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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Het voetballen is de laatste tijd alleen gebeurd in oefenvorm, maar de herstart van de competitie 
is aangebroken. Ons eerste team staat 6 punten los en we staan er dus geweldig goed voor. Op 
8/2 werd de wedstrijd in Dinther afgelast, dus hier geen verslag van. 
 
Intern zijn er ook weer andersoortige kampioenen opgestaan bij het beantwoorden van vele 
vragen over voetbalhistorie en ook bij het darten. 
 
De burgemeester huldigde op 6 februari onze jeugdkampioenen, de C2, de D1 en E1. 
 
Carnaval staat voor de deur en het heeft weer een zeer bekende prins opgeleverd in de persoon 
van onze roemruchte keeper Wim vd Locht. Wij wensen hem en Prinses Christel natuurlijk 
fantastische dagen samen met alle Piepers. Maar ook de jeugdprins en zijn adjudant en zeker ook 
de prinses van de ouderen. 
 
Kortom weer veel te zien en te lezen in dit eerste nummer van de 41e jaargang. 
 
Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 11 april! 
De data daarna zijn: 6/6, 15/8, 10/10 en 12/12. 
 
 
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 

Demi Reijnen    

 

Aangemeld 

Susan van Dijk Antoniusstraat 24 5408 AN Volkel 

Kay Arts Zeelandsedijk 35 5408 SL Volkel 

Alex vd Pol Dasstraat 39 5408 XT Volkel 

Bestie Hendriks Rendierstraat 4 5408 XK Volkel 

Syb Fleskens Tijgerstraat 39 5408 PM Volkel 

Tim Vervest Beekvloed 20 5408 NG Volkel 

Wes Biemans Looierstraat 5 5408 SZ Volkel 

Rick vd Brand Looierstraat 22 5408 SZ Volkel 

Malou van Eekelen Looierstraat 20 5408 SZ Volkel 

Niene Timmers Looierstraat 20 5408 SZ Volkel 

Astrid vd Cruijssen Looierstraat 13 5408 SZ Volkel 

Thijn de Groot Looierstraat 11 5408 SZ Volkel 

Bert van Krijl Tijgerstraat 16 5408 PN Volkel 

John Sturkenboom Antoniusstraat 21A 5408 AM Volkel 

 

Verhuisd 

Tony vd Berg Reestraat 29 5408 XA Volkel 

Roberto vd Elzen Dasstraat 4 5408 XV Volkel 

Luuk van Bree Dasstraat 4 5408 XV Volkel 

Martijn van Grinsven Antoniusstraat 4 5408 AN Volkel 

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

 
 
 
 
Van een winterstop is bij RKSV Volkel nog nauwelijks sprake. Ons eerste team 
speelde op zondag  21 december nog een inhaalwedstrijd tegen Margriet en 
op maandag  5 januari werd er door de jeugd al weer getraind op ons 
sportpark. Daar tussenin zaten weer een erg gezellige en wederom goed 

bezochte Kerstwandeling en Nieuwjaarsreceptie.  De periode tot de Carnaval was een echte 
kwakkelperiode met sneeuw, dooi,  afgelastingen, alles er op en er aan.  In het weekend van 16, 17 en 18 
januari werd er binnen onze club om enkele prestigieuze prijzen gestreden. Lars Bongers werd na een 
spannende strijd de nieuwe Volkelse Voetbalkenner. Tijdens het darten voor de jeugd  gingen Ties vd Wijst 
en Dennis van Deursen er met de hoofdprijzen vandoor. Bij de groten was Paul vd Sangen de grote winnaar 
van het toernooi  waaraan massaal werd deel genomen. 
   
De Carnaval zit er weer op en we hebben er enorm van genoten met Prins Wim de Derde, Prinses Christel 
en natuurlijk Jeugdprins Loek en Adjudant Jort. Nu is de boerenkiel weer opgeborgen en gaan we ons weer 
helemaal op het voetballen richten.  
 
Intussen zijn er alweer diverse competities hervat. De nieuwe competitieindelingen van de jeugd zijn 
bekend en alle teams staan weer te trappelen om te beginnen. Wie zeker staan te trappelen zijn de F3 en 
F4 die gaan spelen in de zogenaamde Fair-Play competitie. Het meest in het oog springend is de regel dat 
de jongens en meisjes zonder scheidsrechter gaan voetballen. Bij de meisjes E is er zoveel belangstelling dat 
er met een tweede meisjes E team gestart wordt. 
 
Als bestuur zijn we zeer verheugd dat we Sjaak vd Wijst wederom hebben kunnen vastleggen als 
trainer/leider van Volkel  3, voor het nieuwe seizoen. Onze selectieteams doen het ook dit seizoen weer 
uitstekend  en daarom is het goed dat we na de eerdere  verlengingen van William vd Steen en Tom van 
Dalen rond zijn voor komende seizoen.   
 
Achter de schermen zijn we ook druk bezig geweest met de opvolging van Rob van Beem als 
penningmeester. We zijn erg verheugd en trots dat we Ad Kuipers bereid hebben gevonden om Rob op te 
volgen.  Rob geeft aan het einde van het seizoen de werkzaamheden over en Ad zal vanaf dat moment als 
waarnemend penningmeester optreden. In december zal Ad Kuipers dan worden voorgedragen door het 
bestuur tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Tenslotte hebben we een extra bijlage toegevoegd aan het Technisch Beleidsplan, te weten:  Bijlage IV, 
beleid t.a.v. spelers van buiten Volkel. Kort samenvattend houdt het in dat wij als Volkel willen voetballen 
met een herkenbare selectie met zoveel mogelijk Volkelse spelers. In de bijlage staat ook wat wij bedoelen 
met Volkelse speler of speler met een binding met Volkel. Hiermee hebben wij als club een duidelijke 
richtlijn neergelegd, hoe wij hier in de toekomst mee om willen gaan. Het valt allemaal na te lezen op onze 
website via algemeen, boekwerken. 
 
Rest mij nog iedereen heel veel voetbalplezier toe te wensen. 
 
Pieter Peerenboom,  

voorzitter 
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Even voorstellen /oproepje 

 
Beste lezer, 
 
Zoals u in het vorige clubblad misschien wel gelezen heeft, heb ik de 
bestuursfunctie PR /Media overgenomen van Jan Banken.  
 
 
Nu houdt deze functie onder andere in ervoor te zorgen dat in elk clubblad 
een interview met en een column door een lid van onze vereniging geplaatst 
wordt. 
In principe ga ik zelf op zoek naar 2 personen om dit te vervullen, máár vind 
je dat je zelf wat schrijftalent hebt of ken je iemand die wel een leuk stukje 
kan schrijven, laat me dit dan even weten; suggesties zijn altijd welkom! 
Ook is mijn taak gebeurtenissen op social media (Twitter en Facebook) te 
plaatsen. Hierbij kan het natuurlijk gebeuren dat er eens iets vergeten 
wordt. Laat het mij in dat geval even weten (ook als er een leuke voetbal 
gerelateerde gebeurtenis aan zit te komen) en mail mij even wat tekst en 
eventueel een foto. Op die manier kan iedereen helpen onze club te 
promoten! 
Mijn mailadres: prmedia@rksv-volkel.nl 
 
 
 
 
Alvast bedankt, 
Lars Bongers 

 

 

 

Mollenvang-seizoen geopend 

Mollenjager Martien v.d. Boogaard heeft zijn eerste 4 mollen al te pakken! 

 

mailto:prmedia@rksv-volkel.nl
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Adverteer hier! 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
 

Ondanks dat het alweer februari is zijn er nog maar weinig 
competitiewedstrijden gespeeld. Nu de carnavalsperiode weer achter de 
rug is kunnen we ons helemaal op de nieuwe competitie concentreren. De 
trainingen zijn al weken geleden hervat en als deze uitgave voor de lezers 
beschikbaar is zijn er waarschijnlijk al een aantal competitiewedstrijden 
gespeeld.  
De aankondigingen in het vorige clubblad zijn allemaal gerealiseerd. We 
gaan deze seizoenshelft met 20 teams beginnen. We hebben een tweede 

ME en een F4 erbij gekregen. Voor de nieuwe teams is ook uitstekende begeleiding gevonden en 
iedereen staat te trappelen om (weer) te beginnen.  
De F3 en F4 gaan mee spelen in de Fair Play competitie. 
 
Door de vele aanmeldingen na de start van het seizoen zijn er verschillende verschuivingen 
geweest binnen enkele teams. Ook werden we geplaagd door enkele langdurige blessures. Met 
goede afspraken met de leiders hopen we dit voorlopig opgelost te hebben. 
 
Alle 2de jaars B-spelers waren in 2014 verplicht om het spelregelbewijs te halen. Dit ging niet bij 
iedereen even gemakkelijk maar uiteindelijk is iedereen geslaagd. Of dit een vervolg krijgt en voor 
welke spelers is nog niet bekend. 
 
Op 29 en 30 december waren bijna alle jeugdleden weer actief bij het jaarlijkse toernooi in de 
sporthal in Volkel. Onder de leiding van Harrie Verwegen en Frans van Os waren er weer veel 
jeugdige vrijwilligers bezig om de jongste leden te laten voetballen. Onder de deskundige leiding 
van een aantal van onze scheidsrechters werden er vele wedstrijdjes gespeeld. 
Als dank voor de aanwezigheid kreeg iedereen een klein bedankje mee naar huis. 
 
Na de carnaval is er ook weer aandacht voor de techniektraining voor de E-pupillen. Alle teams die 
hier aan mee mogen doen krijgen bericht over de data en details. 
 
Op zaterdag 17 januari is weer het jaarlijkse dart toernooi voor de jeugd geweest. De deelname 
was weer erg groot. Bij de jeugd deden 37 deelnemers hun uiterste best om de kampioen van dit 
jaar te worden. Elders in deze uitgave staat een uitgebreid verslag van het toernooi. Maar ik wil 
hier de kampioenen Ties en Dennis alvast van harte feliciteren. 
 
Op 6 februari zijn de kampioensteams naar het sportgala geweest om gehuldigd te worden. We 
waren hier met 3 teams aanwezig. De E1, D1 en C2 werden hier nog een keer gehuldigd en kregen 
een mooie medaille van de gemeente Uden. 
 
Op 4 en 5 april zijn we weer één van de locaties voor het Easter Open toernooi. Er zijn 8 teams 
opgegeven. Omdat wij een locatie zijn is dit kosteloos. Het aantal inschrijvingen is al meer dan 
460. We zijn op dit moment al bezig met de voorbereidingen. 
We hebben al een aantal scheidsrechters en vrijwilligers bereid gevonden om er weer een 
onvergetelijk weekend van te maken. 
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In het Hemelvaart weekend van 16, 17 en 18 mei wordt weer het thuistoernooi georganiseerd. De 
toernooicommissie is al maanden bezig met de indeling van alle teams. 
 
Sinds een aantal maanden hebben we bij de poortjes in het hekwerk die kort bij een sloot zijn, 
beugels hangen waarmee de ballen makkelijk uit de sloot gehaald kunnen worden. Het valt ons op 
dat deze vaak niet terug gehangen worden waar ze gepakt worden. Hierdoor wordt er heel vaak 
mis gepakt op deze handige hulpmiddeltjes. En dan moet je de bal, met risico op natte voeten uit 
de sloot halen. Hierbij een vriendelijk verzoek aan iedereen die deze beugels gebruikt, om ze weer 
terug in het hekwerk te hangen zodat iedereen er gebruik van kan maken. 
 
Na een aantal klachten over de kwaliteit van de sokken hebben we contact opgenomen met de 
fabrikant. We hebben twee paar slechte sokken afgegeven ter beoordeling. De leverancier liet ons 
weten dat het belangrijk is om de sokken niet heter dan 40 graden te wassen en ze niet in de 
droger te doen. Buiten dit wasvoorschrift is het belangrijk om de sokken op de juiste manier aan te 
trekken. De juiste manier om de sokken aan te trekken is: eerst oprekken en over de voet trekken, 
dan vanaf de enkel aan het rode gedeelte naar boven halen. 
Dus niet vanaf de tenen aan de witte band in één keer naar boven trekken want dan wordt de 
witte band te veel uitgerekt en gaat de elasticiteit kapot.  
Ondanks deze extra toelichting van de fabrikant en de hoop dat hiermee nieuwe klachten 
voorkomen kunnen worden zijn we toch verder aan het zoeken naar betere kwaliteit sokken van 
een ander merk. 
 
Afgelopen herfst hebben veel trainers en coaches nieuwe coachjassen gekregen. Deze zijn bedoeld 
voor de wedstrijden en trainingen. Helaas zien we heel veel jassen buiten de 
verenigingsactiviteiten om. Dit is niet de bedoeling. 
Daarom hierbij aan iedereen het verzoek om de jassen alleen te gebruiken voor trainingen en/of 
wedstrijden. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Column van Ruud van Nuland 

 

De Voetbalcarrière van Ruud d’n Bruut (tot nu toe dan) 
 
Begin jaren tachtig nog ver voor het internettijdperk, toen het nog wemelde van de illegale buurtkroegen 
en piratenzenders in Volkel, was er eigenlijk maar 1 sport om te gaan doen en dat was natuurlijk voetbal 
aan de Eeuwsels, dat toen nog voor de helft uit een zandpad bestond. Even voor de jongere lezers: er was 
toen dus ook nog geen watts ap alleen maar een publicatiebord bij Frans van Os (hangt er nog steeds) die 
“de lijst” genoemd werd en uitgerust was met een knop en een TL lamp. De kunst was om zo snel mogelijk 
te lezen voordat de lamp voorgoed uit ging.. 
Een van mijn eerste trainer/leiders was good old Bartje van Bergen met wie we eens met zijn donkerrooie 
Peugeot 104 op weg naar een uitwedstrijd verkeerd reden. Op een gegeven moment moest er dus gekeerd 
worden waarbij iedereen eerst uit moest stappen om achteruit te duwen, want dat ding had geen 
achteruitversnelling meer. Dat was in de E2 in het seizoen 1982-1983 en we verloren alle wedstrijden dik 
met als uitschieter uit bij HBV met 33-0. P.s. Marcel v.d. Bergh wil daar liever niet meer aan herinnerd 
worden (jeugdtrauma). Andere  namen uit die tijd waren William Selten d’n piereslikker, Mark Paffen en 
Thomas Swinkels. 
Niet veel beter ging het in de seizoenen daarna met de coaches Sjef en Eddy Jansen, die toen al uitgerust 
was met zwarte leren bekleding en puntlaarsen met lang haar. Als 9-jarige snotneus denk je dan: die moet 
wel stoer zijn!  Onderweg naar de uitwedstrijden werd er dan ook stevig gerookt (Mark Paffen heet echt zo, 
is geen bijnaam)  in Sjef zijn grijze Fiatje, zodat we de eerste helft nog naar frisse lucht stonden te snakken. 
Tijdens de uitwedstrijd tegen JVC in Cuijk hoorden we voor het eerst een scheepstoeter; gevolg: wij 
stonden op de dijk langs het veld die boot na te gapen en JVC werd kampioen met allemaal 
thuisoverwinningen. Het moet in deze tijd geweest zijn dat als we minder dan 10 doelpunten tegen kregen 
we een broodje worst als beloning kregen.  
De eerste punten werden zo’n beetje in de C2 behaald toen Jantje Riepe en Eusje Berfelo de trainers waren 
en wij (ik was altijd links of rechts back) verdedigers  leerden hoe een goede schouderduw uitgevoerd 
moest worden en hoe het voelt om ze te moeten incasseren. Ik brak t/m mijn 16e 3  keer met voetballen 
mijn sleutelbeen. En zo werden dus de eerste successen behaald op basis van inzet en vechtlust. Alleen 
deed het volgende probleem zich al voor: we werden etterjong! Ik zie nog een gewisselde Mark Fleskens 
nonchalant met een loeier van een stereo langs de zijlijn lopen.  
Na telkens 2 jaar de E2, D2 en C2 te hebben bewandeld mocht ik naar de B1; Ik blij verrast, wat bleek: er 
was geen B2! De trainer was destijds Eddy Scharf en daarna Bobby van de Wijst dus dat betekende dat we 
leerden op zijn duits te voetballen. En met de leiders Rob Verstegen en Henry Riepe werd dit zogenaamde 
“Stürm durch Drang FuBbal” op zaterdagmiddag met succes in de praktijk gebracht.  
Wat ook zeer gezellig was, was het voetbalkamp in het pittoreske Vierlingsbeek Dit was eind jaren tachtig, 
de tijd van lang haar en guns ‘n roses en zo’n beetje alle BZB leden voetbalden toen nog bij de A en B 
junioren. Zo sliepen we in een grote zaal en werd Willem de Spijker tegen het ochtendgloren al slapend met 
matras en al pal tussen de weg en de sloot gedeponeerd! Daarna nog een wit lakentje er over en klaar was 
het plaats delict. Die heeft daar tot in de middag dus gewoon gelegen!  
 
Ook was er een recreatieplas een paar kilometer verderop en omdat we liever lui dan moe waren besloten 
we maar gewoon om met een man of  twaalf tegelijk te liften in het Peugeootje van Rob Verstegen. Na een 
middagje pootje baden was Rob alweer huiswaarts vertrokken en werd het dus een paar kilometer terug 
lopen. Zo kwamen we onderweg langs een restaurant In de Keulsche Pot genaamd wat natuurlijk weer op 
de Vlaamse pot van TV lijkt. Dan rijst de vraag: werken er hier ook homo’s?  Nog niet eens verder 
nagedacht ging men massaal voor de ramen van het restaurant staan te moonen; gevolg: een vent gehuld 
in een majo met tutu kwam helemaal over de flos naar buiten gerend en zette de achtervolging in op ons 
vluchtende gezelschap. Conclusie: Ja er werken Homo’s en ze kunnen nog verdomd hard lopen ook. 
Tenslotte zorgde Bartje Arts (zo heette die toen nog) voor de nodige hilariteit door tijdens een speurtocht 
de onmisbare schatkaart mee de bosjes in te nemen. Reden: Bartje moest even een grote boodschap doen  
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en had geen WC papier…. 
 
Verder kon het er in de kantine in die tijd ook wel eens ruig aan toe gaan. Een keer hadden we JVC op 
bezoek en sloeg na een verhitte wedstrijd in de kantine pas echt de vlam in de pan. Het schijnt dat Frans 
van Os er toen nog een bij zijn kop had gegrepen en die op de ideeënbus heeft staan in te beuken. 
Daarna ging ik naar de senioren en omdat er 7 van waren hoefde ik niet te raden waar ik in kwam: in het 
zevende! Dat was toentertijd het team met o.a. Henk van Dijk, Arno v.d. Rijt, Rene v. Lankveld, Cor 
Verkuilen, etc.  Een jaartje later kwam ik in Volkel 6 en dat was een mooie mix van jong en oud met Wim 
Bens, Mari Verkuilen, Henrie Spierings, Tiny Hoefnagels, als ook de toen jonge garde Freddie van Dijk, 
Willem de Spijker, Mark van de Locht, Harm van Boxtel en Emiel v.d Boogaart. Het team ging steeds beter 
op elkaar inspelen met een mooi kampioenschap als hoogtepunt. De leiders waren toen al de dikke 
vrienden Stef van de Kandelaar en Arno Spierings. 
Hierna ging de succesreeks door en werd het zesde verder versterkt met o.a. Marcel ”The slow Snicker” 
Robben, Jeroentje “Tarkan” Verkuilen, Robbie “DJ Gazzerob” en vele anderen. Volkel 6 werd ook 
gepromoveerd tot Volkel 4 en Stef en Spier waren onze leiders wederom. Ook de rasechte kuitenbijter Edje 
Zomers die de schrik werd van iedere aanvaller hadden we in ons team. Een geïrriteerde tegenstander zei 
ooit nadat Rooi Edje al ongeveer een uur in zijn shirt zat: Heb ik soms honing aan m’n kont? Waarop Edje 
reageerde: “BZZZZZZZ” Ook Twan de Stiftenbever zat in ons team. Eerst als de onomstotelijke goallie, later 
ook als spits. Een keer moest Twan als spits uit bij fc Uden in de tweede helft invallen. Ik liep ook warm in 
de rust en Twan zei: “Let op: Ik ren dadelijk de 16 binnen en krijg een penalty”. Zo gezegd zo gedaan, alleen 
de scheids was niet van gisteren en gaf Twan een gele kaart voor een Schwalbe! 
Ook Tonneke van Dijk was van de partij. Als die naar de wc moest, dan propte die eerst zijn kunstgebit in 
zijn pilske zodat een ander die intussen niet leeg dronk! Da moest ook wel want bijvoorbeeld 
Ton van Bakel lapte altijd 5 gulden en ging steevast naar huis met 10 goudgele rakkers in zijn kraag! 
De genoemde bijnamen waren populair en het vierde werd het 4-ever team en zo schreef ik iedere week 
wel een wedstrijdverslag. Eerst met de pen, maar het bier loste de inkt op en mijn handschrift was ook niet 
om over naar huis te schrijven, dus toen maar digitaal. Had ik het mooi in krantenstijl door gemaild: de 
redactie in paniek want toen stond ineens de hele Klupproat in krantenstijl! 
Het waren mooie jaren met wederom een kampioenschap in het seizoen dat er maar liefst 7 Volkelse 
elftallen kampioen werden.  

 
Daarna kreeg ik door Henri Riepe de kans om in het 3M-Team te gaan voetballen want hij zocht 
kuitenbijters die het vuile werk konden oplossen voor de gevestigde orde zoals daar waren: Edje “the saint” 
Hermkens,  Bobby van Eigen Wijst, Marcel van den Langen bergh, Koot Malloot, DJ Boe, Willie de 
negenvingerige Smits, aangevuld door Petra Dronkers, Marco vandera, Erik Lip, Sjonnie De megafoon Bauer 
Bongers, Ronny Smulrol, Mark Flesback en Kees Fierljep Lenstra Verkuilen. Ook de toen nog jonge beloftes 
10i van 3L, bekend om het witte broodspel, Jantje Spring in ’t veld en Björn van HVCH kregen hier hun 
vuurdoop.. 
Het 3M –team was toen al 2 keer op rij kampioen geweest en de druk was dus hoog.  
De  eerste trainer/leider was nieuwkomer Sjakie Hocksefiebel v.d. Wijst die de succesvolle 
Herrobersturmbahnführer Paul Kuppen opvolgde met 2 titels op zijn borst gespeld. Niemand hield het voor 
mogelijk, maar Sjakie slaagde er samen met Henry in om met een super geolied 3M Team de derde titel op 
rij in de wacht te slepen. Deze periode was natuurlijk ongeevenaard het was iedere week weer bal in de 
kantine waar de sluitingstijd nogal eens verruimd werd. 
 
De wedstrijdverslagen vormden met gemiddeld 8 kantjes tekst en illustraties het grootste deel van iedere 
Clubproat en ook de 3M-weekenden waren legendarisch. We hadden ook het gezellige na-blikken na iedere 
wedstrijd waarbij langs de zijlijn nog eens de nodige treetjes bier geconsumeerd werden.     
 
We hadden ook werkelijk alles wat mogelijk was gesponsord. Van 3M muts tot boxershort en van 
trainingspak tot inloopshirts. Onze voetbalbroeken werden gesponsord door Promo wear. Nadat ze een 
keertje tegelijk gewassen waren samen met de shirtjes werden het je raad het al: roze broeken. Deze 
gingen dus een seizoen lang door als de roze broeken van Homo-wear! 
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We hadden onze hoofdsponsor Sami zelfs in december wijs gemaakt dat we zojuist kampioen geworden 
waren. Kregen we een vaatje bier geschonken! Een elftalfoto van het toenmalige 3M Team heeft nog 
jaren in eetcafe Sami gehangen. 
Na een aantal jaren voor dit prachtige team te hebben gespeeld ging ik weer naar het 4-everteam waar het 
ook weer ouderwets gezellig was. Inmiddels versterkt door oud gediende en Millaanees Jantje Jillisen, Jos 
the boss Wijdeven, Wim “Vocaal” v.d. Locht,  David v.d. Wijst en Drankie van Fuinhoven speelden we ieder 
jaar bovenin mee. 
Wat toen gebruikelijk was bij het 4 ever team was dat er iedere wedstrijd een man of the match verkozen 
werd. Deze lucky basterd kreeg dan een enorme loeier van een koeiemuts met belletjes op in de kantine en 
mocht tot aan de sluitingstijd genieten van een continu bijgevulde laars (meestal lauwe) Dommelsch.  Jos 
“the Boss” was een keer te laat op komen dagen en om zo goedkoop mogelijk zijn sanctie van een vol 
blaadje te vervullen besloot ie om dan maar een klein Fristieblaadje met 7 pilsjes te trakteren.  
Robbie DJ Gazzerob die in die tijd alleen alcoholvrij bier mocht, hadden we wijs gemaakt dat er echt bier 
in zijn pul zat…. Stond ie aan het eind van de middag op de tafel te zingen! 
Na weer een aantal jaren was het tijd voor een nieuwe uitdaging in Volkel High 5. Dat was toen voor een 
groot deel het oude Volkel 1 met o.a. de Asseldonkjes, Adje van Oort, het spitsenduo Robert Raaijmakers 
en Rene”met Peren”, Eusje Berfelo en zijn maat de Millaanees Jantje Jillisen, Jantje Riepe en Wim 
“Vocaal”v.d. Locht in de goal. De coaches Rob van Beem en Eddy “the eagle” Jansen zagen hoe de ploeg 
vanaf de start van de competitie meteen bovenaan meedeed en vooral de derbies tegen Udi met Paul 
Overeem waren zwaar bevochten. Adje van Oort droeg dat seizoen het grote geheim met zich mee dat ie 
de nieuwe prins van Pieperland ging worden. Ook William ”het gaat steeds beter, Pietertje” Raaijmakers, 
Koot Malloot en Arnold “Pele-uk” ontbreken dat seizoen niet. 
Het kampioenschap werd uiteindelijk met een ruime marge binnengehaald en compleet met limosine 
werden de kampioenen van Schijndel terug naar Volkel gereden.  
Met dit prachtig kampioenschap op zak leek het me in 2008 wel een uitdaging om met Volkel 7 voor de 
successen te gaan. Volkel Zever bestond toen al uit spelers als Sander Dortmans, Cor de “rokken”Jager, 
Mark Smulderke, Mark Hudson, Andre Koeninho, Frank Wassenberg, Johnie Reijnen, Henk van Veghel, 
Frank Verwegen, Wilco van Nuland en Patrick ’L ortie. De coaches Mark van  Dijck en Frans v.d. Heuvel 
behoorden toen al jaren tot het interieur van het team. 
Het jaar er voor trokken ze nog op de platte kar door Volkel  nadat ze 2de waren geworden, maar men 
snakte naar meer. Helaas liep het volgende seizoen anders want was ik bij Volkel high 5 nog gewend aan 
een doelpuntenproductie van 136  vóór en 19 tegen, nu was  dat omgedraaid. 
Gaandeweg dit rampzalig verlopen seizoen diende zich echter een nieuwe ster uit het verre oosten aan. 
Nou krijgt het zevende natuurlijk heel vaak aanzoeken van talentvolle spelers, maar deze Turk beloofde te 
willen werken voor het zevende en omdat we dat natuurlijk niet geloofden, wilden we dat wel eens zien en 
gaven hem een kans. 
Zijn naam was Selim Ilhan en hij had toen gelukkig nog nooit van de raad van elf gehoord en wat bleek: 
dat werken dat ging hem natuurlijk niet worden, maar scoren deed ie aan de lopende band!  
Zo ging het dus seizoen in en uit waarbij we inmiddels versterkt waren met o.a. Roy v.d. Brand die als 
midmid Selim goed wist te bedienen. Met dit succesduo grossierden we ieder jaar weer met zowel de 
topscorer en de koning van de assist, als ook het elftal van het seizoen! Als je de laatste 5 jaren samenvat, 
dan is Volkel 7  zelfs veruit het meest succesvolle team!  
Echter sinds een aantal jaren heeft onze Selim zich bij de raad van elf gevoegd en zijn vorm verdween net 
zo snel uit zijn lijf als het bier uit zijn glas. Inmiddels bevangen door het nachtleven en een kilootje of 15 
zwaarder is Selim natuurlijk geen schim meer van wat ie was. Onze coaches hebben dus een truc bedacht 
om Selim weer geprikkeld te krijgen door een verre  Griekse neef van Arno Spierings, Spyros genaamd te 
contracteren. Aangezien Turkije en Griekenland –al jaren als water en vuur zijn- hopen we dat we deze 
volgevreten vet-dette weer geprikkeld wordt en hem aan het scoren te krijgen. Als Selim niet snel dönner 
wordt, kebabt ie nog uit mekaar! 
Tenslotte wacht het zevende dus nog op het wonder van de Bosporus, ook wel het zevende wereldwonder 
genoemd. Misschien kan Volkel 7 dan ook nog een keer op het Schakelplein op het bordes bij Harry van 
Nuland staan zwaaien naar ruim 100.000 uitzinnige, krap opgestelde klinkers. 

Tot zover een overzicht van mijn voorlopige voetbalcarrière.   Ruud van Nuland 
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Afscheid Boy de Winter 

Na meer dan 23 jaar trainer te zijn geweest heeft Boy besloten om zijn trainers carrière bij rksv Volkel te 
beëindigen. Door fysieke problemen werd het steeds moeilijker voor Boy om onze teams te trainen. 
Uiteindelijk heeft hij door rugklachten er een punt achter moeten zetten, maar wel met de 
spreekwoordelijke pijn in zijn hart. 
Boy, sinds 2011 Vriend van Volkel, is altijd een persoon geweest die niet opviel maar wel een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het opleiden van onze F teams. De echte ambachtelijke hoedenmaker uit Uden 
heeft zich al die jaren ingezet voor de lagere F teams. Hij deed dit met veel plezier en kon wel de gezichten 
maar niet de namen van de spelertjes onthouden. 
 
Vanwege zijn staat van dienst zijn we Boy thuis op wezen zoeken om hem een mooie collage van een aantal 
teams te overhandigen. 
 
Boy, 
Namens de jeugdcommissie heel hartelijk bedankt voor je inzet en we hopen je nog regelmatig te mogen 
zien op de velden van onze club. 
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Interview met    Theo Peerenboom 

 
Theo Peerenboom, regiotopscoorder  (drie 
keer), kampioen. Bij iedereen in de regio 
bekend; dé spits van Volkel van het decennium. 
Toen een zware zwarte periode, letterlijk 
onderaan begonnen, op 0. Langzaam de weg 
naar boven ingezet, op weg naar een (nieuw) 
hoogtepunt: belangrijk zijn voor Volkel 1 met 
wéér een kampioenschap. Maar wat velen niet 
weten.. In de A-jeugd nog linksback; “Wat 
moeten we toch met dat kleine menneke?” Wat 
doet Theo buiten het voetbal? Een kijkje in het 
heden en verleden met Theo Peerenboom. 
 
 
 
Theo begon, net als zovelen, in de F-jes met voetballen. Doordat hij er qua leeftijd ‘net tussenin zat’, 
speelde hij het ene jaar met jongens die nu bijna allemaal al gestopt zijn en het jaar erna met zijn huidige 
vrienden; onder andere Ruud vd Locht, Rick Verstegen en Paul de Bekker. Als spits doorliep Theo steeds de 
hoogste jeugdelftallen, tot de A1. Op die leeftijd hadden zijn teamgenoten de groei in de hoogte en breedte 
allang ingezet, maar Theo was achtergebleven. Leiders Pierre Hutjens en Gerald Riepe wisten niet wat ze 
aan moesten met dat kleine, schriele menneke en zetten hem maar linksback. Na een seizoen op die positie 
gespeeld te hebben, was hij toch eindelijk begonnen met groeien en nu hij fysiek ook mee kon met zijn 
leeftijdsgenoten mocht Theo het 2e seizoen als centrale middenvelder spelen. 
 
Na 2 jaar A, volgt logischerwijs de stap naar de senioren. Qua voetbalkwaliteiten is Theo nooit tekort 
gekomen, dus hij mocht aansluiten bij de selectie. Toen nog onder leiding van Tiny Verhoeven. Vanaf het 1e 
moment hield Tiny Theo bij het 1e, het vertrouwen was er. Wat wil je ook, als je in je debuutwedstrijd met 
je 1e balcontact al scoort! Wel had Theo pech dat de basis van Volkel 1 op dat moment vrij vast stond, met 
aanvallers als Robert Raaijmakers, Erik Riepe en Fred van Asseldonk. Dat 1e seizoen werd hij vooral gebruikt 
als 12e man en werd dan ook op alle posities ingezet: rechtsback, linksback, rechtshalf en vooral linkshalf. 
Het seizoen erna vond een trainerswissel plaats; Wil Janssen werd de nieuwe trainer. Wil sprak vanaf het 1e 
moment vertrouwen uit: “Theo, jij bent mijn 1e spits!” En dit vertrouwen betaalde Theo uit, ondanks dat hij 
maar tot 15 wedstrijden kwam dat seizoen, maakte hij toch 17 doelpunten én werd het kampioenschap in 
de 5e klasse behaald! De huidige selectiespelers zullen erom lachen, maar dat jaar behoorde Theo zélf tot 
de jonkies, samen met de van Schijndel overgekomen Joost Eurlings, van Udi teruggekeerde Ruud 
Verstegen en Bas vd Rijt. Zijn positie in de spits had hij en liet hij niet meer los. Wat volgde waren 3 
seizoenen als regiotopscorer; met 23, 25 en 27 goals! Interesse van andere clubs was er al eerder, maar 
Theo had nooit het idee gehad zichzelf te moeten bewijzen bij een hogere club, bij Volkel had hij het goed 
naar zijn zin. Toch vroegen veel mensen zich af waarom hij het niet gewoon eens zou proberen? Op dat 
moment belde TOP en besloot Theo toch maar eens de overstap te maken. 
Samen met maatje Stijn van Cuijk werd drie keer per week de route van Volkel naar Oss afgelegd, om op 
zondagen in het stadion (volgens Theo voor een man of 5 en een stuk of 20 duiven) wedstrijden in de 1e 
klasse te spelen. Ondanks wederom veel blessures daar een erg mooi seizoen gehad met een knap 
gemiddelde: 11 wedstrijden, 11 goals. TOP stond erom bekend elk jaar weer veel nieuwe spelers aan te 
trekken en dat was dat seizoen niet anders. Geluk was dat iedereen in de leeftijdscategorie 25-27 jaar zat, 
wat ervoor zorgde dat de zondagen erg gezellig en laat werden! Ook de weekendjes weg met TOP zijn 
onvergetelijk en natuurlijk niet te vergeten de wedstrijden op hoog niveau, waaronder het Twentse Ros 
Toernooi in Enschede met tegenstanders als IJsselmeervogels. Al met al een mooi jaar gehad in Oss en dat 
voor 2 boerkes die het ‘stadse’ niet gewend zijn; een heel andere wereld daar in Oss! 
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Toch konden beiden niet echt een basisplaats (of een favoriete positie) afdwingen bij TOP en werd besloten 
te vertrekken. Stijn keerde terug naar Volkel, maar voor Theo belde Udi opeens. Op dat moment toch wel 
de grootste club uit de regio om voor te voetballen, de Topklasse was er toen nog niet. Achteraf gezien had 
hij die stap niet moeten maken (op sportief gebied), door een mysterieuze rugblessure heeft Theo in Uden 
niet kunnen brengen wat hij wilde en kon. Maar, wat op die leeftijd toch erg belangrijk is, was het in Uden 
net als in Oss ook na de wedstrijden erg gezellig. De kantine ging op donderdagavonden pas om 02.00 uur 
dicht en op zondagen was het nog tot de late uurtjes gezellig in de kantine, waar bij terugkomst om 18.00 
uur de discotheek werd uitgebouwd en werd wekelijks afgesloten in de Pepper. 
 
Na een jaar fysiek te hebben getobt in Uden, besloot Theo het voor gezien te houden en terug te keren 
naar ‘zijn’ club, rksv Volkel. Alleen werd hij maar niet fit, de hele zomer al last gehad van zijn rug, de 
voorbereiding kon hij niet volop meedoen, presteren was gewoon onmogelijk op deze manier. Wat volgde 
was een zwarte en zware periode, die Theo met veel wilskracht af heeft kunnen sluiten. Door de zware 
behandelingen was zijn conditie gedaald tot het nulpunt. Maar hij gaf niet op, hij wilde fit worden en zo 
snel als zijn lichaam het toeliet weer gaan voetballen. Wat volgde was een ongelooflijk knappe prestatie: 
het seizoen werd begonnen in de C-selectie, bij de laagste teams, zoveel als mogelijk trainen en op zondags 
weer balgevoel en vertrouwen zien te krijgen. Toen dit weer begon te stijgen, wedstrijden in Volkel 3 en na 
een tijdje zelfs het seizoen afgemaakt in Volkel 2, waarbij we weer de ouderwetse Theo Peerenboom 
terugzagen, qua goals weer 1 op 1! Op het einde van het seizoen volgde de beloning waar hij zo hard voor 
had gewerkt: enkele wedstrijden in Volkel 1, waar hij zich nu nog bevindt! Blessures zijn toch altijd een 
minpunt in zijn carrière geweest. 4 operaties aan zijn enkel, 1 operatie aan zijn elleboog, uit de kom 
geschoten na een ongelukkige landing. Hierdoor mistte hij een paar keer de nacompetitie voor promotie. 
Toch is hij tevreden over zijn voetbalcarrière tot nu toe, met kampioenschappen en als hoogtepunt de 
beslissingswedstrijd tegen Milsbeek in Mill van afgelopen seizoen. Het staat waarschijnlijk bij iedereen nog 
wel op het netvlies, invallen bij een 1-0 achterstand, met een mooie actie en assist verlenging afdwingen en 
in die verlenging onder andere met een goal beslissend zijn in het kampioenschap met promotie naar de 3e 
klasse. Het befaamde ‘Boem-Boem-Theo’ werd deze avond ingezet! Een aanrader trouwens, volgens Theo, 
om op donderdag kampioen te worden; ’s avonds tot in de late uurtjes vieren en de vrijdag erna kun je het 
gewoon weer overdoen, omdat alle kroegen in het weekend tot diep in de nacht open zijn. Wanneer je 
zondags kampioen wordt en dit op maandag nog eens gaat vieren is om 20.00 uur de lamp uit! Dus een 
boodschap van Theo aan de teams die op dit moment bovenaan staan: probeer je kampioenswedstrijd naar 
de donderdag te verzetten! Onder andere de bekerfinale in Gemert en deze beslissingswedstrijd in Mill 
staat hem nog goed bij de geest, dit is vooral te danken aan het massaal opgekomen publiek. Volgens Theo 
geeft dit de spelers nét dat beetje extra, wat bij andere clubs ontbreekt. Bij welke club zie je dat nu, dat élk 
jeugdteam en élk seniorenlid ons 1e naar de overwinning staat te schreeuwen en dit ondersteunt met 
vuurwerk?! Die beleving doet wat met je! 
 
Zoals u kunt lezen is Theo iemand die een goed feestje niet uit de weg gaat (deze meestal zelf wel regelt 
anders). Vooral van de weekenden weg met het 1e kan hij echt genieten. Zo is er jaren geleden (door een 
speler die ik niet mag noemen, T.R.) een jaarlijks terugkomende activiteit ingevoerd op deze weekenden: 
de befaamde naakt-activiteit. Elk jaar verschilt het spel, het doel niet: de tegenstander zo snel mogelijk uit 
de kleren zien te spelen! Zo is er een keer naakt-trefbal gespeeld, bij elke geraakt pion moest de 
tegenstander een kledingstuk uittrekken en eens naakt-hockey, midden op Centerparcs, met alle gevolgen 
van dien (hier moest toch even vermeld worden dat Hans vd Hoogen op dat moment als eerste zonder 
kleding stond). 
 
Buiten het zelf actief zijn op het veld, is Theo enkele jaren jeugdleider geweest van de C1, samen met Ruud 
Verstegen en Noud Hutjens. Hier heeft hij verschillende generaties onder zijn hoede gehad, waaronder 
enkele spelers waarmee hij nu samen in Volkel 1 speelt! Dit begon met de generatie van onder andere Paul 
Pennings en Dick vd Wijst, daarna volgden onder andere huidige selectiespelers Paul Derks, Thijs van Dun 
en Joep Verstegen en in zijn laatste jaar als jeugdleider onder andere Jan vd Rijt, Tony vd Berg en Sander vd 
Elzen. Toen bleek dat de generatie die zou volgen onder andere de tweeling Rick en Roy van Hinthum 
bevatte, besloot Theo maar snel te stoppen als leider... Wat hem hier nog goed van bijstaat zijn de  
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 ‘legendarische’ kampioensfeestjes, waarbij de verstandige leiding er toezicht op hield dat de spelers van de 
drank en sigaren afbleef... Theo heeft veel schik gehad als leider van de C1 en dat betaald zich nu nog uit, 
met de mannen die hij toen onder zijn hoede had, heeft hij nu nog een goede band! Mocht hij eens 
stoppen met actief voetballen, zou hij zo weer als jeugdleider beginnen. Met de leiders die hij zelf heeft 
gehad heeft hij altijd goed overweg gekund, vrij veel geluk mee gehad. Op het veld moet iedereen serieus 
en fanatiek zijn, maar waar Theo wél altijd een hekel aan heeft gehad, zijn de trainers die hierin 
overdrijven. Bijvoorbeeld als heel het land bedekt is met een dik pak sneeuw, tóch op de vrije zondag om 
10.00 uur gaan trainen, wat uiteraard niets uithaalt. Mocht je Theo dus als leider ooit treffen, mag je 
waarschijnlijk op de vrije zondag lekker blijven liggen! 
 
Ook kun je Theo op zaterdagen terug vinden achter de bar, want hij draait mee in de kantinedienst. Wel 
moet ik hier vermelden dat ze echt snel meer mensen zoeken die dit ook willen doen, het zijn momenteel 
té veel zaterdagen dat dezelfde mensen achter de bar staan. Dat wil niet zeggen dat hij het met tegenzin 
doet, integendeel, wat is er nu leuker dan met 2 of 3 maten achter de bar te staan, de uitslagen van de 
jeugd te volgen en te ouwehoeren met mensen die aan de bar komen bestellen?! 
 
Al 10 jaar is Theo gelukkig met zijn Steffie. Sinds een paar jaar wonen ze samen met hun labrador Frits in 
hun nieuwe huis op Volkel-West. Werken doet hij nu sinds 2 jaar als projectleider bij Van Geffen in Erp. Een 
tegelzetbedrijf gespecialiseerd in industrievloeren. En dan vooral bij de grotere namen zoals Heineken, 
Coca Cola en Campina. Iets wat nieuw is, zijn de werken in het buitenland. Afgelopen jaar heeft dit voor 
Theo al (werk)reizen naar Saudi-Arabië en de Filipijnen opgeleverd. Natuurlijk is dit niet gunstig voor zijn 
wedstrijden in Volkel 1, er worden er zo wel wat gemist, maar toch een hele ervaring rijker (al was hij blij 
dat hij weer thuis was uit Arabië, er was namelijk in het hele land geen druppel alcohol te verkrijgen)! 
 

 
Een verhelderend interview met Theo Peerenboom, de jongsten onder ons kenden hem alleen als ‘oude, 
ervaren  rot van Volkel 1. Hopelijk mogen we nog even genieten van hem op de zondagen in Volkel 1, dit 
belooft ook weer een seizoen met een schitterend einde te worden. Misschien met wel weer een wedstrijd, 
verzet naar de donderdagvond, met invaller Theo bij een 1-1 stand en dan 1 minuut voor tijd... “Boem, 
boem, Theo!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan 
Theo en Steffie. 
 
 
Lars Bongers. 
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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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Onderscheidingen voor medewerkers 
In de vorige editie van onze Klupproat is er (tijdens de winterstop) iets misgegaan met het insturen van het 
stukje over onze gehuldigde medewerkers tijdens de medewerkersavond. Hiermee hebben wij deze 
medewerkers natuurlijk flink te kort gedaan, bij deze alsnog het juiste stuk; mét foto’s! 
Jozef Smits is op de medewerkersavond door een functionaris van de KNVB gehuldigd voor zijn verdiensten 
voor onze club: ruim 30 jaar is Jozef actief (geweest) als (jeugd)scheidsrechter, hiervoor kreeg hij als 
allereerste de Gouden Scheidsrechtersspeld! 
 

 Jozef Smits 
 
Verder zijn Martien v.d. Boogaard en Jan Bongers tot Lid van Verdienste benoemd, wegens hun jarenlange 
harde werk (nog steeds!) voor onze vereniging. 

Martien vd Boogaard 
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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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Jan Bongers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tot slot werden 
Nancy van Hooff, 
Hans v.d. Burgt, Jan 
Banken en Willy v.d. 
Heijden benoemd tot 
Vriend van Volkel. 

 

 

 
Nancy van Hooff 

 

 Hans vd Burgt 
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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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Allen proficiat, maar vooral bedankt voor jullie enorme bijdrage voor onze club! 
 
Het bestuur 
 
 

Borstels 
Tijdens de winterstop zijn er nieuwe 
borstels geplaatst tussen de 
kleedruimtes en het 1e bijveld. Deze 
zijn dankzij het harde werk en 
vakmanschap van onze vrijwilligers 
Gerald Riepe, Wilbert van den Bosch, 
Sander Dortmans, Frans van Os, Jan 
Bongers en Willy van der Heijden 
geplaatst. Hopelijk wordt er volop 
(meer) gebruik gemaakt van deze 
prachtige borstels; ze mogen vies 
worden! 
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Prachtig weer bij Kerstloop 2014  
 

Terwijl ik nu dit stukje aan het schrijven ben sneeuwt het buiten heel hard.  Zo besef je hoe afhankelijk je 
bent van het weer en of een evenement slaagt of zelfs niet door kan gaan.  
 

 
 
Hadden we dit weer gisteren op 2de kerstdag gehad dan hadden we het voor de Urste keer af moeten 
lassen. Maar…….. de weergoden waren ons gelukkig (weer) gunstig gezind. Maar liefst 80 deelnemers 
hadden zich op gegeven om  aan onze jaarlijkse kerstwandeling (6de)   deel te nemen. 
 

 
 
Dit keer hadden we besloten om een wandeling te houden richting de kleuter. Deelnemers aan de 4 km. 
gingen via de Liessentstraat over het bedrijventerrein “Lankes” van Volkel terug naar de Kantine van de 
voetbalclub. Het merendeel had echter gekozen om de route van 8 km. te lopen. Deze ging om de kleuter, 
langs de Milieustraat en via het Volkelse bedrijventerrein “Lankes” terug naar de Kantine van de 
voetbalclub. Terug in de Kantine kon men onder het genot van een kop snert en een pilske napraten over 
de gelopen wandeltocht. Al met al weer een geslaagde Kerstloop, mede dankzij de medewerking van Els 
Bos en Jan Riepe. Waarvoor mijn hartelijke dank. Ook wil ik alle deelnemers aan onze Kerstloop hartelijk 
bedanken. De jaarwisseling en de daarbij behorende wensen en hopelijk druk bezochte Nieuwjaarsreceptie 
liggen bij het verschijnen van dit stukje alweer achter ons. Toch wil ik iedereen nog het allerbeste en heel 
veel gezondheid toewensen in 2015. Bij deze… 
 
Tot de volgende keer, 
 
Groetjes,  Gerald Riepe  
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Prinsen en Prinsessen 

 
 

Wij wensen Prins Wim en Prinses Christel een 
onvergetelijke Carnaval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

en ook Prins Loek en Adjudant Jort  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
en niet te vergeten: 

 
Mevr. Van der Heijden die prinses werd in het bejaardenhuis. Wij 
kennen haar als degene die vele jaren heel wat shirts en 
trainingspakken voor ons waste. 
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Wat is het mooi om te zien hoe: 
 
Tomek Kuijpers timed bij het reiken naar een hoge bal, 

Rob van der Zanden overal is, alles af pakt en weg ruimt, 

Peter van der Zanden een rots in de branding is met een stevige trap, 

Ruud Verstegen technisch begaafd heerst en gave trappen los laat, 

Joep Verstegen groeide als een soliede verdediger die ook mee op komt, 

Bart Hoefnagel met techniek en inzicht heerst net voor de verdediging, 

Roy van Hinthum aalvlug denkt en handelt, met links en rechts afwerkt, 

Jeroen van de Laar groeit, met flair acteert en zich vrij speelt uit een omsingeling, 

Rik Verwijst constant briljant aan de bal kapt en draait en dwingend aanwezig is, 

Stijn van Cuijk de bal streelt, passes strooit en vrije trappen erin krult, 

Luuk van den Elzen sleurt en met het hoofd en met links en rechts afwerkt, 

Gijs Verkuijlen vederlicht langs de lijn snelt na zich handig vrijspelen en gevaarlijk voorzet,  

Theo Peerenboom nog steeds dreigend voor het doel is en schuivers binnen legt, 

alle invallers zoals Willem van den Brandt, Erwin van Dooren, Rick van Hintum, Sander van den Elsen, Bob 

Linders, Ruud Boyon en Mark van den Berg, moeiteloos meespelen en beter worden, 

zoals het team meteen acteert na promotie naar deze zwaar geacht 3e klasse E, 

onvermoeibaar van de 1e tot de laatste minuut, met mooi combinatievoetbal, gave individuele acties, 

mooie afrondingen, 

Wim van Tiel de spelers geruisloos en toegewijd kundig verzorgt, 

Jan Jilesen als leider kundig fungeert als rechterhand en als  smeerolie binnen het team, 

zoals hoofdtrainer William van der Steen zijn spelers fit maakt en houdt, hen kiest en neer zet, 

laat trainen en spelen, coached, bescheiden maar goed en duidelijk opereert, terecht verkozen tot beste 

trainer van de regio, 

zo goed was ons vlaggenschip niet eerder in de geschiedenis van onze 

club…… 

nog 10 wedstrijden te gaan en dan? 
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Jeugdprins van Pieperland: 
Loek van der Locht.  
En adjudant van Pieperland:  
Jort Verwegen. 
Spelend in Volkel D1.  
 
 

 
 

 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Loek: rechtsvoor en heel soms in de spits. 

Jort: links midden of links achter. 
 

2. Op welke plaats staat jullie team nu? 
Loek: wij eindigden als winterkampioen in 2014. 

Jort: wij zijn op de eerste plaats geëindigd boven DSV.  
 

3. Wat doe je als je scoort? 
Loek: juichen, en vorig jaar deden we de macarena! 

Jort: juichen en broezen!   
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4. De moeilijkste tegenstander waar je tegen speelde was? 

Loek: met de bekerwedstrijden tegen EVVC Vinkel D1.  
Jort: met het toernooi Eastern Open tegen een Engelse club FDS. 

 
5. Wat is je mooiste voetbal moment? 

Loek: winterkampioen worden met de D1 in 2014, de eerste keer dat ik 
kampioen werd. Het feest was leuk en op de kar was top! 

Jort: ik ben naar een wedstrijd van het Nederlands elftal geweest 
Nederland-Letland, samen met papa Tijs en opa. Ze hebben met 6-0 

gewonnen. 

 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Loek: we hebben een gezellig team en we doen een yell aan het begin van 
de wedstrijd. 

Jort: voor mij ook de gezelligheid en de yell gaat zo: Wat gaan we doen??? 
Winnen!!! Ook hebben we leuke trainers, maar af en toe moeten we teveel 

rennen. 
 

7.  Als jij op de voetbalclub de baas was wat voor nieuwe ideeën zou 
jij dan verzinnen voor de club? 

Loek: meer velden, of meer velden met kunstgras. Dat we niet meer in de 
drek hoeven te voetballen.   

Jort: ik zou wel willen dat het trainingsveld overdekt was. 
 

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Loek: tosti en ook de hamburgers van het toernooi samen met Aquarius.   
Jort: een broodje frikandel met mayo of de hamburgers van het toernooi 

met AA. 
 

9. Wat is je favoriete club en waarom? 
Loek: PSV, een goede club, en ze staan nu 6 punten voor op Ajax!  

Jort: Redbull New York, omdat ik hier met Fifa mee voetbal en ik win er 
bijna altijd mee! 

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

voorbeeld?           
Loek: Neymar da Silva Santos junior, hij voetbalt bij FC Barcelona. 

Jort: Gareth Bale, hij voetbalt bij Real Madrid. 
 

11. Hebben jullie wel eens iets grappigs meegemaakt tijdens de 

training of tijdens de wedstrijden? 
Loek: ik vind het wel grappig dat we soms met de trainingen muziek in de 

kleedkamer hebben. 
Jort: dat we met het kampioenschap met de kleren onder de douche 

gingen. 
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12. Hoe zijn jullie gevraagd en was het moeilijk om dit geheim te 

houden? 
Loek:  ik vond het soms moeilijk om het in de klas geheim te houden. De 

juffrouw vroeg weleens of je je schoenen al gepoetst had, want je moet er 
natuurlijk wel netjes opstaan als jeugdprins van Pieperland.    

Jort: we zijn gevraagd na mijn kinderfeest, we moesten ergens iets afgeven 

en toen waren daar mensen van de S.O.S. die ons vroegen of wij prins en 
adjudant wilden worden. 

 
13. Wat vonden jullie tot nu toe als jeugdprins en adjudant het 

leukste? 
Loek en Jort: onze eigen jeugdreceptie, die werd door de buurt van de 

Heikant en Heuvelstraat-Eeuwsels-Annahof georganiseerd. Er waren heel 
veel verschillende mensen en prins Wim den 3de  en Christel met gevolg 

waren er ook. Kei leuk en gezellig! 
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14. Hoe denken jullie dat carnaval voor jullie gaat worden? 
Loek en Jort: heel leuk, samen met de hele klas de optocht op school en op 

zondag in de grote optocht met z’n allen dus…. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Het was weer gezellig aan de keukentafel bij de familie van der Locht. 

Samen met de moeders van de jeugdprins en adjudant een lekkere bak koffie 
gedronken en een goed gesprek gehad, bedankt hiervoor. En ik denk dat het 

dit jaar wel goed komt met het jeugdcarnaval in Volkel. 
Aan deze twee kanjers zal het niet liggen! Loek en Jort heel veel plezier en ik 

wens iedereen in Volkel en op de voetbalclub een hele leuke gezellige carnaval! 
 

 
 
 
 
 
 
Nancy van Hooff 
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Dartsweekend rksv Volkel zeer geslaagd 
 
Voor de 9de keer op rij werden in Januari de dartskampioenschappen voor de jeugd en senioren gehouden. 
Met op zaterdag, voor de jeugd, maar liefst 36 jongens en meisjes die om de titel streden. We begonnen 
om half 2 met de voorrondes in 2 categorieën, één  t/m 11 jaar en één vanaf 12 jaar. De A- en B-junioren 
doen met de senioren mee. Na enkele spannende wedstrijden in de voorrondes waren het uiteindelijk Ties 
v.d. Wijst en Pim Lourenssen die in de finale t/m 11 jaar uit gingen maken wie zich in deze categorie een 
jaar lang dartskampioen van RKSV Volkel 2015 mag noemen. Ties bleek de sterkste in deze finale en mocht 
de beker in ontvangst nemen. 
 

   
 
Voor Ties hadden we een stoel onder het bord gezet anders kon hij niet bij zijn pijlen. Zo zie je maar dat je 
niet groot hoeft te zijn om te winnen. Kwaliteit komt altijd bovendrijven. Ties gefeliciteerd met je 
overwinning. 
 
In de andere categorie, vanaf 12 jaar, stonden Rik Hermkens en Dennis v. Deursen in de finale. Ze hadden 
allebei nog geen wedstrijd verloren dus dat beloofde een mooie finale te worden. Dennis gooide vlug in het 
begin de bull 2 x en bleef daarmee tot het eind Rik net voor. Dennis mag zich dus ook in zijn klasse een jaar 
lang dartskampioen van RKSV Volkel 2015 noemen.  
 
Dennis gefeliciteerd met je overwinning. Als beloning voor hun goede prestaties mochten Dennis en Rik op 
de zondag met de senioren mee gooien. Ook in dit toernooi kwamen ze goed voor de dag. Goed gedaan 
mannen!!  
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Op zondag waren het dus de senioren die hun dartskwaliteiten lieten zien. Maar liefst 44 deelnemers 
waren naar de kantine van de club gekomen om hun partijen te gooien. Door de hoge opkomst moesten 
we wat kleine aanpassingen doen wat achteraf een juiste beslissing bleek. Om half 2 werd er begonnen met 
het toernooi door het spelen van de voorrondes. Er hadden zich ook 3 dames opgegeven die “gewoon” hun 
wedstrijdjes mee gooiden tegen/tussen de mannen. Maar na de voorrondes en de finalerondes waren het 
toch de jongens die, ze spelen op de donderdagen hun competitie in de kantine, in de halve finales 
stonden. Paul v.d. Sangen, Gerald Riepe, Frank Janssen en Wilfred v. Deursen (vader van) gingen onder 
elkaar uitmaken wie er kampioen zou worden. In de 1ste halve finale won Paul van Gerald en Wilfred bleek 
te sterk voor Frank, zodat de finale ging tussen Paul en Wilfred. Eerst werd er nog om de 3de plaats 
gestreden, Frank  was sterker dan Gerald en eindigde 3de.  In de finale ging Paul sterk van start en pakte vlug 
een leg en Wilfred moest het antwoord schuldig blijven en kon geen vuist maken. Zodoende won Paul 
afgetekend en mag zich dan ook terecht dartskampioen RKSV Volkel 2015 noemen. 
 

 
 
Paul van harte gefeliciteerd met de behaalde prijs !! 
 
Al met al weer een zeer geslaagd dartsweekend wat zeker een vervolg zal krijgen. 
Graag wil ik Marco, Hans en Fred bedanken voor hun hulp gedurende het weekend. Super mannen!! Ik wil 
Rob bedanken voor zijn medewerking en ook Els, Toine en Marita hartelijk bedankt voor jullie goede zorgen 
en tijd. 
 
Dan zeg ik nog VEUL OEFENE en tot volgend jaar !!!  

 
Grtjs,  Gerald Riepe 
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Huldiging Kampioenen gemeente Uden 

Op vrijdag 6 februari reikte burgemeester Hellegers met wethouder Ben Tuithof de medailles uit aan de 
vele kampioenen, waaronder van onze vereniging de C2, D1 en E1. Hierna zie je enkele foto’s daarvan. 
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Lars Bongers Volkelse Voetbalkenner 2015 
 

Op vrijdag 16 januari werd voor de 12e keer de Volkelse Voetbalkenniskwis georganiseerd.  

48 Deelnemers verdeeld over 24 teams streden om de titel Volkelse Voetbalkenner 2015 en voor de Frank 

Raaijmakers Wisseltrofee. 

Er werd gespeeld over 4 rondes van 25 vragen, per vraag waren 10 punten te verdienen. Aan de eerste 

ronden namen alle teams deel. De beste 16 teams mochten door naar ronde 2. De 8 beste teams van ronde 

2 gingen verder in ronde 3. Van de 4 beste teams in ronde 3 gingen de deelnemers individueel verder. Uit 

de 8 deelnemers bleven na de vierde ronde 4 deelnemers over: Arnold Pluk, Lars Verhoogh, Bob v.d. Wijst 

en Lars Bongers. Zij mochten het in de finale tegen elkaar opnemen. 

De finale werd gespeeld over 5 rondes van 5 vragen. Ieder mocht zijn eigen specialiteit kiezen. De nummer 

1 uit ronde 4 mocht als eerste kiezen, de nummer 2 als tweede en zo verder. 

Speler Specialiteit 

Lars Verhoogh Wayne Rooney 

Arnold Pluk Schotland 

Bob v.d. Wijst Belgen in Nederland 

Lars Bongers Louis van Gaal 

Bij een goed antwoord kreeg men 1 punt, maar in de specialiteitenronde 2 punten. Na deze 4 rondes werd 

nog de finaleronde FC Groningen gespeeld, waarbij voor iedereen dubbele punten te halen waren. 

Na 5 rondes was het verschil in punten tussen Arnold Pluk, Bob v.d. Wijst en Lars Bongers heel klein, de 

verrassende A junior Lars Verhoogh bleef in deze finale een beetje achter. Het was Lars Bongers die de titel 

Volkelse Voetbalkenner 2015 in beslag nam. Bob v.d. Wijst werd 2e en mag samen met Lars naar de Bavaria 

United Voetbalkwis de Volkelse eer hooghouden. 

Uitslag: 

1. Lars Bongers 

2. Bob v.d. Wijst 

3. Arnold Pluk 

4. Lars Verhoog 

 

 

 

Tussen ronde 1 en 2 werd voor 

iedereen het ludieke spel Gele 

Kaart Rode Kaart gespeeld. Bij 

een vraag waren 2 mogelijke 

antwoorden, slechts 1 was goed. 

Door een gekleurde kaart in de lucht te houden maakte je je keuze. Bij een fout antwoord was je af. Na 7 

vragen was Hans v.d. Locht als enige over: hij won de biografie van Wim Kieft. 
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Kerstzaalvoetbal 
Op maandag en dinsdag 29 en 30 December 2014 hebben we weer ons jaarlijks terugkerend 
Kerstzaalvoetbaltoernooi gehad in de wervel. Ook dit jaar was het weer een succes. 
Er werd gretig gestreden voor de 1e plek in elk leeftijdsgroep  
Met medewerking van de B-junioren werden de pupillen en junioren op deskundige wijze begeleid. 
Al bij al was het weer een succesvol toernooi en zeer zeker voor herhaling vatbaar. 

Bij deze willen we de scheidsrechters en andere medewerkers bedanken voor hun inzet en we hopen dat 
we met de volgende Kerst weer op jullie mogen rekenen. 

Groeten, Harrie Verwegen 

Hierna zie je de diverse winnaars. 
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Compilatie Volkel 1 

Volkel wint opnieuw van Boekel Sport  
13-12-2014, Kliksport 

GEMERT – De inzet was periode-1. Zaterdagavond gingen Volkel en Boekel Sport die strijd 

aan. Beiden eindigden in de eerste periode met een gelijk aantal punten en doelpunten. Vorige 

week won Volkel met 4-0 van Boekel Sport. In Gemert, op Sportpark Molenbroek, trokken de 

Volkelnaren met een 2-1 winst opnieuw aan het langste eindje.  
Het krachtsverschil dat vorige week voor de Boekelnaren zo schrijnend aan het licht kwam, was in 

Gemert zaterdagavond veel minder merkbaar. De ploeg van Boekel Sport-trainer Ruud Vermeer 

kwam na een kwartiertje op voorsprong door een treffer van Teun Wiendels. Lang duurde de 

vreugde niet nadat aanvoerder Ruud Verstegen met een lage schuiver Volkel weer langs Boekel 

Sport bracht. Vier minuten voor rust bracht Stijn van Cuijk Volkel op voorsprong. Van Cuijk kon 

scoren na aangeven van Luuk van den Elzen. In de tweede helft gingen de Boekelnaren vol voor de 

gelijkmaker, maar die kwam er niet.  

 

Volkel komt weg in 94e minuut 
21-12-2014, Kliksport 

OSS – Margriet zag in het restant van 80 minuten een droom uiteen spatten. In de ultieme 

slotseconden was het Stijn van Cuijk die de gelijkmaker binnenschoot. Eerder had Rick van 

Rodijnen de Ossenaren voor rust op voorsprong gebracht. 

 
Rick van Rodijnen scoorde de 1-0(Archief Foto Peter kuijpers) 

 

Nog tachtig minuten stonden er op de stopwatch van scheidsrechter Vissers uit Zeeland bij het 

begin van het duel tussen Margriet en Volkel. Een wedstrijd die op 7 december na tien minuten 

noodgedwongen werd gestaakt wegens een blessure van de dienstdoende arbiter. Om die reden 

werd er niet afgetrapt op de Amstelhoef maar hervat met een scheidsrechtersbal. In de achttiende 

minuut kwamen de Ossenaren op voorsprong. Een vrije trap van Ramon Verbiesen belandde buiten 

bereik van Volkel-doelman Tomek Kuijpers tegen de kruising. Gijs Bouwens kreeg de bal niet 

verwerkt, maar collega Rick van Rodijnen kogelde de bal langs Kuijpers: 1-0. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/294673
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Margriet - Volkel (Foto's Volkel Tonny Kuijpers) 

 

Rond de bakplaat 

Na rust kregen Lars Visser en Thijs van Heeswijk honderd procent kansen, maar tot wanhoop van 

Margriet-trainer Hans Richters c.s. bleef het bij 1-0. Maar ook Theo Peerenboom kreeg een 

opgelegde kans zijn team langs Margriet te schieten, maar de ervaren aanvaller kwam niet tot 

scoren. Daarvoor was het wachten op de 94e minuut. Een vrije trap belandde bij Stijn van Cuijk die 

doelman Maikel van der Lee van Margriet het nakijken gaf. Trainer William van der Steen van 

Volkel: “Zo’n gelijkmaker voelt als winst. En dan vooral als hij in de slotseconden valt. Over het 

geheel was de 1-1 wel verdiend. Al had Margriet twee dikke opgelegde kansen die ze lieten liggen. 

Daar moet ik dan ook weer eerlijk in zijn. Het is met Boekel Sport een van de betere ploegen uit 

onze klasse.” 

 

 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/295909
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Activiteitenkalender 
 

14-17  februari Carnaval 

3-4-5 april  Easter Open  

 

 

    

 

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

 

 

Deadline kopij: 
zaterdag 11 april 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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