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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Wat een seizoen is het weer: 1, 2, 3 en 8 met voorsprong bovenaan in de competitie! Het zijn weer 
mooie tijden. 
Het eerste team wist de zaterdagavondwedstrijd tegen Boekel Sport op 6 december ogenschijnlijk 
met gemak in 4-0 winst om te zetten. Volkel speelde geweldig voetbal en overklaste de toch niet 
slecht spelende gasten die tweede stonden. Als dit nivo vast gehouden kan worden dan wordt dit 
een historisch seizoen. Complimenten voor de hoofdtrainer en de rest van de staf. 
 
Maar ook al weer drie winterkampioenen bij de jeugd. Er was feest voor de E1, de D1 en de C2! 
Diverse teams staan ook nog eens tweede in hun klasse. 
 
In de ledenvergadering van 8 december werd onder meer besloten om Lars Bongers te 
verwelkomen als bestuurslid als opvolger van Jan Banken. 
 
In dit nummer is weer veel te lezen. Ook veel kleine berichtjes. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 7 februari! 
De data daarna zijn: 11/4, 6/6, 15/8, 10/10 en 12/12. 
 
Fijne feestdagen en een heel gezond en gelukkig nieuw jaar! 
 
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
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mailto:sponsoring@rksv-volkel.nl
mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 2 

 
 

 
 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 3 

Inhoudsopgave  
 
  1 Warming Up en colofon   
  3 Inhoud en ledenmutaties   
  5 Organisatie   
  9 
11 
13 

Van de voorzitter 
Kerstwens 
Jeugdwetenswaardigheden 

 
 
 

 

21 
25 
27 
29 
35 
37 
39 
45 
46 
49 
50 
53 
54 
55 
57 
57 
58 
59 
60 

Column  
Interview met  
Onderscheidingen 
De Elf  
Nieuwe poort - Contractverlengingen 
Naar Oranje 
Statistieken 
Kwis 
Compilatie wedstrijden Volkel 1 
Pupil van de week 
Volkel 1 – Boekel 1 
Den Dekker Assurantien 
Van Sleeuwen 
Naar Spakenburg 
Afscheid John Verstegen 
Wie is het? 
Café Het Witte Paard 
Polen en Dank 
Activiteitenkalender 

  

 

Ledenmutaties 

 
Afgemeld 

Luuk van Bommel Mirthe van Eenbergen   

 

Aangemeld 

Roberto vd Elzen Rendierstraat 12 5408 XK Volkel 

Ilse Hermans Eiment 8 5408 BH Volkel 

Hans van Deursen Eiment 70 5408 BH Volkel 

Rick Rovers Eiment 72 5408 BH Volkel 

Kishan Paashuis Wijsthoek 325 5403 RC Uden 

Lisa Groenewoud Linie 40 5405 AN Uden 

Pien Groenewoud Linie 40 5405 AN Uden 

Juulke Stevens Rudigerstraat 13 5408 AA Volkel 

Femke van Dijk Lagenheuvelstraat 33 5408 RV Volkel 

 

Verhuisd 

Pieter vd Berg Reestraat 41 5408 XA Volkel 

Robin vd Linden Burgtstraat 7 5427 AH Boekel 

 
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 Willy vd Heijden Eeuwsels 10 Volkel 0413-273049 
Jeugdafdeling Fred Bongers Marterstraat 29 Volkel 0413-274031 
PR/Media Lars Bongers 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 0413-261451 
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  

Adri van Oort Leeuwstraat 36 Volkel 0413-274125  
Joän vd Zanden Maatseheistraat 14 Volkel 0413-274314 

 Jan Riepe Eiment 35 Volkel 0413-274267 
Dames Gerald Riepe Dasstraat 49 Volkel 06-10154226 
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 2 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  
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  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
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Van de voorzitter 
 

Zonder scheidsrechter kun je niet voetballen 
 
Dat bleek maar weer eens tijdens de eerste editie van Margriet tegen Volkel, 
toen de scheidsrechter al na 10 minuten geblesseerd moest afhaken. Bij 
Margriet of bij de KNVB stond helaas geen blik scheidsrechters klaar, dat ze 
open konden trekken wanneer dat nodig was. 
Beide teams en vele supporters moesten weer huiswaarts omdat er geen 
nieuwe leidsman voor handen was.  

Bij onze club zouden Harrie Verwegen en Jan Riepe ook graag een blik scheidsrechters hebben dat zij open 
kunnen trekken als het nodig is. Door er wekelijks heel veel tijd en energie in te steken en vaak dezelfde 
mensen te vragen, kunnen zij het bijna elke week weer rond breien. 
In hetzelfde weekend van Margriet Volkel lukte dat niet ondanks heel veel werk en energie en moesten 
enkele leiders van jeugdteams zelf hun team fluiten. Allerlei omstandigheden waren daar de oorzaak van, 
maar de hoofdoorzaak is dat we een te kleine groep mensen hebben die een voetbalwedstrijd  kunnen en 
willen leiden. 
Hoe mooi zou het zijn als we er, als vereniging, samen voor kunnen zorgen dat er meer mensen bereid zijn 
regelmatig een wedstrijdje te fluiten? Zou het mogelijk zijn dat we genoeg mensen kunnen vinden om een 
cursus te volgen of die zelfs naar Volkel te kunnen halen? Dat zou een enorm stuk druk afhalen van met 
name Jan Riepe en Harrie Verwegen, die daar wekelijks heel veel tijd en energie in steken. 
We willen als vereniging Volkel onze zaken goed voor het elkaar hebben rond het veld en het zou mooi zijn 
als we onze zaken ook in het veld altijd voor elkaar hebben. Als we er bij elke wedstrijd voor kunnen zorgen 
dat er een scheidsrechter staat, die opgeleid en keurig in tenue een wedstrijd leidt zou dat passen bij de 
uitstraling waar wij als vereniging Volkel voor staan. 
Ik wil iedereen die daar aan mee wil werken oproepen dat te melden bij Harrie, Jan of mij.  
 
We zitten  in de donkere dagen voor Kerst en de bal rolt nog steeds over onze velden, bovenstaande 
wedstrijd tegen Margriet wordt ingehaald op zondag 21 december. Wat de uitslag van die wedstrijd ook 
wordt, ons Eerste team overtreft onze stoutste verwachtingen en gaat als Herbstmeister de winterstop in. 
Onze hele selectie presteert uitstekend, ook het Tweede en het Derde team draaien helemaal bovenin 
mee. Daarom zijn wij blij dat we het contract met hoofdtrainer William van der Steen en van Tom van 
Dalen weer met een jaar hebben kunnen verlengen.  
 
Het Vierde team staat al jaren vrij hoog ingedeeld en moet ook dit jaar weer alle zeilen bijzetten om 
klassebehoud veilig te stellen. Ons nieuwe Vijfde presteert wisselvallig, maar draait wel mooi bovenin mee. 
Het Zesde moet het dit jaar zelfs opnemen tegen het Eerste van VCO en staat desondanks mooi in de 
middenmoot. Volkel 7 staat net onder het midden, maar als Selim weer op stoom komt zullen zij gaan 
stijgen. Volkel 8 staat zonder puntverlies bovenaan en lijkt zo door te stomen naar misschien wel een 
kampioenschap. 
Onze Dames hebben het dit jaar moeilijk, na het kampioenschap en de promotie van vorig seizoen. Onder 
de bezielende leiding van Gerald Riepe blijven de dames elke week keihard werken om tot een goed 
resultaat te komen. Laten we hopen dat zij, met die inzet, klassebehoud veilig kunnen stellen en zelf nog 
stijgen op de ranglijst. 
 
Bij de jeugd zijn er in de najaarsreeks drie teams kampioen geworden. Volkel D1 wist in de laatste wedstrijd 
bij UDI’19 het kampioenschap veilig te stellen. Op dezelfde dag behaald de C2  een overwinning in Haps en 
behaalde daarmee ook het kampioenschap. 
Een weekje later behaalde Volkel E1 een mooie 2 – 0 overwinning op Nooit Gedacht en eindige zo samen 
met de jongens uit Geffen op de eerste plek. 
Spelers en leiding van C2, D1 en E1 van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. 
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Maandag 8 december heeft de Algemene Leden Vergadering plaats gevonden. Lars Bongers is nu officieel 
toegetreden tot het bestuur en Fred Bongers is weer herkozen. Rob van Beem treedt met ingang van 30 
juni terug als penningmeester en is niet herkiesbaar. 
De vergadering heeft tevens een contributieverhoging goedgekeurd, die wij genoodzaakt zijn door te 
voeren.  
 
In de komende periode staan er weer allerlei activiteiten op de kalender van onze club. Op 18 december 
hebben we onze traditionele Oliebollenavond. Dat beloofd weer een gezellige avond te worden met 
oliebollen, haring en een drankje. 
Voor degene die op Tweede Kerstdag even de benen wil strekken hebben we onze Kerstwandeling, met 
erna een lekkere kop snert. 
De Nieuwjaarsreceptie zal dit jaar plaatsvinden op zondag 4 januari. 
Op vrijdag 16 januari hebben we de Volkelse Voetbalkenners Kwis en gaan we zien of Arnold Pluk zijn titel 
kan verdedigen of dat we een nieuwe winnaar krijgen. 
De darters gaan in hetzelfde weekend strijden om de prijzen. De jeugd op zaterdag 17 januari en de groten 
op zondag 18 januari. 
 

Iedereen hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en sportief maar vooral gezond 

2015! 

Pieter Peerenboom,  

voorzitter 

 

 

Contributieverhoging 1 januari 2015 

 
Zoals u ongetwijfeld de afgelopen tijd in de media heeft gelezen, is er vrij vaak nieuws over de financiële 
positie van met name sportverenigingen en hoe daar mee om wordt gegaan. 
Omdat wij als vereniging de laatste seizoenen vaak extra inkomsten konden genereren door activiteiten die 
buiten de 'normale' huishouding binnen kwamen, waren wij als een van de weinige verenigingen niet 
genoodzaakt om de contributie te verhogen. 
Door met name verhogingen die de KNVB ons met ingang van dit jaar heeft opgelegd en door vermindering 
of afschaffing van inkomsten uit subsidies en sponsorgelden , ontkomen wij er nu ook niet aan.  
Wij willen iedereen graag in de gelegenheid stellen om bij onze club op een zo goed mogelijke wijze, met 
deugdelijke materialen, goed materieel en correcte kleding zijn/haar sport te blijven beoefenen en daarom 
is in de laatste Ledenvergadering, op 8 december jl, besloten om voor elk lid de contributie per 1 januari 
2015 met € 1,-- per kwartaal te verhogen. 
Met ingang van het 1e kwartaal 2015 zullen bij de incasso dan ook al de nieuwe bedragen gaan gelden. 
 
Bestuur rksv Volkel 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
De winter heeft zich aangekondigd en dat betekent dat de najaar-reeksen er weer 
op zitten. De jeugdcommissie is nog bezig met de voorbereidingen van de 
voorjaars reeksen. Er staan weer een aantal zaken te wachten die we gaan 
uitrollen. Zo komt er waarschijnlijk een tweede ME. De aanmeldingen blijven 
maar binnenkomen en de groep wordt te groot voor 1 team. Het vinden van 
trainers en leiders lijkt vlot te verlopen dus dat moet wel goed komen. Ook 
stromen er een aantal 5- en 6-jarigen door naar de F teams waardoor we er na de 
winter een F4 bij krijgen. Als de KNVB alles op tijd geregeld krijgt gaan de F3 en F4 
in de Fair Play competitie spelen. Dit is een competitie die voor onze regio nog 
nieuw is en waarbij er geen scheidsrechter is. De spelers moeten het zelf 

oplossen. De leiders mogen zich minimaal met het spel bemoeien en mogen alleen bv aangeven als de 
inworp niet goed uitgevoerd wordt. Maar niet onbelangrijk is de rol van de ouders. Deze staan verder van 
het speelveld weg en worden geacht zich niet met het spel te bemoeien. We, jeugdcommissie, jeugd 
coördinatoren en leiders zijn hier zeer enthousiast over en we zijn heel benieuwd hoe dit gaat lopen. 
 
De techniektraining van Wilfred van Deursen voor de E-pupillen was een groot succes. Na evaluatie en het 
benoemen van de verbeterpunten zijn er 2 nieuwe data vastgelegd voor het vervolg. Deze zijn inmiddels 
ook alweer uitgevoerd.  Gezien de vele deelnemers en de positieve reacties zal dit ongetwijfeld een vervolg 
krijgen en misschien wel een structureel karakter. 
 
Ook het initiatief in de uitbreiding van de samenwerking met de fysiotherapie praktijk FysioVo in de 
Kloosterstraat heeft inmiddels een vervolg gekregen. Bij de tweede sessie zijn er nog 9 spelers gescreend. 
In december hebben we de spelers die nog op de wachtlijst stonden aan een screening door een specialist 
onderworpen. Evenals de eerst keer waren ook hier weer veel positieve geluiden en ook dit vraagt om een 
structureel karakter. 
 
Op 21 november zijn er 2 zwarte pieten op bezoek geweest voor onze kleinste spelers. Sinterklaas zelf kon 
helaas niet meekomen maar daarom was de spanning er niet minder om. De kinderen werden door de 
pieten leuk bezig gehouden met een aantal spellen die verschillende moeders bedacht hadden. Natuurlijk 
ging iedereen met een leuk kado en een snoepzak naar huis. 
 
De competities zijn alweer afgelopen en we maken nog even een rondje langs de prestaties van alle teams. 
Voordat ik dat doe, wil ik eerst even wijzen op een paar verantwoordelijkheden die bij het gebruik van de 
accommodatie horen. Het gebeurt helaas te vaak dat de kleedkamers niet of niet goed genoeg 
schoongemaakt zijn na een training of wedstrijd. Ik wil alle spelers vragen om de kleedkamers netjes achter 
te laten (uit en thuis) zodat niet andere mensen jullie rotzooi op moeten ruimen. Aan de trainers en leiders 
wil ik vragen om hier op toe te zien. Dit houdt in dat je aanwezig blijft tot de laatste klaar is en dan even de 
kleedkamer controleert. Als het niet is zoals je mag verwachten haal dan een paar spelers terug om het 
beter te doen. 
 
We beginnen natuurlijk met de kampioenen van dit najaar. De C2 en D1 zijn op 29 november allebei 
kampioen geworden door ook de laatste wedstrijd van de competitie te winnen. 
Door dit resultaat waren ze niet afhankelijk van het resultaat van de concurrentie en hebben ze alles in 
eigen hand gehouden. 
 
De D1 mocht naar Uden om tegen UDI’19 D3 te spelen. Al heel snel kwamen ze op een 2-0 voorsprong. 
Daarna zakten ze een beetje in en werd het 2-1. Nu werd het toch nog spannend of ze de winst binnen 
konden slepen. Uiteindelijk wonnen ze met 3-1 en kon het feest beginnen. 
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D1 Kampioen 
V.l.n.r. voor: Jorrit Peerenboom, Jort Verwegen, Loek vd Locht, Rik van Goor en Jesse Schouten. 
Midden: Bart vd Kandelaar, Jelle Hermkens, Lars vd Heijden, Thomas Minten, Niek Daandels , Pleun Peerenboom en 
Wikke Niessen. 
Achter: Stef vd Kandelaar, Dustin Ilhan, Bas vd Pol, Jelle van Doren, Richard van Goor en Rick van Hintum. 

 
De C2 moest op bezoek bij Hapse Boys C2. Deze stonden 3de in de competitie dus het zou zeker niet 
makkelijk worden. Onze jongens begonnen vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd en binnen de kortste keren 
stonden ze met 3-0 voor. Dit mocht niet meer fout gaan, maar het is pas afgelopen als de scheidsrechter 
heeft afgefloten. De winst werd uiteindelijk met een forse overwinning van 6-1 binnen gehaald. Ook hier 
vloeide de champagne rijkelijk. Door deze ruime cijfers waren ze niet alleen kampioen maar kwamen ze 
ook, door een beter doelsaldo, op de eerste plaats in de ranglijst. 

 
C2 kampioen 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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V.l.n.r.: Mika Nooijen, Bjorn vd Heijden, Randy Schepers, Casper Krol, Dylano vd Heuvel , Ted vd Elzen, Kylian Jonkers, 
Bram Huvenaars, Niels Hendriks, Pepijn Peerenboom, Sven van Heertum, Bram van Rijn, Teun L’ortye, Gijs Hoefs en 
Jarno Adam.  
Achter vlnr: Bart Hendriks, Stef Schepers en Rene Peerenboom 

 
Op de valreep heeft de E1 ook nog een uitmuntende presentatie neergezet. Op de laatste competitiedag 
moesten ze spelen tegen de koploper. Er moest gewonnen worden om kampioen te worden. Door binnen 
een paar minuten op 1-0 voorsprong te komen werd de spanning nog groter. Met een 2-0 ruststand en een 
uitstekend voetballende E1 werd er al een beetje vanuit gegaan dat het kampioenschap binnen was, maar 
de tweede helft moest ook nog gespeeld worden. Er werd niet meer gescoord en door deze overwinning 
kwamen ze zelfs op de eerste plaats in de ranglijst omdat het doelsaldo net iets beter was dan dat van de 
concurrent. 
Het feest kon losbarsten. 
 

 
De E1 kampioen 

 
De F3 is helaas zonder punten gebleven. Het was een zware competitie maar ze hebben toch 8 keer kunnen 
scoren. De spelers hebben veel geleerd en we hebben goede hoop voor de voorjaars reeks. 
 
De spelers van de F2 hebben in de competitie slecht 3 puntjes kunnen behalen. Hiermee staan ze op de een 
na laatste plaats. Hopelijk gaan ze in de voorjaars reeks meer punten pakken. 
 
De F1 staan op een mooie vierde plaats als koploper van de middenmoot. Ze hebben net niet de aansluiting 
met de top 3 kunnen realiseren. Maar plezier in het spelletje is belangrijker en dat is er bij de spelers en de 
begeleiding zeker. 
 
Ook de E4 staat op een mooie plaats in de middenmoot. Dit is een mooie uitgangspositie voor de volgende 
competitie. 
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De E3 heeft in de hele competitie bovenin mee gedaan. Helaas liet de concurrentie niet genoeg punten 
liggen. Ze zijn op een hele mooie tweede plaats geëindigd. De 41 gemaakte doelpunten in 7 wedstrijden 
bleken niet genoeg te zijn. In de bekercompetitie doen ze nog steeds mee. 
 
De E2 staat ook op een mooie tweede plaats. De nederlaag in de eerste wedstrijd tegen de kampioen kan 
helaas niet weggepoets worden door alle overwinningen die ze nog gehaald hebben. In de ranglijst hebben 
ze evenveel punten als de nummer 1 maar die heeft 1 wedstrijd minder gespeeld. 
 
De ME hebben ook een overwinning behaald. Iedereen zag al dat het iedere week een beetje beter ging en 
dit heeft uiteindelijk tot een mooie overwinning geleid. 
 
Onze D2 is helaas niet verder gekomen dan 1 puntje en ze zijn hiermee onderaan geëindigd. Hopelijk gaat 
het volgend jaar een beetje beter. 
 
De C1 kan goed mee in de top van de competitie. Slecht 2 kleine nederlagen zorgen ervoor dat ze op de 2de 
plaats staan. 
 
MC heeft regelmatig een overwinning binnen gesleept en ze staan daarmee in de middenmoot. Maar dit 
jonge team heeft nog voldoende kansen in de volgende competitie. 
 
De heren van de B2 zijn eervol derde geworden. Met 4 overwinningen op rij hebben ze zich mooi bovenin 
kunnen handhaven. 
 
De B1 doet het zeer goed met een 2de plaats halverwege de competitie. De nummer 1 lijkt nu al 
onbereikbaar maar het is nog een lange weg. Als de huidige nummer 1 ook de kampioen wordt heeft Volkel 
wel een periodetitel. Hiermee is een plaats in de nacompetitie gegarandeerd. 
 
De A2 heeft veel problemen gehad met het aantal spelers maar uiteindelijk toch alle wedstrijden gespeeld. 
Het moeten missen van een vaste keeper lijkt mede oorzaak aan de achtste plaats. 
 
De A1 staat halverwege de competitie in de middenmoot en weet regelmatig de punten te pakken. Wie 
weet kunnen ze nog een periodetitel in de wacht slepen. 
 
Als laatste de meiden van de MA. Ze staan met 5 punten in de onderste regionen. Ze hebben de laatste 
wedstrijden niet meer kunnen winnen. Wel 2 keer gelijk gespeeld. De laatste nederlagen zijn minimaal, 
slechts 1 doelpuntje verschil maar ze hebben duidelijk progressie gemaakt in deze competitie. 
 
Tot slot nodig ik jullie allemaal uit om op 29 en 30 december naar de sporthal te komen voor het jaarlijkse 
kerstzaalvoetbaltoernooi. We rekenen hier weer op een grote opkomst van alle teams om te spelen of 
teams te begeleiden. 
 
Op zaterdag 17 januari is weer het jaarlijkse dart toernooi voor de jeugd. We zorgen ervoor dat iedereen 
hier aan mee kan doen dus er zullen op die dag, na de middag geen wedstrijden zijn voor de F- tot en met 
de C-teams. Wie gaat de kampioenen van vorig jaar, Bart van de Kandelaar en Freek Lourenssen, verslaan? 
 
Ik wil iedereen hele prettige feestdagen toewensen en alle goeds voor het volgend jaar. 
Geniet van de rust met de dagen en ik hoop jullie volgend jaar weer allemaal fit terug te zien op onze 
velden. 
 
Sportieve groeten,  
Fred Bongers 
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Column 
’DE GLORIETOCHT’ 

Door: Arnold Pluk 
 
Zo af en toe kijk ik hem eens aan, een schitterende foto uit mei 2002. Dik 12 jaar geleden alweer, dat 
Feyenoord die prachtige cup met de kleine oortjes won.  Met daarop een paar ’vergeten’ voetballers zoals 
Chistian Gyan, Thomasz Rzasa, Tininho en Glenn Loovens, maar ook de piepjonge Robin van Persie, waar de 
klasse toen al van af droop. Van Hooijdonk met zijn magistrale vrije trappen, vooral die ene tegen SC 
Freiburg vergeet een Feyenoorder nooit meer.  Gesteund door de  1-0 overwinning reist Feyenoord af naar 
Duitsland. Vlak na rust staan we  met 2-0 achter en lijkt de uitschakeling nabij, totdat Van Hooijdonk mag 
aanleggen voor een vrije trap, die nooit in 1 keer achter de keeper van Freiburg kan verdwijnen.  Maar het 
lukt Pierre wel, en we leefden weer in die wedstrijd. Een paar minuten voor tijd scoort Leonardo 1 zelfs de 
gelijkmaker  en zo ging Feyenoord toch door naar de volgende ronde. 
Verder zie ik onze onvermoeibare aanvoerder  Paul Bosvelt op de foto de cup omhoog houden met op de 
achtergrond een orgasme van geluk, de Kuip voel je schudden op zijn grondvesten. Man, man, wat een 
ontlading was het die avond. Laat ik eerlijk zijn, Feyenoord had in 2002 niet de beste voetballers van 
Europa. Bij Real Madrid, een paar maanden na de Europese glorietocht  voor de Supercup in Monaco, 
stonden spelers als Figo, Raùl, Roberto Carlos, en de grootmeester zelf Zinedine Zidane. In de finale speelde 
Feyenoord tegen Dortmund met spelers als Rosicky, Jan Koller en de spijkerharde verdediger Jurgen Kohler. 
In de halve finale was Internazionale de tegenstander van wereldklasse met spelers als Ronaldo, Materazzi, 
Vieri en Seedorf. 
 
Ook een legendarische wedstrijd was de kwartfinale tegen PSV, de spelers waren dan niet zo aansprekend 
als die hier boven beschreven zijn. Toch was het in Rotterdam een Nederlandse clash om nooit meer te 
vergeten, de 1e keer overigens dat 2 Nederlandse clubs tegenover elkaar stonden in Europees verband. In 
Eindhoven werd het 1-1 en dus moest het beslist worden in Rotterdam, eigenlijk was het best een saaie 
wedstrijd. Feyenoord hoefde niet, PSV kon niet, totdat van Bommel, de schoonzoon van onze trainer, 
uitgleed en de bal per ongeluk in het net achter Zoetebier verdween. Toen waren de rollen omgedraaid. 
Feyenoord moest scoren maar het lukte maar niet en PSV lijkt winnaar te worden van de wedstrijd.  Tot in 
de 94e minuut. PSV-er Jan Heintze moet de bal de tribune injagen, maar hij verliest hem kinderlijk aan Brett 
Emerton. Die krult hem sierlijk voor het doel waar Pierre boven iedereen uit torent en hem prachtig in de 
verre hoek kopt. Verlengingen, ja die horen ook bij een historisch Europacup duel. Van Bommel krijgt nog 
rood maar verder gebeurt er niet veel meer en draait het uit op penalty’s. Met dank aan Gakhokidze, ging 
Feyenoord uiteindelijk door. 
 
Zo alles bij elkaar zijn er veel grote spelers die op die geweldige groene mat in de Kuip hebben gespeeld. Dit 
is trouwens pas de 8e grasmat sinds de opening van het stadion in 1937. We kunnen dus stellen dat 
Feyenoord meer landstitels heeft behaald dan grasmatten versleten. Kunnen ze in Amsterdam niet 
zeggen… 
 
Terug naar de Uefacup winst, de grote namen bij de tegenstander stonden bij ons dus niet op het 
formulier. Bij ons stond er Pieter Collen, de Belg, en Mauricio Aros… wie? Ja, een verdwaalde Chileen die 
toch maar mooi het cuppie won. Maar ook Keesie van Wonderen die in de halve finale tegen Internazionale 
nog mooi een bal van de lijn haalde. Dat zat zo, Ronaldo op dat moment de beste spits 
van de wereld, stormde af op de goal van Edwin Zoetebier, niet de beste keeper van de wereld. In de 
slipstream van Ronaldo zat Keesie, die ooit nog 16 doelpunten voor N.E.C. scoorde in 1 seizoen, maar 
uiteindelijk toch verdediger werd. Ronaldo passeerde Zoetebier en dacht de aansluitingstreffer te maken, 
maar daar was Kees die na een geweldige sprint de bal van de lijn haalde. Had ie toch maar mooi Ronaldo 
Luis Nazario de Lima verslagen. We hadden vele grote clubs verslagen als Glasgow Rangers, Internazionale 
en Borrusia Dortmund. Niet met de allerbeste voetballers, maar wel met het beste team. 
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Op dat moment dachten we allemaal dat we de komende jaren landstitels gingen winnen, furore maken in 
de Champions League en Ajax konden vernederen. Maar helaas, het bleek één grote zeepbel te zijn en toen 
hij knapte bleken we met een miljoenenschuld te zitten, door bestuurlijk falen waar we jarenlang last van 
hebben gehad. Europees stelden we niets meer voor en verloren we van niemendalletjes als FK Teplice en 
Rapid Boekarest en zo volgden nog meer wedstrijden om je voor te schamen als Feyenoord. Gelukkig gloort 
er de laatste jaren weer wat hoop en spelen we nu zelfs weer in Europa, wat toch de slagroom op de taart 
is. Maar een volgende foto zal toch nog wel even op zich laten wachten… alhoewel?! 
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Interview met   

  
Adri van Oort 
Adri van Oort, al jarenlang laatste man van Volkel 5 (dit seizoen 
‘gepromoveerd’ naar Volkel 4), speler die altijd voor de voetballende 
 oplossing kiest, overzicht houdend, spelers coachend. In 2008 nog heersend   
over Pieperland als Prins Adri I. Dat hij jarenlang in Udi 1 heeft gespeeld is   
niet bij iedereen bekend. Tijd voor een interview met Adri. Over mentaliteit   
op het veld, illegaal radio maken en mentaliteit buiten het veld…(?) 
 
 

Op zijn 6e begon Adri met voetballen bij rksv Volkel. Opgegroeid op Oosterens deed hij niets anders dan 
voetballen met de kinderen uit de buurt. Het viel al snel op dat Adri talent had. Hij deed ook niets liever 
dan voetballen. Eerst keihard geworden onder leiding van Leo v.d. Brandt, onder andere door met zijn allen 
in de goal op te stellen en daarna Leo ballen op hen af laten vuren. De jeugd doorgekomen met veel 
kampioenschappen en het jaar erna vaak weer degradatie. Hier is wel veel van geleerd, je kunt niet altijd de 
beste zijn, maar met keihard werken kom je toch al een heel eind. Op een gegeven moment, vanaf het 
middenveld, rond de 100 goals gemaakt in de B1. Toen belde Udi, of Adri zin had zijn kunsten in Uden te 
vertonen. Voor sommigen is dit een droom, voor Adri ook, alleen Volkel zat (toen al) in zijn hart. En wat 
zouden zijn vrienden op het voetballen en op school zeggen, wat moest dat Volkelse boerenmenneke bij 
Udi? Uiteindelijk toch de knoop doorgehakt en naar Udi’19 gegaan. Daar kwam Adri op het middenveld 
terecht, samen met (3-voudig international) Adick Koot. Hij werd erg goed opgevangen bij Udi en de 
tegenstanders waren natuurlijk wat aansprekender dan in Volkel: PSV, Eindhoven, Den Bosch, allemaal A1-
elftallen in de hoofdklasse (toen nog de hoogste klasse voor de hogere  jeugdteams). 
 
Na enkele jaren in de jeugd van Udi te hebben gespeeld, volgde de stap naar de senioren. Het werd zelfs 
Udi 1: de linksback van Udi maakte de stap naar Top en er kwam dus een plekje vrij. Na jarenlang op het 
middenveld te hebben gespeeld, mocht Adri het laten zien op het hoogste niveau, als back. Dankzij zijn 
snelheid en mentaliteit veroverde hij al snel een vaste plek in Udi 1. Ondanks een behoorlijk valse start: in 
die tijd was het populair om illegaal radio te maken. Wat illegaal is, is leuk, dus Adri en zijn vrienden deden 
hier aan mee! Elke zondagochtend werd vanuit huis hardrock de ether in gezonden. In die tijd was de 
politie flink op zoek om deze illegale praktijken uit te bannen. Er werd rondgereden met 
opsporingsapparatuur. Ook op één van de eerste zondagen dat Adri zich zou moeten melden bij het 1e van 
Udi. Na eerst wat uren radio te hebben gemaakt, ging hij op zijn fiets op weg naar het sportpark. Opeens 
kwam aan het begin van de straat een politiewagen met radar aangereden. Adri natuurlijk snel terug, zijn 
vrienden waarschuwen. Alleen geloofden zij hem natuurlijk niet en wilden ze het wel eens met eigen ogen 
aanschouwen. Met een man of 10 stonden ze op straat, wat voor de politiewagen natuurlijk erg makkelijk 
was: daar moesten ze zijn! Adri vond het mooi geweest en sprintte naar binnen, hij plugde het kastje uit en 
rende ermee door de wei! De politiewagen zag hem rennen en zette de achtervolging in, dwars door de 
weilanden. Uiteindelijk via een omweg bij de buren aangekomen, gooide Adri het kastje in de hooiberg en 
verstopte zichzelf erachteraan. Na een tijdje te hebben gewacht en de politie hem niet meer kon vinden, 
maar snel naar Udi gebeld dat hij ‘ietsje’ later komt. Dit heeft hem nog jarenlang achtervolgd! Er liepen bij 
Udi jongens rond, ook in het 2e die veel meer talent hadden, alleen mentaal waren ze allemaal een stuk 
zwakker dan Adri. Adri moest het van zijn werklust hebben en wist wel dat niets zomaar kwam aan waaien, 
terwijl die jongens terug kwamen van clubs als Helmond en VVV en dachten dat alles wel vanzelf zou gaan, 
niet dus! Zijn gedrevenheid maakte van hem al snel een publiekslieveling. Door een man of 6 werd zelfs een 
officiële Adri-van-Oort-fanclub opgericht! 2 Keer per jaar werd door deze almaar groeiende club zelfs een 
feestavond georganiseerd, met Adri als middelpunt. Deze supportersclub is later opgegaan in de officiële 
Udi’19-fanclub, waar uiteindelijk dus Adri aan de basis van heeft gestaan.  Uiteindelijk heeft hij 14 
jaar(meer dan 300 competitiewedstrijden) in Udi 1 gespeeld, met enkele memorabele (oefen)wedstrijden 
tegen onder andere PSV en Ajax. 
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Onder andere de duels met Dennis Bergkamp staan Adri nog bij. Adri stond al bekend om zijn snelheid, 
maar toen hij zag met welke snelheid Bergkamp tijdens de wedstrijd zijn warming-up alleen al deed… 
 
Na een gesprek met toenmalig leider Rob Verstegen keerde Adri terug bij Volkel, om nog enkele mooie 
jaren in het 1e te hebben. Onder andere met Paul Overeem, Robert Raaijmakers en Ivo Teeuwen, een mooi 
team waarmee zelfs nog de nacompetitie voor promotie werd behaald. Alleen begon zijn enkel steeds 
meer op te spelen, hier had hij de laatste jaren bij Udi ook al last van, door het sjouwen op het werk bij 
Beter Bed. Hierna is Adri een paar jaar gestopt als actief voetballer en is hij met veel plezier samen met Piet 
Bressers leider geweest van het 2e. Het actief voetballer zijn begon toch weer te kriebelen, waarna hij 
besloot de draad weer op te pakken in Volkel 5, samen met zijn vrienden. Hier speelt hij nog steeds met 
veel plezier. “Heerlijk om even weg te zijn van kantoor, mezelf lekker uitleven op de training of in de 
wedstrijd!” Om fit te blijven loopt Adri ook in de zomer- en winterstop lekker hard en dit is terug te zien op 
de zondag, waar jongens die zijn zoon hadden kunnen zijn, ooit zijn hielen te zien krijgen! 
 
Ook buiten het veld is Adri erg actief en nuttig voor onze club. Samen met enkele anderen is een aantal 
jaren terug de toernooicommissie opgesteld. Met veel succes, er hebben zelfs Duitse en Deense clubs op 
onze velden meegedaan! Ook de bedoeling om het toernooi voor (nieuwe) scheidsrechters aantrekkelijk te 
maken is zeer geslaagd. Na enkele jaren heeft de commissie het stokje overgedragen aan onder andere 
Jeroen v.d. Laar, Tijn van Boxtel en Gijs Verstraten, om er toch weer wat nieuw bloed en nieuwe ideeën in 
te brengen, met trots wordt gekeken met hoeveel enthousiasme deze jongens dit tot uitvoering brengen!  
 
Na ongeveer 10 jaar met zijn zoons Niels en Job te hebben meegelopen als jeugdleider, samen met Jan 
Riepe en Ivo Teeuwen, heeft Adri de stap gezet naar de technische commissie. Hier is zijn rol vooral om de 
overgang van de jeugd naar de senioren goed te laten verlopen. Adri heeft erg veel plezier in het 
begeleiden en ondersteunen van onze nieuwste senioren, die er allemaal zeer veel baat van hebben. Om 
de stap van de A-jeugd naar de senioren wat kleiner te maken, is onder andere het onder-23-team 
opgestart, waarin de oudste A-jeugd vast kennis kan maken met toekomstige spelers, trainers en 
tegenstand. Volgend jaar volgt als het goed is zelfs een toernooi in deze leeftijdscategorie. 
 
Zoals u ziet een echt clubmens die al veel heeft betekend voor onze club, dit nog steeds doet en in de 
toekomst nog veel zal betekenen!  
 
Toch moesten zijn vrouw Marja en zijn kinderen zich begin van dit seizoen eens achter de oren krabben. 
Tijdens het kermisweekend was Adri een wedstrijd van Volkel A1 aan het bekijken, het zag er niet uit en 
Adri beklaagde zich langs de kant over het gebrek aan instelling bij sommige jongens: kermis gaat toch niet 
boven voetbal?! De volgende dag moest zijn eigen team, Volkel 4, om 9.30 uur verzamelen. Alleen.. geen 
Adri van Oort te bekennen. Wat bleek: leider Rob van Beem had ‘s morgens een smsje gekregen van Adri: 
hij kon niet meedoen. Nee, hij was niet geblesseerd.. Adri was naar de kermis geweest.. 
 
Met dank aan Adri en Marja van Oort,   
 
Lars Bongers 
 
 
 

Onderscheidingen 
Tijdens de medewerkersavond in november werden diverse leden onderscheiden. 
Martien v.d. Boogaard en Jan Bongers zijn tot Lid van Verdienste benoemd.  
Nancy van Hooff, Hans v.d. Burgt, Jan Banken en Willy v.d. Heijden werden Vriend van Volkel.  Proficiat en 
vooral bedankt! 
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Jeugdspeler: 
Jade Sturkenboom.  
12 jaar oud spelend in:  
Volkel MC.  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Jade: Rechtshalf. 

  
2. Op welke plaats staat jullie team de MC? 

Jade: Op de 7de plaats, boven St. Hubert/de Willy’s. 
 

3. Wat doe je als je scoort? 
Jade: Met het hele team vieren we het doelpunt enthousiast en dan zeggen 

we goed gedaan!  
 

4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Jade: DAW Schaijk, we hebben met 17-0 van hun verloren.  
 

5. Wat is je mooiste voetbal moment? 
Jade: Ongeveer twee jaar geleden was ik pupil van de week bij  

Volkel-1 tegen Stiphout. Daar mocht ik bij de spelers in de kleedkamer en 
met de bespreking van de wedstrijd zijn. En tijdens de wedstrijd zat ik op de 

reserve bank. En vorig seizoen in de D3 scoorde ik vanaf bijna de middellijn 
in de goal!  
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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 Volkel (0413-) 27 45 65 
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6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 
Jade: We worden niet snel boos op elkaar en we zijn sportieve meiden. 

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

zou jij dan verzinnen voor de club? 
Jade: Ik zou wel een keer in het seizoen een training van een professionele 

voetballer willen hebben. 

 
8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Jade: Broodje kroket met AA!  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 
Jade: PSV, een goede Brabantse club en Eindhoven ligt vlakbij Volkel. 

Ik hoop dat ze dit jaar landskampioen worden! 
 

10. Als je een nieuw tenue mag bedenken voor het voetballen, hoe 
zou dit eruit zien? 

Jade: Shirt: fel oranje strepen met licht blauw, witte broek met op de 
rechterpijp het logo van de club, sokken: licht blauw met oranje boord aan 

de bovenkant. 
 

11. Is je familie ook sportief? 

Jade: Opa traint af en toe en is heel enthousiast. Papa gaat mountainbiken, 
racefietsen en spinnen. Mama gaat joggen, Kyara doet aan acro-gym en zit 

bij de demogroep. Danique heeft het te druk met school om te sporten. 
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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. Op welke school zit je en in welke klas? 

Jade: Ik zit op het Udens college VMBO theoretisch 1A. Het leuke aan de 

middelbare school vind ik dat je regelmatig van klas en vak verandert. 
 

13. Het is bijna kerstvakantie, ga je nog iets leuks doen of doe je 
misschien mee aan het kerstzaalvoetbaltoernooi?  

Jade: We gaan gezellig met de familie kerst vieren en meestal doe ik mee 
met het kerstzaalvoetbaltoernooi. Dit is een heel leuk toernooi! 

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

meegemaakt met het voetballen? 
Jade: De D3 vorig jaar daar was het altijd lachen met de trainingen! 

Bijna nooit serieus getraind maar wel veel lol gehad. Altijd dezelfde jongens 
moesten een rondje rond het veld lopen! De trainers hadden het moeilijk 

met ons.  
 

Jade, het was weer leuk om bij jullie te babbelen over het voetballen. 
Cindy en John bedankt voor de koffie. En ik wens iedereen van de club 
een gezellig kerstfeest en een gezond en sportief 2015 toe!  
 
Groeten 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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Welkom 

 

Dankzij diverse vrijwilligers en gulle sponsoren heeft de entree van ons sportpark een ware 

metamorfose ondergaan. 

 

Namens bestuur en alle leden: "Bedankt vrijwilligers en bedankt sponsoren"! 

 

Hoofdtrainer William van der Steen en  
Tom van Dalen verlengen contract 

 
Het bestuur is verheugd over het feit dat William van 
der Steen ook in het seizoen 2015-2016 hoofdtrainer 
blijft bij rksv Volkel. 
 
Tevens is het contract met Tom van Dalen, trainer van 

Volkel 2, met een jaar verlengd. Ook met deze 

verlenging zijn wij zeer content.  
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Volkel naar Nederlands elftal 
 
Maar liefst 135 mensen van onze voetbalclub zijn naar de interland Nederland – Letland (6-0) in de 
Amsterdam Arena geweest. Ze hebben genoten van een hele leuke wedstrijd met veel goals (6x) en een 
gezellige sfeer. RKSV Volkel had via de KNVB geregeld dat hiervoor de kaarten gekocht konden worden.  
 

 

           
 

 

             
  

 
 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 38 

 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 39 

Statistieken 
26-11-2014 
 
Sinterklaas is in het land en de winterstop komt alweer in zicht. Tot nog toe hebben we gelukkig goed weer, 
dus alle wedstrijden konden gewoon door gaan. Verschillende teams staan aan kop in hun competitie en 
zijn hard op weg ‘Herbstmeister’ te worden. Dit is terug te zien in de verschillende standen. 
 
De Topscoorder 
Martijn van Grinsven is vrolijk doorgegaan met scoren en heeft inmiddels al 16 doelpunten gemaakt. De 
overstap van Tom naar de veteranen begint echter echt vruchten af te werpen. Hij heeft in de afgelopen 
weken al 22 keer het net gevonden en staat daarmee dik aan kop in de tussenstand. 
 

Speler Doelpunten 

Tom v. Dalen 22 

Martijn v. Grinsven 16 

Stefan v. Dooren 11 

Kenny v. Hal 10 

Bas vd Rijt 9 

Luuk vd Elzen 9 

Wout Scheepers 9 

Harm Banken 7 

 
Koning van de Assist 
Het lijkt erop alsof Harm Banken en Fred van Asseldonk dit jaar gaan uitmaken wie koning van de assist 
wordt. Zij staan al een straatlengte voor op de achtervolgers, welke worden aangevoerd door Stijn van 
Cuijk. 
 

Speler Assists 

Harm Banken 15 

Fred v. Asseldonk 14 

Stijn v. Cuijk 8 

Christ v. Eerd 7 
Lars Bongers 7 
Martijn v. 
Grinsven 7 
Bas vd Rijt 6 

Martijn Verkuilen 6 
Mitch v. Tiel 6 

Selim Ilhan 6 
 
 
Het Team 
Er staan op dit moment maar liefst 4 Volkelse teams op de koppositie van hun competitie; wie weet 
volgen er dus de nodige kampioenschappen dit jaar... Volkel 8 doet het het beste van allemaal en is zelfs 
nog ongeslagen. Hiermee voeren ze vanzelfsprekend deze tussenstand aan.  
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Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 8 9 27 3,00 
Volkel 3 10 28 2,80 
Volkel 2 10 24 2,40 
Veteranen 11 26 2,36 
Volkel 1 10 23 2,30 
Volkel 5 9 15 1,67 
Volkel 6 9 10 1,11 

Volkel 7 9 9 1,00 
Volkel 4 8 6 0,75 

Dames 7 2 0,29 

 
 
De Keepers 
Er worden dit jaar veel verschillende keepers ingezet binnen de verschillende teams, wat dit overzicht wat 
onduidelijk maakt (vooral de dames lijken moeite te hebben een vaste keeper onder de lat te krijgen). 
Tomek keept tot nog toe een uitstekend seizoen en hoefde in negen wedstrijden maar 5x de bal uit het net 
te halen. ‘Good old’ Joost Eurlings laat ook zien nog altijd zijn mannetje te staan onder de lat! 
 

 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

John Reijnen 1 0 0,00 

Tomek Kuipers 9 5 0,56 
Joost Eurlings 3 2 0,67 
Teun v. Lankveld 5 4 0,80 
Rubin Bos 2 2 1,00 
Mart Bos 9 10 1,11 
Willem vd Brand 9 12 1,33 

Tom Vogels 8 11 1,38 
Maarten Derks 8 12 1,50 

Teun v. Bakel 1 2 2,00 
Martijn v. Dijk 2 4 2,00 
Rick v. Amsterdam 1 2 2,00 
Britt v. Hooff 2 5 2,50 

Marvin Schonenberg 6 15 2,50 
Wim vd Locht 7 20 2,86 
Jos Hurkmans 1 3 3,00 
Lieke vd Rijt 3 10 3,33 

Michel Versluis 2 7 3,50 
Wilco v. Nuland 6 26 4,33 
Meggie Biemans 1 5 5,00 

Lotteke vd Beurcht 1 7 7,00 
 

 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 42 

 
 

 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 43 

De Jeugd 
Verschillende jeugdteams doen het goed in de najaarsreeks en maken nog kans kampioen te worden. 
Hopelijk is het ze bij het verschijnen van deze Klupproat werkelijk gelukt. De F3 wacht nog op zijn eerste 
punten, maar lukt dat voor de winterstop niet, dan zal het daarna vast en zeker goed komen! 
 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel D1 7,00 19,00 2,71 

Volkel CI 8,00 21,00 2,63 

Volkel E2 8,00 21,00 2,63 

Volkel E1 7,00 16,00 2,29 

Volkel E3 6,00 13,00 2,17 

Volkel C2 7,00 15,00 2,14 

Volkel B2 8,00 15,00 1,88 

Volkel B1 10,00 18,00 1,80 

Volkel E4 7,00 12,00 1,71 

Volkel A1 10,00 15,00 1,50 

Volkel F1 7,00 10,00 1,43 

Volkel A2 7,00 6,00 0,86 

Volkel MC1 7,00 6,00 0,86 

Volkel MA1 7,00 5,00 0,71 

Volkel F2 7,00 3,00 0,43 

Volkel ME1 8,00 3,00 0,38 

Volkel D2 7,00 1,00 0,14 

Volkel F3 8,00 0,00 0,00 

 
 
Sportieve groet, 
 
Wout 
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Kwis 
 

Beste voetbalvrienden en voetbalvriendinnen, 

 

 

We zijn al weer toe aan de 12e Volkelse Voetbalkennis Kwis. De voorbereidingen 

zijn alweer in volle gang en het belooft weer een spannende strijd te worden. 

 

 

 

Datum:   Vrijdag 16 januari 2015 
 

Het strijdperk zal wederom onze kantine op de Eeuwsels zijn 

 en elk team wordt uiterlijk om 20.00 uur verwacht. 

 

 

Wat zijn de spelregels: 

 

 We spelen in teams van 2 personen 

 Beide personen moeten lid zijn van RKSV Volkel 

 De vragen hebben betrekking op voetbal in de ruimste zin van het woord 

(regionaal, nationaal, internationaal, spelregelvragen etc.) 

 We spelen in 4 voorrondes en sluiten af met een spetterende finale 

 De finale wordt individueel gespeeld 

 De winnaar van de finale mag zich VOLKELS VOETBALKENNER 2014 noemen 

 

 

Aanmelden voor deze spetterende kwis gaat als volgt: 

 

Mail naar:   

mjmvandriel@gmail.com 
 

Vraag een inschrijfformulier achter de bar, vul daarbij de teamnaam en de namen van de spelers in en 

deponeer deze in de ideeënbus die in de kantine hangt of bij een van de organisatoren.  

Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 15 januari 2015 ingeleverd te zijn. 

 

Het maximale aantal teams is 32 en deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wacht niet 

te lang met inschrijven…… 

 

Namens de organisatie wensen wij jullie veel succes met de voorbereidingen en zien we jullie allemaal 

graag op vrijdag 16 januari 2015 

 

Mark Smulders 

Martijn van Driel 

Geert Verkuilen 

Marc de Groot
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Compilatie Volkel 1 
Volkel beleeft makkelijke middag bij DAW in Schaijk: 0-4 winst 
26-10-2014 

Volkel had deze zondag weinig te duchten van DAW. Na een 0-1 voorsprong in de rust liep Volkel in de 2e 
helft gemakkelijk uit naar 0-4, waardoor de flow bij Volkel door deze 4e achtereenvolgende winst nog 
steeds in tact blijft. 

 
 

Volkel nam steeds meer het heft in handen en in de 14e minuut lag de 0-1 achter Rodriguez. Stijn van Cuijk 
zag zijn voorzet vanaf links niet goed verwerkt worden door de DAW defensie. De bal kwam voor de voeten 
van Rik Verwijst die wel raad wist met dit buitenkansje. Snoeihard schoot hij de 0-1 tegen de touwen.  
Twee minuten na de thee stond het al 0-2 voor Volkel. Roy van Hinthum was de maker van dat doelpunt. 
Hij ging goed door en kwam achter de verdediging van DAW tevoorschijn. 
In de 65e minuut kwam dan toch de verdiende 0-3. Stijn van Cuijk pikte de bal op, halverwege de helft van 
DAW, soleerde subliem door de DAW defensie en passeerde goalie Rodriguez simpel.  
In de slotminuut werd het dan toch nog 0-4 toen Luuk v/d Elzen profiteerde van een foutje van de DAW 
goalie die een schuiver van Joep Verstegen moest lossen.  

 

Volkel toch nog voorbij Festilent: 2-1 
2-11-2014 

100 Minuten had Volkel nodig om in extremis voorbij Festilent te gaan. In de 10e minuut van de 
blessuretijd schoot Luuk v/d Elzen Volkel op 2-1 uit een strafschop en daarmee waren de druiven voor 
Festilent heel erg zuur.  
Festilent  was duidelijk voor een punt naar Volkel gekomen. Luuk v/d Elzen raakte de paal. Een vrije trap 
van Stijn van Cuijkverdween in de handen van de Festilent goalie. Even later moest Stijn van Cuijk met een 
blessure naar de kant. Voor hem kwam Bob Linders bij Volkel in de ploeg. 
In de 29e minuut een kappende en draaiende Luuk v/d Elzen, maar nu besloot hij over het doel van 
Festilent. In de 35e minuut kreeg ook Roy van Hinthum een goede kans maar met rechts ging de bal over. 



Klupproat 40ste jaargang nr.6 December 2014 

rksv Volkel   blz. 47 

Rob v/d Zanden zag zijn voorzet op de lat belanden....en in blessuretijd was er nog een goede mogelijkheid 
voor Roy van Hinthum die op Martijn de Louw stuitte.  
De tweede helft begon ongelukkig voor Roy van Hinthum en zijn tegenspeler Stijn Ruijs. Na een botsing 
moesten beiden het speelveld verlaten. Bij Volkel kwam Theo Peerenboom in de ploeg . In de 56e minuut 
was er dan eindelijk succes voor Volkel. Ruud Verstegen plaatste een vrije trap in de zestien van Festilent. 
De verdediging van de Zeelanders bleef staan voor buitenspel, wat het niet was, en zo kon Luuk v/d Elzen 
profiteren: 1-0. 
Nadat Theo Peerenboom tot tweemaal toe de kans op 2-0 had laten liggen werd het in de 68e minuut 
geheel tegen de verhouding in 1-1. Theo Peerenboom stuitte tot tweemaal toe op doelman de Louw. 
Datzelfde deed Bart Hoefnagel met zijn schot en ook Luuk v/d Elzen vond de Festilent doelman op zijn weg. 
In de 100e minuut was het Volkel dat alsnog de winst binnen sleepte. Een verdediger van Festilent 
beroerde de bal met zijn hand in de zestien. Vanaf elf meter schoot Luuk v/d Elzen de bevrijdende 2-1 
tegen de touwen en daarmee was de winst in extremis voor Volkel.  

 

 
 

3D: Boekel Sport en Volkel gelijk in periode-1 

3-11-2014, Kliknieuws 

Door de winst van FC Uden op koploper Avanti’31 mogen Boekel Sport en Volkel in een 

beslissingswedstrijd uitmaken wie er met periode één aan de haal gaat. Zowel Volkel als 

Boekel Sport wonnen hun wedstrijd en staan nu exact gelijk in punten en doelsaldo.  

 

Volkel alleen koploper na 0-3 winst bij Berghem Sport 
9-11-2014 

Volkel is alleen aan kop gekomen in de 3e klasse D. Het won zondag op het kunstgras van sportpark De 
Koppelsteeg zelf met 0-3 van Berghem Sport en zag mede koploper Boekel Sport punten verspelen bij 
Festilent. 
Al in de 2e minuut haalde Rik Verwijst al een keer hard uit. Doelman van Lent tikte de bal echter tot corner. 
Die corner leverde ook gevaar op, maar Luuk v/d Elzen zag zijn kopbal over het doel gaan. Stijn van Cuijk 
strandde in de10e minuut op de Berghem Sport goalie. Aan de andere kant moest Volkel doelman Tomek 
Kuijpers al zijn talenten aanspreken om een afstandsschot over de lat te tikken. In de 19e minuut dook Stijn 
van Cuijk vrij op voor doelman van Lent, maar die redde de te zachte inzet. In de 21e minuut een snelle 
vloeiende combinatie tussen Stijn van Cuijk en Luuk v/d Elzen die door die laatste prachtig afgewerkt met 
een pegel in de kruising.  
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Een minuut na die treffer had Volkel geluk dat een inzet van een Berghem Sport speler tegen de paal 
belandde. Rik Verwijst schoot na een combinatie met Luuk v/d Elzen over het doel van Berghem. In de 43e 
minuut stuitte Peter v/d Zanden, na een vrije trap van Stijn van Cuijk, met zijn inzet op een verdediger.  
Na de thee was Volkel de bovenliggende partij, zeker toen het in de 51e minuut op een 0-2 voorsprong 
kwam. Stijn van Cuijk zag Jeroen v/d Laar door de as opstomen naar het doel van Berghem en leverde de 
assist voor de 0-2.  

 

Rik Verwijst zag zijn schot naast het doel van Berghem Sport gaan, maar in de 70e minuut werd het dan 
toch 0-3. Stijn van Cuijk sneed een vrije trap aan de rechterkant op de rand van de zestien fijn in en vond 
het hoofd van Luuk v/d Elzen die makkelijk binnen knikte. 
Hierna deed Volkel het rustig aan en kwam de thuisclub wat meer aandringen. Het was aan Tomek Kuijpers 
te danken dat de 0 voor Volkel deze zondag op het bord bleef.  

 

Volkel pakt wederom 3 punten in blessuretijd 
23-11-2014 

In een bar slechte wedstrijd, die eigenlijk geen winnaar verdiende, is het Volkel toch gelukt 3 punten te 
pakken tegen Rhode. In de 94e minuut was het invaller Theo Peerenboom die voor de 2-1 zorgde. 
Volkel mocht in de 2e minuut al juichen. Een corner van Rik Verwijst werd door Rhode-keeper Paul van 
Heesch in eerste instantie nog weggebokst richting de 16-meterlijn, maar daar kon de instormende Bart 
Hoefnagel  binnen schieten. Volkel bleef goed druk zetten en liet de bal snel van voet tot voet gaan. Dit 
resulteerde in een prachtige actie van Roy van Hinthum over links, die hij breed legde op Stijn van Cuijk, hij 
besloot in de handen van de keeper. Dit zou wat moeten beloven, alleen vanaf dat moment zakte het spel, 
vooral aan Volkel-zijde, volledig in.  
Een goede voorzet werd nu wel goed binnengekopt door Foolen: 1-1. Vlak voor rust probeerde Roy van 
Hinthum de keeper in de korte hoek te verrassen, maar deze redde met zijn benen.  
Na de thee begonnen beide ploegen zoals ze de 1e helft ook speelden. Volkel bleef slordig en Rhode werd 
af en toe redelijk gevaarlijk met de constant gehanteerde lange bal. Volkel-trainer William van der Steen 
bracht Gijs Verkuijlen, Theo Peerenboom en Bob Linders voor de moegestreden Roy van Hinthum, Stijn van 
Cuijk en Jeroen van de Laar. In de 90e minuut de grootste kans voor Theo Peerenboom, die op de voeten 
van keeper Van Heesch stuitte. Joep Verstegen had even later een prima interceptie in huis en speelde de 
bal direct diep op Theo Peerenboom. Oog in oog met Van Heesch bleef Peerenboom rustig en zorgde met 
een droge schuiver in de verre hoek alsnog voor de 3 punten. 
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Pupil van de week Jurgen Schepers 
 
Wedstrijd zondag 23 november 2014      Volkel 1-Rhode 1 . 

 

Hallo,  
ik mocht pupil zijn bij Volkel 1 en ik ben om 1 uur ontvangen.  
Ik mocht bij de bespreking zijn, toen kon ik ook de opstelling zien. 
En ik mocht mee doen aan de warming up; dat was heel leuk, alleen ik kon de 
spelers nog niet bijhouden. 
En ik mocht op een elftalfoto met alle spelers. 
En ik mocht ook het veld betreden met de spelers. 
En het leukste vond ik dat ik op het begin de aftrap mocht nemen en de doelman 
passeren. 
Op de reservebank de wedstrijd bekijken. 
En natuurlijk heeft Volkel 1 gewonnen, omdat Bart heeft gescoord en Theo in de 

laatste minuut. En aan het eind heb ik een bal gekregen met de namen van de spelers met hun nummer 
erbij. En ik had een hele leuke middag gehad . 
 
Groetjes, 
Jurgen 

Pupil van de week Jacco 
Schouten 
 
Ik vond het leuk om pupil van de week te zijn. 
Ik mocht de bespreking van de wedstrijd  mee luisteren en de warming-up 
meedoen. 
Na afloop kreeg ik nog een bal mee naar huis met alle namen van de 
spelers  erop. 
Het was een hele leuke dag. 
 
Groetjes, Jacco Schouten 
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zondag, 30 nov 2014   

3D: Volkel spint garen bij staking 
Voetbalclub Volkel kon op de Amstelhoef al na tien minuten onder de warme douche. 

Scheidsrechter Lammers knakte door zijn enkel na een botsing met een speler. De 

Volkelnaren zagen de concurrentie punten inleveren.  

 
 

Volkel in polonaise met winterreces 
Kliknieuws 6-12-2014 

VOLKEL – Voetbalclub Volkel liet er geen twijfel over bestaan wie de beste was. 

Zaterdagavond werd concurrent Boekel Sport met 4-0 verslagen. De Boekelaren konden zich 

alleen de eerste twintig minuten meten met de koploper in 3D. Na de twee treffers van Luuk 

van den Elzen was het over en uit met de bezoekers uit Boekel. Na rust zorgden Ruud 

Verstegen (vrije trap) en de ingevallen Gijs Verkuijlen voor de 4-0 eindstand. 

 

Door: Peter Kuijpers  

 
 
Roy van Hintum haalt uit. Een treffer zou het niet worden (Foto's Tonny Kuijpers) 

 

Ruim 300 toeschouwers, waarvan de meeste in de beschutte galerij van de kantine, zagen het eerste 

kwartier een sterker Boekel Sport. De elf van trainer Ruud Vermeer verschenen een paar maal dicht 

voor de neus van Volkel-doelman Tomek Kuijpers. Echt grote kansen waren het niet, maar toch een 

reden voor trainer William van der Steen om uit zijn stoel te komen. Vermeer bracht Joris Polman 

op de rechterflank met aan de andere kant Rens van der Wijst. Tim Schuiers speelde op tien 

daarachter. Volkel deed het aanvallend met Luuk van den Elzen en Stijn van Cuijk strak voorin. De 

eerste grote kans was voor Volkel nadat Lars van de Elzen de bal in de voeten van naamgenoot 

Luuk van den Elzen schoof. De Volkel Spits schoot de bal hoog over. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/295189
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1-0 voor Volkel 

 

Hoofdrol 
Volkel meldde zich nadrukkelijker in het domein van Boekel Sport-keeper Bart Verhagen die de 

situatie vooralsnog meester bleef. In de dertigste minuut moest de bijkans betrouwbare sluitpost 

echter capituleren. Van den Elzen draaide handig weg schoof de bal onder de graaiende handen van 

Verhagen in het Boekelse doel: 1-0. Amper twee minuten later was het weer raak. Opnieuw een 

hoofdrol voor de Volkelse spits Van den Elzen. De maker van de 1-0 dook vanaf rechts de zestien 

in en schoot snoeihard boven in het Boekelse dak: 2-0. De Volkelnaren zagen kort na de 2-0 nog 

een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. Vijf minuten voor rust kreeg Nick Schuijers een 

geweldige kans op de aansluitende treffer, maar de omhaal van de Boekelnaar vloog rakelings over.  

 
Theo Peerenboom blij met de treffer van Gijs Verkuijlen uit zijn assist 

 

Rebound binnenlopen 
De stemming op het terras werd na rust met de minuut vrolijker. Wellicht door de glühwein, maar 

zeker door het getoonde voetbal en dan vooral dat van Volkel. Noud van Stiphout was met de rust 

in het veld gekomen voor Teun Wiendels. Van der Steen liet zijn team ongewijzigd. Juul Hurkmans 

van Boekel Sport kreeg geel voor een charge op Volkel-spits Van den Elzen. Jeroen van de Laar 

van Volkel had geluk dat scheidsrechter Van der Ven niet zag dat hij uithaalde naar Lars van de 

Elzen van Boekel Sport. Daar bleef het bij en de wedstrijd liep Van de Ven geen moment uit zijn 

vingers. Mocht er nog hoop zijn in de Boekelse harten verdween die een kwartier in de tweede 

helft. Ruud Verstegen gaf zijn reputatie met vrije trappen gestalte door ver buiten bereik van 

Verhagen de 3-0 voor zijn rekening te nemen. Bij Boekel Sport werd het een half uur voortijd al 

klokkijken en verlangde de ploeg naar het einde. De ruimtes werden groter en op de 4-0 was het 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/295188
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/295190
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wachten. Die eer was weggelegd voor invaller Gijs Verkuijlen. Ook al een invaller, maar wel een 

met een reputatie, Theo Peerenboom geselde de lat, Verkuijlen mocht de rebound binnenlopen.  

 
Luuk van den Elzen hijgt uit op de bank na zijn treffers 

tegen Boekel Sport 

 

 

Stuk optimistischer  

Boekel Sport ervoer dat er tegen de koploper uit 

Volkel geen kruid gewassen was zaterdagavond. 

Vermeer: “We hebben vanavond verdiend 

verloren van een beter Volkel. Wat moet ik er 

anders van zeggen. Volgende week zondag hoop 

ik dat we het beter doen als we deze ploeg treffen in Gemert voor de beslissing van periode-1. Na 

een half uur in de eerste helft werd de wedstrijd binnen het kwartier beslist.` Collega Van der Steen 

was een stuk optimistischer: “We treffen Boekel Sport twee maal binnen acht dagen. Deze moesten 

we winnen en vonden we het belangrijkste. Volgende week zien we wel weer en bovendien mogen 

wij vier dagen voor Kerst nogmaals aan de bak als we het restant van 80 minuten uit mogen spelen 

bij Margriet. Dus voor ons nog niet echt winterstop.”  

 

Volkel : Tomek Kuijpers,Rob van der Zanden, Ruud Verstegen, Peter van der Zanden, Joep 

Verstegen, Bart Hoefnagel, Rik Verwijst, Jeroen van de Laar, Luuk van den Elzen (81.Theo 

Peerenboom), Stijn van Cuijk (81. Gijs Verkuijlen), Roy van Hintum (72. Sander van den 

Elzen). 

Boekel Sport: Bart Verhagen, Tijn van Lankveld, Juul Hurkmans, Robin Gruijters, Lars van 

de Elzen, Nick Schuijers (62. Youri van der Steen), Jelle Bouwmans, Rens van der Wijst, Tim 

Schuijers, Joris Polman, Teun Wiendels (46. Noud van Stiphout) . 

 

De stand op 8 december 2014:     3e klasse D 2014-2015 

1 Volkel 11 26 

2 
Boekel 
Sport 

12 21 

3 Nulandia 12 19 

4 Avanti'31 12 19 

5 Venhorst 12 19 

6 Margriet 11 17 

7 FC Uden 12 17 

8 Rhode 12 16 

9 DAW 12 15 

10 Avesteyn 12 11 

11 Festilent 12 9 

12 
Berghem 

Sport 
12 6 
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Den Dekker Assurantien sponsort Volkel 2 
Den Dekker Assurantien heeft onlangs  Volkel 2  voorzien van nieuwe broeken en sokken. 
Een mooi gebaar aan ons tweede team, dat momenteel een trotse koploper is in hun competitie. 

 

 
Den Dekker Assurantien  is al jaren trouwe sponsor van onze vereniging. 

 
Namens spelers en begeleiding willen wij Dhr. En Mevr. Den dekker hartelijk danken voor deze geste. 

 

Den Dekker Assurantien / Regio Bank
   
Kloosterstraat 17 

www.dendekkerassurantien.nl 

 

 

Sponsorcommissie, 

Richard van Goor 

 

 

http://www.dendekkerassurantien.nl/
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Nieuwe broeken  
Van Sleeuwen Metselwerken 

 

 
 
Jarenlang hebben we de voetbalbroeken van P&P uit Boekel gesponsord gekregen en daar willen we hierbij 
Paul en Patrick nogmaals voor danken. 
Dit seizoen was het tijd om ze te vervangen en een nieuwe sponsor te zoeken en gelukkig heeft zich daar 
Metselbedrijf J. van Sleeuwen toe bereid getoond.  
Wij zijn erg dankbaar voor dat gebaar en willen daar Jan en Maria hartelijk voor bedanken.  Kei bedankt !! 
 
Volkel - 4 
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Veteranen nemen afscheid van  
John Verstegen 
 
Op 30 augustus j.l. was Johnny toch echt voor de laatste keer als voetballer te bewonderen in ’n onderling 
partijtje van de veteranen. Nu het Lichamelijk niet allemaal meer zo lukte heeft Johnny besloten er ’n punt 
achter te zetten, als voetballer dus. ’n Dikke 20 jaar was Johnny als voetballer en als keeper maar ook als 
voorzitter en later als penningmeester ’n echte vaste kracht van de veteranen. En hij heeft ook buiten het 
veld dus, in de kleedkamer, in de kantine en nog later bij het Witte Paard zijn steentje bij gedragen. Ook als 
het voetballen niet zo lukte kon hij het toch gezellig maken en dat kan hij als geen ander. 
John, namens het Bestuur, actieve veteranen en niet te vergeten de niet-actieven, heel hartelijk bedankt.  

 

 

 

Wie is het? 

 
 
Oplossing: zie laatste pagina. 
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Cafe Het Witte Paard sponsort onze 
veteranen met nieuwe tassen 
Onlangs heeft Rob van CHWP  ( Cafe Het Witte Paard ) onze veteranen voorzien van nieuwe voetbaltassen. 
Door deze geste kunnen zijn trouwe klanten hun voetbalspullen veilig en safe vervoeren. 

 

 

 

Rob en Ingrid bedankt voor deze leuke geste. 

 

Sponsorcommissie 

Richard van Goor 
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Een tweede leven voor onze kleding in 
Polen 
In het begin van het seizoen hebben we vanuit onze vereniging kleding en materialen, die niet meer 
gebruikt werden, geschonken aan Gijs Verhoeven. Gijs is lid van onze vereniging en heeft een bedrijf in 
Polen. De kleding is daar erg enthousiast ontvangen en meteen in gebruik genomen. 

 

De vereniging ZEW Dabroszyn  dankt ons hartelijk voor dit mooie gebaar. 
De plaats heet ook  Dabroszyn. Je vindt die op de hoogte van Berlijn maar dan in Polen. Een grotere plaats 
dichtbij is Kostryn nad Odre. 

Sponsorcommissie 

Richard van Goor 

  

Dank 

Zoals u heeft gehoord is Wim Hendriks in oktober helaas van ons heengegaan.  

Onlangs heeft een delegatie van ons bestuur samen met Jan Bennehei, vertegenwoordiger van de KNVB, 

aan de familie van Wim Hendriks een bezoek gebracht i.h.k.v. het Solidariteitsfonds. 

Een geldbedrag is overhandigd aan echtgenote Betsie waarbij dochter Brendy ook aanwezig was. 

Deze laatste belde ons daarna op en gaf aan dat het de wens was van Betsie, ter nagedachtenis aan Wim, 

om de vereniging de helft van dit bedrag te schenken. 

Wij waarderen dit bijzonder, maar gaven aan dat dit uiteraard niet noodzakelijk was en al zeker geen 

verplichting. 

Het antwoord was simpel: “De voetbalclub was alles voor Wim en die zou dat zo gewild hebben”. 

Bij deze willen we namens onze club wijlen Wim Hendriks en zijn vrouw Betsie hartelijk bedanken voor 

deze gulle gift. 

Bestuur
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Activiteitenkalender 
 

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?: 
Ruud van den Bogert tijdens het medewerkersfeest van dit jaar. 
 

 

Deadline kopij: 
zaterdag 7 februari 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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