dit nummer te bewonderen! 
 
Op de laatste pagina is weer te zien welke activiteiten er weer voor de deur staan zo tegen het 
einde van dit jaar. Er gaat dus heel wat gebeuren. Ook veel gezelligheid. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 6 december! 
 
 
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 

Paul Delisse Joep vd Berg Pien van Dalen Eelco Schagen 

 

Aangemeld 

Siem vd Berg Wisselstraat 2 5408 RP Volkel 

Guus Verheijen Tijgerstraat 32 5408 PN Volkel 

Cecile Vloet Nieuwstraat 20 5408 AH Volkel 

 

Verhuisd 

Paul Pennings Rendierstraat 20 5408 XH Volkel 

Wout Schepers Past. Spieringsstr. 46  5401 GT Uden 

Paul Manders Prior van Milstraat 32 5402 GH Uden 

Johan van Oort Pattagon 12 5406 DB Uden 

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

De herfst is dan toch nog in getreden en het voetbalseizoen is in volle gang. 
We hebben een prachtige nazomer gehad, of zoals dat ook wel eens genoemd 
wordt een ‘Indian Summer’. Tot begin oktober hebben we lekker in de zon 
kunnen ballen of langs de lijn kunnen genieten van zowel het spel als het 
weer.  
De selectieteams zijn uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Ons 
eerste team is goed aan de nieuwe uitdaging in de derde klasse begonnen en 
de mannen van William vd Steen laten wekelijks zien dat ze een geduchte 
tegenstander zijn. De verschillen zijn erg klein in de Derde klasse D; op 

Kliknieuws spreken ze zelfs van de Derde klasse Derby. In de thuiswedstrijd tegen Avesteyn werd het 
publiek niet alleen getrakteerd op een prachtig najaarszonnetje, maar ook op een prachtige wedstrijd, met 
een aantal schitterende doelpunten.   Ook toenmalig koploper Avanti  werd aan de Volkelse zegekar 
gebonden na een goede en spannende wedstrijd op de zondag van  Festyland. 
Ook ons tweede team laat, onder leiding van Tom van Dalen, zien dat ze op een nivo hoger thuis horen. Ze 
hebben niet alleen de ambitie om bovenaan mee te draaien, ze laten het ook wekelijks zien. Ons Derde is 
de trotse koploper en zijn dus volop in de race voor een hoge klassering. 
 
Bij de lagere teams zijn er wat dingen veranderd. Het 8e team van vorig jaar zou het 4e worden, maar is nu 
het 5e geworden. Volkel vijf heeft promotie gemaakt en zij zijn het 4e  geworden. Tenslotte is het 4e van 
vorig jaar het 8e geworden….is het nog te volgen? We denken wel dat het goed is geweest om het op deze 
manier te doen, alle teams spelen nu op een nivo dat bij hen past. 

 
Op vrijdag 26 september hebben we onze traditionele 
Jubilarissenavond gehouden met mevrouw Tiny Hurkmans als 50 
jarige jubilaris en Henk van Veggel, Christ van Eerdt, Frank van 
Duijnhoven, Ruud vd Locht, Ad Kuijpers en Rick Verstegen als 25 
jarige jubilarissen. Tevens werden Selim Ilhan, Femke vd Zanden-
Riepe, Britt van Hooff en Volkel 1 gehuldigd voor hun prestaties in het 
vorige seizoen. Het was een goed bezochte en gezellige avond. 
Tiny Hurkmans was niet aanwezig bij de Jubilarisenavond, maar daar 
zijn we met een afvaardiging van het bestuur op bezoek geweest om 
haar te huldigen. 
 
Iedereen kan zien dat we bezig zijn met een nieuwe entree van onze 
accommodatie. Onder de bezielende leiding van Willy vd Heijden en 
Frans Bongers is een prachtige nieuwe poort gemaakt, die al 
vergeleken wordt met die van Liverpool. Dat is een compliment dat 
de mannen al in hun zak kunnen steken! Willy heeft weer een aantal 

vaklieden van zowel binnen als buiten de club gevonden die aan deze prachtige nieuwe entree hebben 
meegewerkt. 
 
Tenslotte kijken we weer uit naar de Medewerkersavond van vrijdag 7 november, waarbij we alle 
medewerkesr willen bedanken voor de bijdrage die zij leveren voor Rksv Volkel. Het is al vaak gezegd, de 
medewerkers zijn de kurk waar de vereniging op drijft.  
Tijdens de Medewerkersavond wordt er een aantal medewerkers gehuldigd en is er uiteraard gezorgd voor 
een hapje en een drankje, muziek en entertainment. 
 
Pieter Peerenboom,  
voorzitter
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De Pen          
 
Voordat ik ga beginnen wil ik als eerste Annie bedanken voor de pen! 

Ik ben Karen Smits (ook wel Smits genoemd), 22 jaar, woon nu bijna een jaar op de Antilopestraat in  Volkel 

en ik ben verpleegkundige in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. 

Voetballen doe ik alweer 13 jaar. Op mijn negende ben ik begonnen bij de meisjes van Udi’19. Hier heb ik 

een heel aantal seizoenen gevoetbald. Met de MA1 ben ik kampioen geworden. Na 8 seizoenen had ik het 

niet meer helemaal naar mijn zin bij Udi en heb ik de overstap gemaakt naar de Dames bij Volkel. 

Mijn eerste seizoen bij de Dames was erg wennen, de 

overstap van de meisjes was groter dan verwacht. Maar 

ik had het meteen al goed naar mijn zin. We hebben een 

leuk team en het is altijd gezellig bij de dames, vooral de 

3e helft.  Ook hebben we ieder jaar een Damesweekend, 

dit weekend is net achter de rug en het was weer top.   

 

 

 

We hebben afgelopen seizoen een top seizoen gedraaid. Eerst Winterkampioen geworden, dit hebben we 

toen goed gevierd. Maar als hoogte punt zijn we “echt” kampioen geworden. Dit hebben we nog beter 

gevierd, bij ons is het 4 dagen groot feest geweest! Iets om nooit meer te vergeten! 

 

Dit seizoen dus op naar de 4e klasse! 

Ik geef bij deze de pen door aan: Lieke van de Rijt, ofwel ED! 

Succes Ed! 

Groetjes Karen Smits 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
 
Ondanks dat de herfst  volgens de kalender allang begonnen is, is het tot half 
oktober zeer aangenaam geweest langs de lijn en op de velden. Er is echter toch 
een redelijk aantal wedstrijden afgelast om diverse redenen. Laten we hopen dat 
er in de komende periode gewoon lekker gevoetbald kan worden. 
De afgelastingen houden wel in dat er in het inhaalweekend rondom de 
herfstvakantie door verschillende teams gespeeld moet worden. 
 
Gelukkig gebeurt het nog regelmatig dat er nieuwe leden bij onze vereniging 
komen. De meesten komen via vriendjes en gaan een paar keer mee trainen 

voordat ze besluiten om lid te worden. Dit is heel goed want dan weten ze ook of ze het naar de zin zullen 
hebben en of ze in een leuk team komen. 
Deze aspirant leden mogen echter nog geen wedstrijden meespelen. De KNVB regels schrijven voor dat 
alleen leden in het bezit van een spelerspas (of registratienummer voor de pupillen) in een wedstrijd 
mogen spelen. Dit is ook wel zo eerlijk naar onze andere leden die misschien op de bank moeten zitten en 
dus ten koste van een niet-lid, niet kunnen voetballen. Ik verwacht van alle leiders dat ze van deze regel op 
de hoogte zijn en deze ook respecteren. 
Het laat aanmelden van nieuwe leden kan ook tot gevolg hebben dat er te grote teams ontstaan of dat er, 
aan het begin van het seizoen nog verschuivingen van spelers noodzakelijk zijn. Door de jeugdcommissie zal 
dit allemaal zo goed mogelijk geregeld worden maar het kan ooit voor komen dat enkele zaken snel 
geregeld worden en dat niet iedereen tegelijkertijd op de hoogte gesteld kan worden. Wij vragen hiervoor 
begrip en willen er op wijzen dat ieder team zijn eigen coördinator heeft. Dit is Wilfred van Deursen voor de 
A, B en C teams, Jan Riepe en Bob van de Wijst voor de D, E en F teams en Lian Bos voor de meidenteams 
(MA, MC en ME). 
 
We hebben dit jaar een paar nieuwe initiateven op touw gezet om onze jeugd nog beter te kunnen 
begeleiden.  
Wilfred van Deursen heeft een techniektraining voor de E-pupillen opgezet. Voorlopig zijn er 2 trainingen 
gepland, op 17 en 31 oktober. Tijdens deze trainingen gaat hij de pupillen de fijne kneepjes bijbrengen van 
het dribbelen, kappen, en de algehele balcontrole. Wij hopen dat dit initiatief een succes wordt. 
 
Een ander nieuw initiatief is een uitbreiding van de samenwerking met de fysiotherapie praktijk FysioVo in 
de Kloosterstraat. Naast de service van het snel ontvangen van spelers die in het weekend geblesseerd zijn 
geraakt gaat FysioVo ook al onze spelers screenen op symptomen die kunnen wijzen op mogelijke blessures 
of langdurige ongemakken in de toekomst die veroorzaakt worden door intensief sporten. Vaak hebben 
ouders of spelers nog nergens last van maar ziet een specialist al details die niet helemaal perfect zijn. Een 
lichaam kan heel veel compenseren maar op den duur kan dit toch komen tot ongemakken of zelfs serieuze 
blessures zodat (normaal) sporten niet meer mogelijk is. 
In oktober beginnen we met alle spelers uit geboortejaar 2002 en een aantal spelers uit de A, B en C teams 
waarvan de trainers en/of leiders denken dat het preventief nodig is om een screening door een specialist 
te laten uitvoeren. Deelname hieraan is gratis en vrijwillig. Eventuele vervolgbehandelingen worden in bijna 
alle gevallen door de zorgverzekeraar gedekt. 
Na heel veel jaren gebruik te hebben gemaakt van de oude coachjassen hebben we een aantal sponsoren 
bereid gevonden om de kosten voor nieuwe jassen bij elkaar te leggen. De Rabobank, de Club van Honderd 
en van Rijbroek Mode en Sport in Boekel zorgen er gezamenlijk voor dat de hele begeleiding van onze 
jeugdteams binnenkort in nieuwe jassen rondloopt. De pasdagen voor de juiste maten zijn inmiddels 
geweest en binnen enkele weken verwachten we dat de jassen geleverd worden. Dan lopen ze er de 
komende winter niet alleen weer representatief bij maar ook lekker warm. 
 



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 14 

 

 

 

 

 
 

  



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 15 

Aan het begin van het seizoen worden er ook weer teamfoto’s gemaakt. Inmiddels zijn alle foto’s genomen 
en deze komen binnenkort (of staan al) op de site. Nu ook in dit clubblad. 
 
Dat we ook op het gebied van onze sponsoren aan de weg blijven timmeren blijkt wel uit het feit dat een 
van de meest trouwe sponsoren bereid is om de shirtjes voor de MA te vernieuwen. Deze waren hard aan 
vervanging toe en gelukkig was de huidige sponsor, Raaijmakers Bronbemaling( 
http://www.raaijmakersbronbemaling.nl) bereid om hiervan de kosten te dragen. 
 

 
De MA in de nieuwe shirts, samen met begeleiding, op de foto met de sponsor. 

 
Voor het splinternieuwe meidenteam, de ME, hebben we een nieuwe shirt sponsor gevonden. Dit is het 
bedrijf van Ted en Mariska van Asseldonk HVA (www.hva-volkel.nl). HVA is specialist op agrarisch gebied en 
met name voor de veehouderij en tuinbouw. HVA heeft een uitgebreid aanbod van kunststof en RVS 
leidingsystemen, aluminium, RVS en kunststof platen en pompen en beregeningssystemen. Neem eens een 
kijkje op de uitgebreide site om meer te weten te komen over HVA. 
 

 
De ME in de nieuwe shirts, samen met begeleiding, op de foto met de sponsor. 

http://www.raaijmakersbronbemaling.nl)/
http://www.hva-volkel.nl/
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Wij hopen met beide bedrijven nog een jarenlange samenwerking tegemoet te mogen zien. 
 
De competities zijn weer begonnen en we maken even een rondje langs de prestaties van alle teams.  
 
We beginnen deze keer bij de 5-jarigen. Deze jonge spelers zijn officieel nog geen lid van onze club maar 
hebben wel aangegeven om te willen gaan voetballen als ze “groot” zijn. Hiervoor is er een training op 
zaterdagmorgen waarin de spelertjes leren omgaan met de lastige ronde bal. De groep is inmiddels 
uitgegroeid tot ruim 20 kinderen. De trainer Twan van Rijbroek doet zijn uiterste best, maar 20 kinderen is 
te veel voor 1 persoon. Daarom zijn wij als jeugdcommissie ook ontzettend blij dat 2 ouders hebben 
aangegeven om Twan de rest van dit seizoen te gaan ondersteunen. Deze twee zijn Mark Fleskens uit de 
Tijgerstraat en Cecile Vloet uit de Nieuwstraat. Mark en Cecile: veel succes met die kleintjes en heel 
hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
 
De F3 heeft de eerste vier wedstrijden nog niet kunnen winnen. De eerste wedstrijd werd net verloren en 
daarna kregen ze steeds meer tegendoelpunten te verwerken. Het zal een zware competitie worden maar 
hopelijk kunnen ze binnenkort toch nog wat puntjes pakken. 
 
De spelers van de F2 hebben de eerste wedstrijd verloren en de tweede gewonnen. Hiermee staan ze in de 
middenmoot met nog heel veel mogelijkheden om nog mooie resultaten neer te zetten. 
 
Het vaandelteam van de jongste categorie, de F1, heeft met de eerste 4 wedstrijden een gelijkspel, twee 
nederlagen en een overwinning behaald. Ze zullen goed hun best moeten doen om aanstuiting te houden 
met de top 3. Maar plezier in het spelletje staat voorop. 
 
Helaas zijn alle F teams al uitgeschakeld voor de bekercompetitie. 
 
Ook bij de E4 wordt gewonnen en verloren. Na 3 wedstrijden hebben ze 6 punten. Het kan dus nog alle 
kanten op voor deze talenten. Helaas zijn ze voor de bekercompetitie al uitgeschakeld. 
 
De E3 heeft in de eerste vier wedstrijden ook gelijk gespeeld, verloren en gewonnen. Ze maken veel 
doelpunten, maar krijgen er ook veel tegen. Voldoende uitdagingen voor de trainers om samen met de 
spelers aan te werken. In de bekercompetitie zijn ze door naar de volgende ronde. Hier hebben ze alle 
wedstrijden met ruime cijfers gewonnen. 
 
De E2 staat na vier wedstrijden op een eerste plaats. In de poule van de bekercompetitie zijn ze op een 
tweede plaats geëindigd. Er is dus nog heel veel mogelijk dit seizoen. 
 
Bij de E1 weten ze nog niet wat verliezen is. Zowel in de gewone als de beker competitie hebben ze alle 
wedstrijden gewonnen. Hopelijk houden ze dit nog lang vol. 
 
Heel anders is het bij de moedige meiden van de ME. Die hebben helaas nog niet kunnen winnen. Maar bij 
de vierde wedstrijd van het seizoen waren ze in staat om de tegenstander goed onder controle te houden, 
er werd “slechts” met 0-1 verloren. Belangrijk voor deze meiden en de begeleiding is dat ze het leuk blijven 
vinden. Die punten komen dan vanzelf een keer. 
 
Onze D2 heeft in de vierde competitiewedstrijd het eerste puntje en goal kunnen scoren, terwijl het in de 
bekercompetitie helemaal niet slecht ging. Dus er is nog hoop dat ook dit team punten gaat halen. 
 
De D1 is zowel in de bekercompetitie als in de gewone competitie nog ongeslagen. Met slechts 2 
verliespuntjes doen ze gewoon bovenin mee. 
 
De C1 moest in de vierde competitiewedstrijd voor de eerste keer dit seizoen de puntjes  af geven aan de 
tegenstander. 
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Voor de C2 gaat alles perfect. Alles gewonnen in beker- en gewone competitie, met veel doelpunten voor 
en heel weinig tegen. Ga zo door jongens! 
 
MC heeft in de competitie na 2 wedstrijden nog geen puntjes kunnen halen. Maar dit jonge team heeft nog 
voldoende kansen in de resterende wedstrijden. 
 
De heren van de B2 doen het ook helemaal niet slecht. In de beker competitie zijn ze tweede geworden en 
in de gewone competitie staan ze netjes op een gedeelde tweede plaats. 
 
De B1 moet nog 1 wedstrijd spelen in de eerste ronde voor de beker en maken nog kans op een 2de plaats. 
Ook in de competitie staan ze na 6 wedstrijden op een gedeelde tweede plaats. 
 
De A2 weet iedere wedstrijd wel minimaal 2 keer te scoren maar jammer genoeg maakt de tegenstander er 
iedere keer meer. Kortom nog geen punten voor deze hardwerkende ploeg. 
 
De A1 moet ook nog een wedstrijd spelen in de eerste ronde voor de beker en hebben ze nog kans om door 
te gaan. In de competitie gaat het met drie overwinningen en 3 nederlagen iets minder. Maar het ligt 
allemaal kort bij elkaar en het vertoonde spel doet hopen op meer. 
 
Als laatste de meiden van de MA. Zijn 2de geworden in de poule van de eerste ronde van de beker en na 
vier wedstrijden op een zevende plaats in de competitie. 
 
Samengevat, is het nog op alle gebieden spannend op de Volkelse velden. Reden genoeg om een keer te 
komen kijken naar onze jeugdspelers. 
 
Alle tweedejaars B-junioren, geboren in 1998, zijn dit seizoen verplicht het spelregelbewijs te  
halen. Het spelregelbewijs maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer 
inzicht in - én begrip voor - beslissingen van de scheidsrechter. De invoering van het spelregelbewijs is één 
van de maatregelen uit het actieplan ‘actieplan tegen geweld, voor sportiviteit’ . Alle spelers krijgen 
binnenkort vanuit de jeugdcommissie een oproep om dit te gaan halen. Dit zal begeleid worden door de 
jeugdcommissie. 
 
Aan het begin van een nieuw seizoen moet altijd weer even een aantal bekende regels herhaald worden. 
Één van de bekendste, maar ook meest frustrerende, is die van de alcoholgrens. Ik wil hierbij iedereen 
wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid als speler, leider, trainer, barmedewerker, commissie- of 
bestuurslid.  
 
Een andere regel is het met respect omgaan met materialen die de vereniging voor jullie gebruik 
beschikbaar stelt. Er zijn nu al meerdere materialen her en der gevonden die door de teams opgeruimd 
hadden moeten worden. Als het in dit tempo doorgaat heeft geen enkel team nog voldoende materialen 
om te trainen of naar een wedstrijd te gaan voordat het kerstmis is. Dit kan niet de bedoeling zijn. Zorg dat 
je met evenveel materiaal terugkomt als je van te voren meegenomen hebt. Dit geldt voor de trainingen 
maar ook voor de wedstrijden.  
 
Wat ook al regelmatig gebeurt is, is dat er na de trainingen niet alles afgesloten wordt. Dit maakt het voor 
personen die ergens naar op zoek zijn (wat niet voor hen is) wel erg makkelijk om eens rond te kijken in ons 
complex. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Graag van iedereen aandacht hiervoor. Bij twijfel graag 
altijd even overleggen met de andere teams die nog aan het trainen zijn of al in de kleedkamer zitten.  
 
Als laatste wil ik nog even benadrukken dat alle teams voor de trainingen zijn ingedeeld op een veld of deel 
ervan en een kleedkamer. Het is ieder jaar weer een hele puzzel om dit in combinatie met de 
seniorenteams kloppend te krijgen.

http://knvb.us3.list-manage2.com/track/click?u=19123c335b560a792ed5709a9&id=8854a4eecd&e=fabb0f505a
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Er ontstaat ergernis als er teams op de verkeerde plekken aan het trainen zijn of in de verkeerde 
kleedkamers zitten. Daarom aan iedereen het dringende verzoek om zich aan de schema’s te houden die 
op het bord in de gang bij de kleedkamers hangen. Hierop is te zien welk team waar traint en welke 
kleedkamer ze kunnen gebruiken. Deze schema’s zijn na de herfstvakantie op enkele plaatsen gewijzigd. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 

 
Column 
 

Met het publiek aan je zijde 

Door: Gijs Verkuijlen 

Je gooide je armen in de lucht. Je had zojuist het netje van de goal laten 

bollen. In gedachten hoorde je de volle tribunes al juichen. In de tijd dat je de 

veters van je voetbalschoentjes zelf nog niet kon strikken (dat deed Jozef) was 

er geen groter geluksmoment te bedenken. Eindelijk was het weer zaterdag en mocht je met je 

voetbalvriendjes je kunsten laten zien op het tweede of derde bijveld. Enkele ouders langs de zijlijn. En wat 

was je dan trots als een actie lukte. Of er werd uit een van je voorzetten gescoord. Met een glimlach op je 

gezicht keek je naar de zijkant om te kijken of iemand had gezien hoe goed je dat gedaan had.  

Het is nog steeds geweldig om een doelpunt te kunnen vieren met de supporters eromheen. Het zijn nu 

niet alleen maar papa’s en mama’s die naar ons komen kijken. Het is fantastisch om het veld op te komen 

en dan delen van het veld soms met dubbele rijen publiek te zien. De supporters maken de wedstrijden 

speciaal. Feit is dat bij sommige wedstrijden de aantallen afhangen van de voorspelde weersverwachting, 

de afstand die afgelegd dient te worden of de vooraf geboekte resultaten. Soms zijn de mensen op een 

enkele hand te tellen en kan je aan het ritme van het klappen herkennen, welke vier er die middag de 

moeite hebben genomen. Dat zijn niet de wedstrijden die bij iedereen lang op het netvlies blijven kleven. 

De wedstrijden die dat wel doen, zijn degene waar je voetbalhart sneller van gaat kloppen.  

De afgelopen jaren hebben we een paar voorbeelden van zulke wedstrijden gespeeld. De wedstrijden voor 

de districtsbeker waren in onze klassen toch vooral bedoeld om op te warmen voor het seizoen. Dat is dan 

vaak ook te zien aan de aantallen supporters die naar deze wedstrijden komen. Echter hebben we twee 

seizoenen geleden meegemaakt hoe het ook anders kan. Hoofdklasser Venray uitschakelen op hun eigen 

veld brengt zoveel emotie teweeg bij het volop meegereisde publiek dat sommigen het veld oprennen nog 

voordat de laatste strafschop erin vliegt. De laatste horde op weg naar de welbekende finale was op een 

natte donderdagavond op eigen veld tegen Wilhelmina’08. Het werd vooral door de luidruchtige 

supporters zowaar een echte heksenketel in Volkel, zoals we die nog niet eerder hadden meegemaakt. In 

de finale tegen Deurne, op het prachtige complex in Gemert, was het merendeel van het publiek voor de 

uiteindelijke verliezer. Het veld opkomen in die ambiance, dat is bijna niet te beschrijven. Doordat het zo 

erg leeft bij de club vergeet je bijna dat je die wedstrijd niet eens gewonnen hebt.   

Vorig seizoen hebben we in nog zo’n heksenketel mogen voetballen. Een onderlinge wedstrijd tussen twee 
ploegen waarvan de winnaar zich kampioen mag noemen. Zo eentje die voetbal je waarschijnlijk maar één 
keer. De supporters waren in grote getalen afgekomen op de clash tegen Milsbeek. En hoe, zij brachten een  
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sfeer zoals je die wenst in een dergelijke wedstrijd. Zelfs in de stromende regen was er geen vrij plekje rond 
het veld te bekennen. Het verschil werd misschien niet op het veld, maar langs het veld gemaakt. Een back 
die opkomt of de stylist die een vrije trap scherp aansnijdt. De vleugelspits geeft een strakke voorzet of de 
sluitpost maakt een knappe redding. De controleur met een eerlijke tackel op de bal of de spits met een 
handige kopbal. De echte supporters lieten hun waardering voor elke speler blijken. Vanaf de zijkant moest 
het publiek tot het allerlaatste moment nagelbijten. Zelf was ik in het laatste gedeelte, net als het publiek, 
gedoemd tot toekijken. 

 
Na een thriller van jewelste wonnen we uiteindelijke deze wedstrijd. Op dat moment bedanken we het 
publiek en het publiek bedankt ons. Dat maakt het wij-gevoel als club compleet. Samen juichen we op het 
veld, in de kleedkamer, in de kantine en nog tot laat daarna. In de zomer erna spreken veel mensen je nog 
aan op de memorabele wedstrijd. ‘Weet je nog’, ‘fantastisch’, ‘geweldig’, ‘zo mooi’.  
En eindelijk is het weer zondag. De dag waar je weer een week naar hebt toegeleefd. Dinsdag regende het 

nog op de training en donderdagavond was de gevoelstemperatuur niet van deze tijd. Maar vandaag is alles 

anders. Een waterig zonnetje breekt door net voor de middag. Als de wedstrijd begint is het zelfs warm. Je 

acties gaan niet zoals je zelf voor ogen had. Terechte kritiek vanaf de kant. Voorzetten komen niet aan, nog 

geen kans kunnen creëren. Maar dan, een moment van onoplettendheid in die taaie verdediging. Een 

steekpass en de weg richting goal is vrij. Een droge schuiver onder de keeper door is voldoende. Je gooit je 

armen in de lucht. Je hebt zojuist het netje laten bollen. Je hoort de volle tribunes juichen. Alleen dit keer 

niet in gedachten.  

### 
 

Wie is het? 
 

 
 
De oplossing staat op de laatste pagina.  
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Interview met  
 

Ton van Hooff,  
secretaris van rksv Volkel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton van Hooff, wie kent hem niet ondertussen? Het lijkt alsof hij al sinds zijn geboorte deel van het 
bestuur van onze club uitmaakt, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. 
Op zijn 8e begon Ton met voetballen bij rksv Volkel, geen heel groot wonder als je ziet hoelang zijn 
ouders Jan en Annie al rond liepen bij onze club. In de jeugd doorliep Ton alle hoogste jeugdteams 
(volgens eigen woorden kon dit ook niet anders, aangezien er vaak maar één team was per 
leeftijdsklasse). Meestal stond Ton in de spits, maar 1 jaar heeft hij het doel verdedigd. Een heel 
groot plezier vond hij dit niet, maar één moment kan hij zich nog goed herinneren: een penalty 
gestopt (“vol op m’n noten”)! Uitwedstrijden werden standaard op de fiets bereikt; vanaf Café 
Hurkmans werd bijna overal naartoe gefietst, alleen naar de wedstrijden in bijvoorbeeld Cuijk 
werd wel met de auto en/of busjes gegaan. Op een gegeven moment vroor het zo hard, dat Johan 
Hurkmans wel even iets zou gaan halen tegen de koude handen. Leiders Jan van Hooff en Hans 
Beekmans vielen bijna van hun fiets van het lachen, wat bleek: enkele spelers hadden condooms 
(die kenden ze toen nog niet) uitgerold en deze om hun handen gedaan! 
Toen volgde logischerwijs de stap naar de senioren. Hier speelde Ton voornamelijk in het 2e, 
aangezien de concurrentie erg groot was voor het 1e. Eindelijk was het zover: hij mocht het 
seizoen starten in 1, maar er werd roet in het eten gegooid: Ton werd beroepsmilitair. Op zich was 
dit geen probleem, want bij VVOG Harderwijk (destijds een zaterdaghoofdklasser, in de buurt 
waar de beroepsopleiding zich afspeelde) mocht Ton meetrainen, waardoor de conditie en het 
balgevoel op orde bleven. Alleen de trainer van het 1e was het hier niet mee eens: zonder verdere 
uitleg moest Ton de eerstvolgende zondag met het 3e mee, toen nog het laagste seniorenteam. Dit 
liet hij niet zomaar gebeuren, waardoor de stap naar het RSU-team Moleneind gezet werd. In het 
interview met Mari Verkuijlen is te lezen hoe groot deze competitie was! Heel af en toe nog wat 
kroegenvoetbal in Grave tussendoor, waar Ton via een dienstmaat terecht was gekomen. 
Na 5 schitterende jaren werd toch weer besloten terug te keren naar onze club. Ton kwam terecht 
in het 5e elftal, een mooi team met vele oud-selectiespelers, en meteen kon het kampioenschap 
worden gevierd! Enkele seizoenen later klopte de toenmalige leider van Volkel 3, Willem v.d. 
Molen, bij hem aan voor zijn hulp het 3e niet te laten degraderen. Dit lukte, mede door 
doelpunten van Ton. Op het eind van dat seizoen had het 3e een belangrijke uitwedstrijd tegen 
Blauw Geel, maar doordat de Industrielaan open lag kwam Ton 3 seconden te laat in de 
wedstrijdbespreking: wissel. In de rust 
stond Volkel 3 achter en mocht hij aan zijn warming-up beginnen, hij zou wel eens laten zien hoe 
onterecht zijn wisselbeurt was. En met verve: Volkel won uiteindelijk van de Veghelaren, door 3 
goals van Ton! De wedstrijden met het 3e liepen zo goed dat hij het seizoen erna, op zijn 37e, met 
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het 2e mee werd gevraagd. De trainer van Volkel 1 was het scorend vermogen ook niet ontgaan en 
hij besloot Ton in de laatste belangrijke wedstrijden van dat seizoen mee te nemen met het 
vaandelteam, dat nog volop meedeed voor het kampioenschap. Uit bij Handel volgde een 
belangrijke invalbeurt, waarin hij Ivo Teeuwen bediende, waardoor Volkel zich op mocht gaan 
maken voor de beslissingswedstrijd voor het kampioenschap, in Handel! In deze wedstrijd mocht 
Ton helaas niet invallen, maar het kampioenschap werd er niet minder om  
gevierd. Tot zijn 54e heeft Ton gevoetbald, waarna hij het mooi vond geweest. 

 
Enkele jaren is Ton jeugdleider geweest, waar vooral het jeugdkamp met de B1 hem is bijgebleven: samen 
met maat Tonny Vonk begeleidden zei samen dit team op kamp naar Huijbergen. Op een avond was een 
speurtocht georganiseerd en op een gegeven moment stopte hun groep bij een groot Jezusbeeld, waar op 
de sokkel mooi de opdrachten konden worden ingevuld. Tonny Vonk (toen nog bezitter van het kapsel van 
Christus zelf) leek het een leuk plan een gewaad aan te trekken en voor onze lieve heer te gaan hangen. Het 
beeld was hier niet op gemaakt en een arm brak af! Een flinke boete was het gevolg. Later volgden nog 2 
jaar als leider van het 6e en nog een paar maanden als ondersteunend trainer van de dames, langer hield 
Ton het niet vol (en volgens eigen zeggen andersom ook niet), vrouw Nancy heeft laten zien dat dit toch 
gemakkelijk te doen is: zij is ruim 10 jaar leidster /trainster van de meisjes en dames geweest! 
 
Uit het bestuur is Ton niet meer weg te denken. Het begon in ’92 toen René Peerenboom (toen 
eindredacteur van het clubblad) vroeg of hij iets zag in een functie binnen de club. Bleek dat de manier van 
contributie innen toen een klein drama was: de één betaalde maandelijks, de ander per kwartaal, de één 
maakte het over, de ander betaalde zo en een uitzondering betaalde helemaal niet! Ton besloot dit maar 
eens op te pakken en hier is het digitale ledenbestand geboren. Alle gegevens van alle leden worden hier, 
nu nog, in bijgehouden, waardoor geen prestatie meer wordt gemist. Nu is het een kwestie van aanvullen, 
maar toentertijd is Ton er ruim een jaar mee bezig geweest dit bestand op te zetten! Later heeft hij nog 
ongeveer 7 jaar de feestcommissie erbij gedaan en toen Theo van Dijk in 2001 stopte als secretaris, nam 
Ton dit met genoegen over van Theo. Nu is Ton elke dag ongeveer 2 uur bezig met de club, hierdoor is hij, 
samen met zijn database, een vraagbaak voor elk lid. De contacten met de KNVB lopen prima, een 
meedenkende organisatie die net als onze club maar 1 ding wil: zoveel mogelijk mensen met plezier aan 
het voetballen krijgen. Evenals de contacten met de verenigingen FC Uden, Udi’19, FC de Rakt en 
Odiliapeel, welke ook perfect verlopen. Ook hier is Ton ondertussen benoemd als algemeen secretaris van 
de zusterverenigingen. Sinds 2003 heeft onze club een eigen website, welke Ton samen met Koen van 
Duijnhoven en Marijn Verwegen beheert. 
 
In juni 2013 mocht Ton stoppen met zijn werk, niet onverdiend: Bij de landmacht heeft hij ruim 35 jaar vele 
functies vervuld. Na zijn dienstplicht in ’77 moest hij kiezen tussen de functie van chemisch laborant (de 
opleiding die Ton heeft gevolgd) en een functie bij de landmacht. Tijdens zijn dienstplicht is hij er achter 
gekomen wat dit laatste inhoudt: kameraadschap, veel lol, maar natuurlijk ook mindere momenten. De 
keuze was gemakkelijk: Ton gaat het leger in. Onder andere de 5 uitzendingen naar Libanon, Bosnië (2x) en 
Afghanistan (ook 2x) zullen hem altijd bij blijven, leerzaam maar vooral indrukwekkend! 
 
Het 1e wordt wekelijks op de voet gevolgd en niet alleen omdat er 2 schoonzoons in voetballen. Verder 
wordt geen wedstrijd gemist van het Nederlands elftal en de Nederlandse club(s) in de Champions League. 
Eerst nog in het stadion, nu met een man of 10 om en om bij iemand thuis (dit schema wordt uiteraard 
door Ton gemaakt). Ook heeft Ton ongeveer 15 jaar meegeholpen op het jaarlijkse Kleppenjagers-feest van 
zijn maten en er wordt nog 1 à 2 keer in de week getennist in een competitie van 18 man. Drie keer raden 
wie dit competitieschema opstelt… 
 
Met dank aan Ton en Nancy van Hooff. 

Lars Bongers.  
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Jeugdspeler: 
Gharis Bozikis.  
8 jaar oud spelend in:  
Volkel E4  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Gharis: Soms op het middenveld en soms als aanvaller. 

  
2. Op welke plaats staat jullie team nu? 

Gharis: Op de 6de plaats, samen met de Willy’s/St. Hubert. 
 

3. Wat doe je als je scoort? 
Gharis: Juichen en high five met alle spelers!  

 
4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Gharis: Odiliapeel, want daar hebben we van verloren met een 

bekerwedstrijd. In de competitie gaan we er ook nog tegen spelen.  
 

5. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Gharis: De trainingen vind ik leuk. Daar hebben we een leuke oefening, dan 

moeten we in een vierkant naar elkaar passen en dan naar een andere 
positie lopen.  

 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Gharis: Dat het hele team wel aardig tegen elkaar is en dat ze soms heel 
grappig zijn. Ik heb een heleboel leuke vrienden bij het voetbal. 
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Den Dekker Assurantiën 
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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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7. Als jij op de voetbalclub de baas was wat voor nieuwe ideeën zou 
jij dan verzinnen voor de club? 

Gharis: Ik zou er wel voor willen zorgen dat er goede trainingen aan de 
kinderen worden gegeven. En als er iets kapot is zoals goals of iets anders 

zou ik er wel voor willen zorgen dat het allemaal gemaakt is. 
 

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 

Gharis: tosti met cola!  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Gharis: Panathinaïkos uit Griekenland! Ze spelen in groen witte shirtjes. 

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

Gharis: Ronaldo, omdat hij de beste en de rijkste is. 
 

11. Is je familie ook sportief? 
Gharis: Ja best wel, papa voetbalt al ongeveer 30 jaar. Eleana voetbalt ook 

bij de MC1 van Volkel en mama gaat naar de sportschool. 
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Opvliegers, migraine, minder zelfvertrouwen,  slecht slapen, moe, 
stemmingswisselingen? 
 

 Zorg goed voor jezelf, je bent het waard! 
  

De consulten worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullingsfonds. 
 

 06-46225870      info@ursulakrol.nl 
www.ursulakrolovergangsconsulente.nl 
 

Hiernaast blijf ik uw vertrouwde pedicure! 
 

 

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

http://www.ursulakrolovergangsconsulente.nl/
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12. Je hebt in Griekenland gewoond; heb je daar ook gevoetbald en 

bij welke club? 
Gharis: Daar heb ik alleen voetbaltraining gehad; ik was nog te klein voor 

de competitie. Dat was in Zakynthos stad. 
 

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

Gharis: Ik vind het leuk om Monsters op de tablet te spelen. Op TV kijk ik 
graag Disney XD. Ook speel ik graag met Lego techno. 

 
14. Wat vind je ervan dat papa jou trainer is? En heb je wel eens 

iets grappigs met hem meegemaakt met het voetballen? 

Gharis: Ik vind het heel leuk dat papa trainer is. Als we op de training niet 
goed luisteren moeten we van papa een rondje rond het veld lopen, maar ik 

vind dat leuk! Een jongen bij mij in het team liep een keer met de bal en 
toen struikelde hij over de bal, dat was heel grappig! 

 

Bedankt Gharis voor je mooie antwoorden.  
 
Hanny bedankt voor de koffie, het was gezellig babbelen aan de 
keukentafel bij de familie Bozikis. 
 
Tot het volgende clubblad, groetjes Nancy van Hooff. 
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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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Statistieken 
 
Enkele weken geleden hebben we tijdens een gezellige jubilarissenavond ook de winnaars van de 
verscheidene clubcompetities in het zonnetje gezet. Iedereen is dit seizoen weer met een schone lei 
begonnen en ik ben benieuwd wie dit jaar de prijzen in ontvangst mogen gaan nemen. 
Zoals elk jaar wil ik alle leiders vragen de briefjes eerlijk en volledig in te vullen (dus graag voor en 
achternaam van spelers) en om iedereen eerlijk mee te laten dingen graag ook voor alle wedstrijden (dus 
ook de verloren). Zo heb ik tot nog toe van Volkel 1 nog maar voor 2 van de 5 wedstrijden een briefje 
ontvangen, van de eerste 3 wedstrijden heb ik er nog geen. 
 
De Topscoorder 
Martijn van Grinsven is het seizoen voortvarend begonnen en wist het net al 10x te vinden, een droom 
start. Hij is niet de enige die met scherp schiet, want Kenny heeft er al 8 gemaakt en Stefan en Wout volgen 
met 6 doelpunten. Als het zo doorgaat wordt het een doelpuntrijk seizoen in Volkel. 
 

Speler Doelpunten 

Martijn v. Grinsven 10 

Kenny v. Hal 8 

Stefan v. Dooren 6 

Wout Scheepers 6 

Bob Linders 5 

Bas vd Rijt 5 

Robert Raaijmakers 5 

Tom v. Dalen 5 

 
 
Koning van de Assists 
‘Als er veel wordt gescoord zijn er ook veel assists, da’s logisch’, zou een uitspraak van Cruijf kunnen zijn. 
Dat geldt in ieder geval wel in Volkel. Lars heeft in de eerste wedstrijden al 6x iemand in stelling gebracht 
en maar liefst 3 spelers bereidden al 5 doelpunten voor. Kenny laat zien niet alleen ballen af te kunnen 
maken, maar ook doelpunten te kunnen voorbereiden. 
 
 

Speler Assists 

Lars Bongers 6 

Kenny v. Hal 5 

Mike v. Hintum 5 

Fred v. Asseldonk 5 

Rick v. Hintum 4 

Mitch v. Tiel 4 

Selim Ilhan 4 

Martijn Verkuilen 4 
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Het Team 
Verschillende teams doen het erg goed in hun competitie, dus misschien zijn er ook dit jaar wel weer wat 
kampioenschappen te vieren. Volkel 3 en Volkel 8 wonnen nog al hun wedstrijden. Maar ook Volkel 2 draait 
dit seizoen weer goed. De Dames hebben het na hun kampioenschap van vorig jaar zwaar. 

 

 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 3 6 18 3,00 

Volkel 8 4 12 3,00 

Volkel 2 6 15 2,50 

Volkel 5 4 9 2,25 

Volkel 1 6 11 1,83 

Veteranen 6 11 1,83 

Volkel 4 3 4 1,33 

Volkel 6 5 6 1,20 

Volkel 7 4 3 0,75 

Dames 4 1 0,25 

 
 
 
De Keepers 
John Reijnen stond dit seizoen pas 1x onder de lat, maar wist zijn doel toen wel schoon te houden. Tomek is 
het seizoen ook sterk gestart, met pas 1 tegendoelpunt uit 4 wedstrijden. Nieuweling onder de keepers 
Teun van Lankveld blijkt ook in de goal zijn mannetje te staan en doet Merijn vergeten bij Volkel 3. 
 
 
 

Keeper Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

John Reijnen 1 0 0,00 

Tomek Kuipers 4 1 0,25 

Teun v. Lankveld 5 4 0,80 

Rubin Bos 2 2 1,00 

Tom Vogels 4 4 1,00 

Maarten Derks 3 4 1,33 

Willem vd Brand 3 5 1,67 

Mart Bos 3 5 1,67 

Joost Eurlings 1 2 2,00 

Teun v. Bakel 1 2 2,00 

Britt v. Hooff 2 5 2,50 

Wilco v. Nuland 3 8 2,67 

Wim vd Locht 5 15 3,00 

Jos Hurkmans 1 3 3,00 

Lieke vd Rijt 1 3 3,00 

Michel Versluis 2 7 3,50 

Marvin Schonenberg 2 10 5,00 

Lotteke vd Beurcht 1 7 7,00 
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De Jeugd 
De C2 en E1 wisten nog het maximaal aantal punten uit hun gespeelde wedstrijden te halen en gaan 
hiermee aan kop in hun klassement. Het valt op dat onze meisjesteams nog wat moeite hebben om punten 
te pakken, maar dat zal vast nog wel goed komen dit seizoen! 
 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddelde 

Volkel C2 4,00 12,00 3,00 

Volkel E1 3,00 9,00 3,00 

Volkel D1 4,00 10,00 2,50 

Volkel CI 4,00 9,00 2,25 

Volkel E2 4,00 9,00 2,25 

Volkel B1 6,00 12,00 2,00 

Volkel B2 3,00 6,00 2,00 

Volkel E4 3,00 6,00 2,00 

Volkel E3 4,00 7,00 1,75 

Volkel A1 6,00 9,00 1,50 

Volkel F2 2,00 3,00 1,50 

Volkel F1 4,00 4,00 1,00 

Volkel MA1 4,00 3,00 0,75 

Volkel D2 3,00 1,00 0,33 

Volkel A2 2,00 0,00 0,00 

Volkel F3 4,00 0,00 0,00 

Volkel MC1 2,00 0,00 0,00 

Volkel ME1 4,00 0,00 0,00 

 
 
Mocht je in de statistieken iets aantreffen dat niet klopt dan kun je me altijd aanspreken en verder wens ik 
iedereen een mooi seizoen toe! 
 
Groet, 
Wout 
 
 
 
 

 

 

 



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 40 

 
 



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 41 

 

Teamfoto’s seizoen 2014-2015 
Helaas is het onmogelijk gebleken om van alle teams iedereen op de foto te krijgen maar we hebben toch 
alle teams op de foto gezet. 
 

 
A1 

 

 
A2 
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MA1 

 

 
B1 
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B2 

 

 
C1 
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C2 

 

 
MC1 
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D1 

 

 
D2 
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E1 

 

 
E2 



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 48 

 
E3 

 

 
E4 
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ME1 

 
 
 

 
F1 
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F2 

 

 
F3 



Klupproat 40ste jaargang nr. 5 Oktober 2014 

rksv Volkel   blz. 51 

 

 
De 5-jarigen groep 

 
 

Beter Bed 
 

Onlangs heeft Beter bed stersponsor van onze vereniging een nieuwe set shirts geschonken. 
Deze nieuwe set vervangt de huidige shirts en draait mee in ons roulatiesysteem voor de senioren elftallen. 
 

 
 
 
Namens onze verenigeng willen we Beter Bed hartelijk danken voor deze geste. 
 
Sponsorcommissie Rksv Volkel  
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Burgemeester Hellegers krijgt zijn zin in Volkel 

7-9-2014 

VOLKEL – Burgemeester Henk Hellegers was er hoogstpersoonlijk voor naar Volkel gekomen. 
Reden was het mooie voetbalaffiche in het dorp waar Udens eerste burger de scepter zwaait. 
“Ik hoop op een gelijkspel”, wist hij de aanwezigen vooraf in de bestuurskamer van Volkel te 
vertellen. Die wens kwam uit omdat Luuk van den Elzen namens Volkel en Hakop Aslamjan voor 
de bezoekers uit Uden ieder één keer scoorden.  
 
Door: Peter Kuijpers 

 
1-0 voor Volkel; Udense teleurstelling bij Volkelse vreugde (Foto's Peter Kuijpers) 

 

Nulandia – Volkel: 3-0 

13-9-2014 

In Nuland kreeg Volkel  zeker wel kansen maar werd er door hen niet gescoord. Nulandia deed het beter en 

benutte de gelegenheden wel. 

Er is geen verslag van gemaakt. 

Volkel snoept twee punten af bij Boekel 
Sport 

21-9-2014 

Volkel heeft bij het nog ongeslagen Boekel Sport een punt behaald na een 0-0 gelijk spel. Op basis van de 
2e helft had Volkel misschien wel meer verdiend, maar omdat Boekel Sport de eerste helft beter voor de 
dag kwam was de puntendeling dan ook gerechtvaardigd. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/287734
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Volkel trainer William v/d Steen had in het doel de voorkeur gegeven aan Tomek Kuijpers die Willem v/d 
Brandt daarmee na 2 wedstrijden afloste. De Volkel goalie beschaamde zijn basisplek niet en was er vooral 
in de 1e helft verantwoordelijk voor dat de 0 op het bord bleef.  

 

Swingend Volkel walst over Avesteyn: 5-0, 
hattrick Luuk v/d Elzen 
Doelpunten tegen Avesteyn hebben weinig heel gelaten van een bijzonder zwak acterend Avesteyn. Binnen het 
half uur stond de 3-0 al op het bord en via een hattrick van Luuk v/d Elzen liep Volkel uit naar een 5-0 
overwinning.  

 

 
Volkel wilde de eerste drie punten in eigen huis houden en het ging dan ook. Een vooral in de eerste helft 
swingend Volkel ging in zijn thuiswedstrijd via magistrale combinaties voortvarend van start. Met snel 
combinerend voetbal zette het druk op Avesteyn dat geen moment in de wedstrijd kwam.  
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Volkel wint ook bij Venhorst: 1-3 

5-10-2014 

Na de goede 5-0 winst vorige week thuis tegen Avesteyn, wist Volkel deze zondag ook te winnen bij 
Venhorst. Na een 0-0 ruststand legde Volkel in de 2e helft zijn wil op aan Venhorst en kon het uitlopen 
naar een 1-3 overwinning. 

 
 

Voor rust viel er weinig te genieten op sportpark de Voskuilen. Volkel mocht het spel maken van een 

afwachtend Venhorst, maar veel doelkansen leverde dat niet op. Na de thee werd dat anders. 

 

Volkel wint ook van koploper Avanti in  
wedstrijd met twee gezichten: 3-2 

12-10-2014 

Volkel is bezig aan een goede reeks. Na overwinningen op Avesteyn en Venhorst werd ook koploper 
Avanti geklopt met 3-2. Het was een wedstrijd met twee gezichten, want Volkel leidde in de rust met 3-0. 
In de 2e helft kwam Avanti sterk terug, maar kon Volkel uiteindelijk toch juichen na een 3-2 winst. 
De eerste helft was volledig voor gastheer Volkel dat vanaf het begin Avanti onder druk zette dat geen 
moment in de wedstrijd kwam. 
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Er ontstonden mogelijkheden, maar het duurde een klein half uur vooraleer Volkel op voorsprong kwam. 
Nadat Stijn van Cuijk, na een steekbal van Bart Hoefnagel, 3 minuten daarvoor een opgelegde mogelijkheid 
kreeg en alleen voor Avanti doelman Stef van Kaathoven verscheen, zette hij in de 29e minuut Roy van 
Hinthum vrij voor de Avanti goalie en waar deze op de inzet van Stijn van Cuijk nog prima redde, was de 
doelman nu kansloos op de lage schuiver van de linkermiddenvelder van Volkel: 1-0.  
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2 Minuten daarna stond het al 2-0 toen in de 32e minuut een corner van Stijn van Cuijk in één keer bij de 
eerste paal in het doel verdween, waarbij de defensie van Avanti inclusief doelman van Kaathoven er niet 
goed uitzag.  

 

 
Avanti kreeg in de 37e minuut een mogelijkheid aan de linkerkant via Menno Geerts, maar die zag zijn 
harde inzet over het Volkel doel gaan. In de 39e minuut was er op het middenveld balverlies van Avanti. Rik 
Verwijst profiteerde hiervan en kon aan de rechterkant opstomen. Bij de achterlijn legde hij de bal prima 
terug op Stijn van Cuijk die via een been van een Avanti verdediger de Avanti doelman het nakijken gaf: 3-0.  
 

 

 
 
Na rust een geheel ander spelbeeld. Avanti wilde zich niet zo maar naar de slachtbank laten leiden en tapte 
uit een heel ander vaatje. Volkel verslapte wat en moest toestaan dat Avanti binnen 5 minuten terugkwam 
tot 3-2. De aansluitingstreffer viel uit een strafschop in de 51e minuut toen Bas van Gaal in het 
strafschopgebied werd neergelegd en scheidrechter Pennings naar de stip wees.  
Geert van Heeswijk schoot de pingel voorbij Volkel doelman Tomek Kuijpers.  
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Avanti zette nog eens aan en was veel feller nu. In de 56e minuut werd het dan ook 3-2 toen Bas van Gaal 
een voorzet van de linkerkant binnen werkte. Het werd nog even billen knijpen voor Volkel, maar het 
leverde nu ook strijd en kon zo de 3-2 overwinning toch binnen slepen.  
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Komende zondag staan er inhaal en bekerwedstrijden gepland en komt Volkel niet officieel in actie. Zondag 
26 oktober staat de uitwedstrijd bij DAW in Schaijk op het programma.  
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Activiteitenkalender 
 

vrijdag     7 november  medewerkersavond  20.30 uur 
vrijdag   21 november  Zwartepietendag 
maandag   8 december  ledenvergadering  20.00 uur 
donderdag 18 december  oliebollenavond 
vrijdag  26 december  Kerstloop 
maandag/di. 29/30 december Kerstzaalvoetbaltoernooi 
zondag     4 januari  Nieuwjaarsreceptie  14.00 uur 
vrijdag  16 januari  Voetbalkennerskwis  20.00 uur 
zaterdag 17 januari  Darttoernooi Jeugd   
zondag  18 januari  Darttoernooi Volwassenen  

    

 

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 

 

Oplossing van Wie is het?: 
 
Teun Zwaans van Volkel 8 tijdens een optreden bij Café Piepers tijdens Volkel Kermis. 

 

 

Deadline kopij: 
zaterdag 6 december 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
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