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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Er is weer veel gebeurd binnen onze club en daarover is hier weer van alles te lezen. 
 
Het vaandelteam leek de hemel te bestormen maar plotseling kwam er zoveel zand tussen de raderen dat 
het kampioenschap nagenoeg verkeken is. De nacompetitie leek eerst niet zo van belang maar is dat nu 
plotseling wel degelijk. Het kan verkeren. Maar niet getreurd, we gaan gewoon verder. 
 
Diverse andere senioren- en jeugdteams hebben nog alle kans om de vlag te hijsen. Dus een mooie zomer 
wordt het zeker. Veel succes! 
 

Kopij voor het volgende nummer wordt verwacht voor of op zaterdag 6 juni! 
De data daarna zijn: 15/8, 10/10 en 12/12. 
 
Mensen die wel eens een column zouden willen schrijven kunnen zich altijd melden bij Lars 
Bongers. 
 
 
 
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 

Justin Bloks Astrid vd Cruijsen   

 

Aangemeld 

 

Verhuisd 

Tom van Dalen Ringbaan 10 5428 GS Venhorst 
 
 
Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan  
Ton van Hooff, Eikenwal 101A, 5403 KE Uden, 0413-265734 / 06-19906363 
of mailen naar info@rksv-volkel.nl . 

mailto:info@rksv-volkel.nl
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Organisatie 
 
Bestuur 
Voorzitter Pieter Peerenboom Kroatenstraat 20 Volkel 0413-272252 
Secretaris  Ton van Hooff Eikenwal 101A  Uden 0413-265734 
Penningmeester Rob van Beem Leeuwstraat 6  Volkel 0413-261451 
Wedstrijdsecretaris senioren Harrie Verwegen Tijgerstraat 11  Volkel 0413-274103 
Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen Frans van Os Nieuwstraat 22 Volkel 0413-272250 
Sportparkbeheer 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 Marcel vd Bergh Kloosterstraat 40 Volkel 0413-256961 
Lid Harrie Verwegen Tijgerstraat 11 Volkel 0413-274103 
 
Veteranencommissie 
Voorzitter Dirk Verwijst Dasstraat 53 Volkel 0413-273700 
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 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 6 

 

  

  



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 7 

 
 
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 
Lars Bongers    Column, Interview 
Peter Lucassen   Wedstrijdverslagen Volkel 1 
Wout Cobussen   Statistieken  
Pieter Peerenboom  Van de voorzitter 
Ton van Hooff   Ledenmutaties / bestuursmededelingen 
Nancy van Hooff   De Elf van…  
Fred Bongers   Jeugdwetenswaardigheden  
Tonny Kuijpers   Fotografie, Achter de schermen, Raad de Plaat 
Els Bos    Kantinezaken 
Pascal van Os   Distributie 
Martien van Rijbroek  Bundeling 
Nancy van Rijbroek  Bundeling 
En alle bezorgers: Jan van Bergen; Wim Bens; Theo van Dijk; Dirk vd Berg; Frank vd Acker; Gerald Riepe; 

Marcel Robben; Manuel Silverenberg; Henry Spierings; Rob Verhoeven;  Pascal van Os; 
Piet Donkers; Hans vd Locht; Ton van Hooff; André Koenen; John Cissen, Martijn van 
Grinsven, Roy van de Brand, Hans van Tiel en Pieter vd Berg. 

http://www.rksv-volkel.nl/
mailto:webmaster@rksv-volkel.nl
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Van de voorzitter 
 

 
 
In de maand april komt het einde van de competitie in zicht en de Derde 

klasse D werd in de media al uitgeroepen tot de spannendste competitie van 

Brabant, van Nederland en zelfs van Europa. Daar hadden wij in de winterstop 

geen rekening meer mee gehouden. Met een periodetitel op zak had ons 

eerste team een straatlengte voorsprong op de concurrentie en werd er al 

voorzichtig gedacht aan een mooi feest. Dat liep anders, je kan er allerlei 

cliches op los laten zoals “de bal is rond “ en nog meer van dat soort wijsheden. Het dubbeltje dat voor de 

winterstop elke keer onze kant op viel, viel in de maand maart elke keer de ander kant op. Ineens waren we 

beland in de spannendste competitie van Nederland, waarin zeven ploegen op één puntje van elkaar 

stonden. Zelfs Omroep Brabant kreeg er lucht van en maakte een rondje langs die zeven clubs om daar op 

de radio een leuk item van te maken. Onze jongens zijn keihard blijven werken voor een goed resultaat, 

maar helaas konden we niet brengen wat we voor de winterstop brachten. Laten we ons team positief 

blijven steunen en hopen op een mooie na-competitie. 

Onze Dames hebben dit jaar keihard gewerkt  en blijven dat ook doen tot het einde van het seizoen maar 

dat gaat lastig worden. Allerlei omstandigheden waren er debet aan dat onze dames maar niet weg konden 

komen van de onderste plaats(en). Gelukkig heeft Gerald aangegeven ook volgend jaar weer de 

trainer/coach van onze dames te zijn en gaan zij weer vol goede moed beginnen aan een nieuw seizoen. Of 

dat gaat beginnen met één of twee damesteams is op dit moment nog  de vraag. Op dit moment zit het 

aantal speelsters tussen  ‘ veel te veel voor één team’ en ‘net te weinig voor twee teams’. Laten we hopen 

dat daar een goede oplossing voor komt en dat we volgend seizoen misschien zelfs met twee Damesteams 

op zondag van start kunnen gaan. Het vrouwen/meisjes voetbal zit enorm in de lift maar bij de clubs is het 

puzzelen met de aantallen en dat geldt ook voor onze vereniging. Achter de schermen wordt er in ieder 

geval keihard gewerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Lian Bos heeft zich daar jarenlang 

voor ingespannen en zij wordt in het nieuwe seizoen opgevolgd door Lynn van Hooff en Alien 

Kleinlugtenbeld. 

Voor ons Tweede, Derde en Achtste team zijn er nog titelkansen en misschien zijn die bij het uitkomen van 

de Klupproat al gevierd. Het Vierde team heeft goede zaken gedaan en maakt een goede kans zich ook dit 

jaar weer op een hoog nivo te handhaven. Ons Vijfde, Zesde en Zevende team draaien goed mee in de 

middenmoot, veilig voor degradatie en ook veilig voor een kampioenschap. 

Het Easter Open kwam deed voor de tweede keer Volkel aan en was wederom een groot succes. Dankzij de 
vele vrijwilligers en de sportieve inzet van de spelers konden we twee dagen genieten van de goede sfeer 
en mooie, spannende wedstrijden met ook dit jaar een heel hoog (buitenlands) niveau. 
 
 Helaas hebben we met onze club te maken gehad met een incident waarbij ons 5e team betrokken was en 
hun tegenstander, het zesde team van Vorstenbossche Boys. Op zondag 8 maart heeft er een vechtpartij 
plaats gevonden waarbij van beide teams diverse mensen betrokken waren. Het is voor ons niet geheel 
duidelijk geworden wat zich exact heeft afgespeeld en hoe er is gehandeld door de personen die op  dat 
moment op het veld stonden.  Na die wedstrijd is er verschillende keren een goed en intensief contact 
geweest tussen ons bestuur en dat van Vorstenbosch om te bekijken hoe we de gebeurtenissen op een 
juiste en zorgvuldige wijze in beeld zouden kunnen krijgen.  
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Bij beide clubs zijn er vele gesprekken geweest met de betrokkenen om uit te zoeken wat er precies 
gebeurd was. Daarna is door beide clubs een gezamenlijke verklaring naar de KNVB gegaan.  
De zaak is nu in handen van de KNVB en op het moment van schrijven hebben we daar nog geen uitspraak 
van ontvangen.  
Helaas kreeg de media er ook lucht van en werd het enkele malen breed uitgemeten in diverse bronnen. 
 
Wat ik verder nog wil toevoegen aan deze vervelende gebeurtenis, is dat wat er ook op een voetbalveld 
gebeurt, dat nooit een legitieme reden mag zijn om over te gaan tot gewelddadige handelingen. Waren we 
in december 2012 nog allemaal geschokt door wat er gebeurde met Richard 
Nieuwenhuizen, dat lijkt nu alweer nagenoeg vergeten te zijn. Het begint allemaal met respect, een term 
waar je altijd naar moet handelen, of je nu speler bent, of begeleider, of toeschouwer. Heb respect voor je 
tegenstander, heb respect voor de scheidsrechter en heb ook respect voor je medespelers.  
 

 

Pieter Peerenboom,  

voorzitter 

 

 

Spannendste competitie van Europa 
 
Maandag 30 maart hebben we op onze club bezoek gehad van Omroep Brabant verslaggever Martijn de 
Graaf. Hij interviewde aanvoerder Ruud Verstegen, voorzitter Pieter Peerenboom en bestuurslid Lars 
Bongers over de zogenaamde ‘spannendste competitie van Europa’. Fragmenten hiervan zijn terug te 
luisteren op de ‘Kriskras’ pagina op de website van Omroep Brabant. 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
 

Als ik dit stukje schrijf is het nog niet halverwege april en zijn we toch al 
weer naar het einde van de jeugdcompetities aan het kijken. Als het weer 
geen roet in het eten gooit, en daar ziet het nu niet naar uit, zijn in het 
eerste weekend van mei alweer de laatste competitiewedstrijden.  
Terwijl de competities pas op de laatste dag van februari begonnen zijn. 
Voor de echte liefhebbers is deze periode van ruim 2 maanden te kort om 
het een tweede seizoenshelft te kunnen noemen. 
 

Gelukkig hebben we in mei, in het Hemelvaartweekend, op 15, 16 en 17 mei nog ons eigen 
toernooi dat weer een mooi evenement belooft te worden voor de deelnemende teams. De 
toernooicommissie is al maanden bezig met de organisatie en heeft weer een paar leuke nieuwe 
activiteiten buiten de wedstrijden om bedacht. Buiten de gebruikelijke fotoshoot, waarbij iedere 
speler een teamfoto krijgt, de aanwezigheid van de Voetbalschool Uden en de actie in combinatie 
met Billy Bird Hemelrijk voor de F teams is er dit jaar een nieuwe activiteit die bekend is van 
televisie, komt de Fysiotherapiepraktijk FysioVo uit de Kloosterstraat en Podotherapeut Ted 
Goessens van Podo-Logisch uit Mariaheide zich presenteren om te laten zien waar ze voor staan 
en wat ze allemaal kunnen en wordt er op zaterdag een vrijwilliger extra in het zonnetje gezet.  
De presentatie van FysioVo en de Podo-Logisch vloeit voort uit de intensieve samenwerking die 
onze vereniging heeft met deze praktijken.  
Dit is een mooie gelegenheid voor ouders om eens contact te leggen en/of advies te vragen als ze 
vragen hebben over blessures of pijntjes van hun kinderen.  
Met de samenwerking met deze gerenommeerde therapeuten hopen we blessureleed te 
voorkomen en als dit niet gaat snel deskundig advies en behandeling te kunnen bieden. 
 
De techniektraining voor de E-pupillen begint een structurele vorm te krijgen en wordt steeds 
professioneler. Het aantal deelnemers is stabiel en de instructeurs worden serieuzer. 
Bij het serieuzer worden hoort ook een bepaalde instelling van de deelnemers.  
Helaas moeten we concluderen dat er een aantal deelnemers zijn die dit niet begrijpen. Een aantal 
kinderen is wel aanwezig bij deze training maar komt niet om aandacht te geven aan de 
oefeningen die deze vrijwilligers proberen over te brengen. Hier hebben niet alleen de 
instructeurs last van maar ook de spelers die wel iets willen leren. 
We hebben al een aantal ouders hiervan op de hoogte gebracht en deze kinderen zullen bij 
herhaling ook niet meer deel mogen nemen aan de techniektrainingen. 
 
Op 4 en 5 april hebben we het grote internationale toernooi op onze velden gespeeld. Elders in 
deze uitgave staat hiervan een verslag met foto’s. 
 
Ondanks dat de competities al bijna afgelopen zijn als deze uitgave beschikbaar is maken we toch 
een rondje langs de teams met de resultaten van de wedstrijden tot en met 11 april. 
 
De ME2 heeft nog geen wedstrijd kunnen winnen. Deze jonge meiden hebben er wel plezier in en 
dat is ook na een dikke nederlaag. Op deze leeftijd is het belangrijk dat ze plezier in het spelletje 
hebben. Als ze goed trainen komt die overwinning vanzelf een keer. 
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De meeste meiden van de ME1 hebben in het najaar ook al gevoetbald en zijn net een klein beetje 
verder. Ze staan mooi in de middenmoot met 3 overwinningen. 
De MC heeft wisselende resultaten en staan nu ook heel netjes in de middenmoot. 
De oudste en meest ervaren meiden van de MA hebben het moeilijk in de competitie. Ze begonnen heel 
goed met een mooie overwinning maar hebben dit helaas niet vol kunnen houden. 
 
Bij de teams in de A-categorie, de A1 en B1, is het nog spannend. De A1 had in het najaar een hele goede 
reeks. Na de winterstop is dit niet het geval en ze moeten nu knokken om niet in de onderste regionen 
terecht te komen. Gelukkig is de sfeer in het team heel goed en weten ze goed met deze tegenslagen om te 
gaan. De 8-2 overwinning van 11 april is een mooie opsteker voor het team en de begeleiding. 
De B1 doet het goed. Helaas zijn ze meteen na de winterstop een beetje gezakt in de rangschikking maar ze 
doen met 3 overwinningen op rij weer goed mee in de bovenste helft. Met de periodetitel uit de eerste 
periode zijn ze zeker van de nacompetitie. 
 
De A2 doet het verrassend goed en was tot 11 april nog ongeslagen. Helaas konden ze in Heesch niet 
winnen van de koploper. 
 
Bij de B2 zijn de resultaten voldoende om mee te doen in de subtop van de competitie. Met twee 
overwinningen en 3 nederlagen kan het nog alle kanten op in deze kleine competitie van slechts 9 teams. 
 
De C1 doet het goed in de competitie met een vierde plaats maar in de beker doen ze het nog beter. Als 
enige van onze jeugdafdeling doen ze nog steeds mee in de bekercompetitie. 
Na de overwinning op Blauw/geel (5-4) zijn ze door naar de vijfde ronde. 
 
Ook bij de C2 wordt er gewonnen en verloren. Ook hier zijn de resultaten goed voor een mooie plek in de 
middenmoot. 
 
Als we bij de pupillen komen zien we dat het vooral bij de D en E teams erg goed gaat. 
 
De D1 staat met slechts 1 nederlaag op een prima 2e plaats en ze moeten nog tegen de koploper die 3 
punten voor staat. Dus nog alles in eigen hand voor het kampioenschap. 
 
Bij de D2 is ook nog maar 1 nederlaag te melden en ze staan 1 puntje voor op nummer twee. Die komt op 
de laatste speeldag op bezoek in Volkel. Ook hier is het dus nog heel spannend. 
 
Bij de ongeslagen E1 kan ook op de laatste speeldag de beslissing vallen. Dan kan de achterstand van 2 
punten op de koploper goed gemaakt worden. 
 
De E2 heeft de eerste en laatste wedstrijd gewonnen maar helaas alles daar tussen verloren. Ze staan nu op 
een negende plaats. 
 
De E3 is ook nog ongeslagen en ze staan fier aan kop in de competitie. Bij winst op 18 april mogen ze zich al 
kampioen noemen. Mocht het op die dag niet lukken dan is er nog van alles mogelijk want ze hebben, met 
nog 3 wedstrijden te gaan een voorsprong van 6 punten op de nummer 2. 
 
Voor de E4 is 18 april de dag waarop de leidende positie overgenomen kan worden. Daarna zullen nog twee 
wedstrijden volgen die net zo spannend zullen worden. Ook hier hebben ze nog steeds alles in eigen hand. 

 
Bij de F teams gaat het even ietsje minder.  
De F1 staat met twee overwinningen en vier nederlagen op een 7de plaats in deze zware competitie. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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De F2 heeft met 1 overwinning meer nog net de aansluiting met de top 3. De teams in deze competitie 
zitten allemaal heel dicht bij elkaar en een nederlaag of overwinning kan zomaar enkele plaatsen schelen in 
de rangschikking. 
 
De F3 en F4 spelen in de Fair Play competitie, zoals al vaker uitgelegd is dit een spelvorm zonder 
scheidsrechter. Na een lastig begin krijgen ze de smaak nu een beetje te pakken. Op 11 april hebben ze 
allebei gewonnen. Voor de F3 was dit de eerste overwinning en voor de F4 de tweede 
 
Het is dus nog voor een aantal teams erg spannend met de komende wedstrijden. Reden genoeg om een 
keer naar onze teams te komen kijken. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 
 
 

 

 

 

Clubnieuws 

Uitbreiding jeugdcommissie 

Onze jeugdcommissie wordt met ingang van het nieuwe seizoen uitgebreid. Lian Bos wordt opgevolgd door 

Lynn van Hooff en Alien Kleinlugtenbeld. 

Lynn wordt coördinator junioren meisjesteams en Alien neemt de pupillen meisjes onder haar hoede. 

Lynn en Alien veel succes, maar vooral Lian hartelijk dank voor jouw inzet voor de meisjesafdeling. 

Sjaak vd Wijst is ook volgend seizoen trainer/coach van Volkel 3 

Alle trainers van de A-selectie hebben zodoende hun contract verlengd. 

Het bestuur is daar zeer content mee! 

Gerald Riepe is ook volgend seizoen trainer van de Volkelse Vrouwen 
Het bestuur is verheugd dat ook Gerald aanblijft en wensen hem en zijn dames succes. 

Kandidaat penningmeester rksv Volkel 

Ad Kuijpers is bereid gevonden om de functie van penningmeester over te nemen van Rob van Beem. Ad 

zal in december worden voorgedragen door het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering. Rob geeft 

aan het einde van het seizoen de werkzaamheden over en Ad zal vanaf dat moment als waarnemend 

penningmeester optreden. 
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Interview met Gerald Riepe 

 
Gerald Riepe, trotse opa, als het goed is 
ondertussen voor de 3e keer!  Iedereen kent 
Gerald. De huidige jeugd vooral als de man die 
jarenlang de kantine beheerde en nu trainer en 
leider van onze dames is. Velen hebben hem nog 
meegemaakt als jeugdleider. Maar deze Gerald 
heeft ook ruim 250 wedstrijden in ons 1e 
gespeeld. Keiharde voorstopper, die zich niet liet 
tegenhouden door een gebroken neus of enkel. 
Breekijzer op momenten dat het nodig was. Op 
het veld soms iets té fanatiek, buiten het veld ‘El 
Positivo’. Een kijkje in het verleden, heden en de 
toekomst met Gerald Riepe. 
 
Gerald is geboren op Oosterens , in de Rechtestraat, daarna verhuisd naar de Elandstraat, waar broer Jan 
en zus Bernadette geboren zijn.  Zoals de meesten in deze rubriek begon ook Gerald op de jongste leeftijd, 
toen 7, met voetballen bij onze club. Toen had je nog geen echte F-jes, maar begon je bij Ajax, PSV of 
Feyenoord, zogenaamd uiteraard. Tot zijn 10e heeft hij dit gecombineerd met judo, waar hij lessen kreeg 
van Toon Slaats. Omdat Gerald van jongs af aan al de langste was, werd hij altijd naar voren geroepen voor 
een judo-demonstratie van Toon. Dit hield eigenlijk vooral in dat Gerald stil moest blijven staan en Toon 
Gerald alle kanten op sloeg en gooide, Toon kende zijn eigen kracht niet echt... Op zijn 10e moest toch de 
keuze gemaakt worden tussen voetbal en judo en dit maakte zijn keuze toch wel erg gemakkelijk: voetbal! 
 
Mede door de eerder genoemde lengte (rond de B/ A groeide Gerald in 1 jaar tijd 18 centimeter!) heeft hij 
zijn jeugdjaren altijd als voorstopper in de hoogste elftallen doorgebracht. Het was met zijn lengte zelfs zo 
erg gesteld, dat hij thuis uit bed was gegroeid. Er was geen geld voor een nieuw en groter bed, dus moest 
Gerald zijn benen maar tussen de spijlen van het bed steken. Door de groei, in combinatie met de training,  
had hij vaak kramp. En doordat zijn benen geen kant meer op konden door de spijlen moest moeder Cisca 
snel naar boven moest komen om Gerald zijn benen te strekken tot de kramp verdween! 
 
Dus altijd in de standaardelftallen gespeeld. Tot en met de C1 met Adri van Oort en Marcel vd Kammen; die 
jongens maakten het verschil.  Beiden zijn dan ook naar de B van  Udi’19 vertrokken, waar Adri zo ongeveer 
net zolang als Gerald in Volkel 1, in Udi 1 heeft gespeeld, Marcel heeft zelfs nog PSV gehaald tot zijn knieën 
het begaven. (Heeft daarna nog jarenlang veel (zwart) geld verdiend met fluiten in België) Prima scheids 
trouwens. Op zich bevond hij zich verder in een niet al te geweldige lichting. Tonny Smits was zijn trainer bij 
de A1, wanneer die begon te praten draaiden de spelers hun gezichten al weg of deden de klep van de 
integraalhelm dicht. Hij sprak met vrij veel consumptie. Buiten dat een geweldige gast! Door zijn lengte, 
sprongkracht en inzet mocht Gerald op zijn 15e al bankzitten bij het 1e. Dit heeft hij enkele jaren bijna elke 
week gedaan, met hooguit een minuut of 10 speeltijd per maand, maar dit vond hij toen al geweldig!  
 
Op een gegeven moment volgt dan toch de definitieve overstap naar de senioren. Zijn eerste wedstrijd 
(beker) bij de senioren moest  Gerald met het 2e mee, met als leider Adriaan Verstegen. Dit weet hij nog als 
de dag van gister. Volkel 2 moest uit naar Avanti en Gerald werd logischerwijs voorstopper gezet tegen een 
ervaren spits. Toen de teams de thee opzochten zat Gerald helemaal onder het bloed: de spits had hem 
overal geraakt waar hij hem raken kon. Toen Adriaan klaar was met het traditionele uitdelen van partjes 
sinaasappel (bij velen een bekend gebeuren), gaf hij aan dat hij bij de A1 wel een grote jongen kon zijn 
maar dat Gerald die spits maar eens precies dezelfde behandeling moest geven. Toen de wedstrijd gedaan 
was (resultaat onbekend) zaten beiden dus totaal onder de blauwe plekken en het bloed, werden handen 
geschud en complimenten uitgedeeld aan elkaar over de ‘lekkere’ wedstrijd die ze zojuist gespeeld hadden. 
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Welkom bij de senioren! Zo wist Gerald meteen waar hij aan toen was (en zijn tegenstanders voor de 
komende jaren nog totaal niet...). 
 
Vanaf dat moment speelde Gerald zijn wedstrijden in Volkel 1. Begonnen in de 5e klasse onderafdeling, 
langzaam de weg omhoog ingezet, met ups en downs. Op de training werd door de ouwe garde toen, Rob, 
Pierre, maar vooral door Leo vd Brand (broer van Wilma), op de bekende manier welkom geheten met 
enkele raken trappen (er was wel altijd een bal ‘in de buurt’ heette dat). Zo heeft Gerald Edje Hermkens 
ook eens iets geleerd: dat je hem nooit moet poorten, zelfs niet in een vriendschappelijk trainingspartijtje. 
Ed heeft daarna 2 weken niet kunnen voetballen... 
 
Enkele geweldige voetballers en personen hebben deel uitgemaakt van Volkel 1 in die jaren: achterin 
maatjes Pierre Hutjens en Rob Verstegen, met Gerald samen 
een berucht trio. Leo Lourensen in het doel, Ruud de Wolf, Paul 
Overeem (“beste voetballer waar ik mee gespeeld heb”), Adje Wouters, 
Dirk Verwijst, de gebroeders Van Asseldonk en later nog onder 
andere Willy Smits, Frank en Robert Raaijmakers en Ivo Teeuwen 
(“en nu stop ik met opsommen, want wil niemand vergeten op te 
noemen”). En geweldige voetballers brengen natuurlijk ook 
legendarische momenten met zich mee: Udense keeper Ton van Dalen 
kwam in een wedstrijd eens tegelijk met Gerald naar de bal toe 
(“kampioenswedstrijd van tegenstander, ergens de kant op van 
Westerbeek”)  de bal belandde via Geralds hoofd over Ton in het 
eigen doel. Tegenstander kampioen... Een vrouw van de tegenpartij 
dacht leuk te zijn door Gerald te bedanken én te feliciteren met 
zijn ‘doelpunt’ en gaf Gerald een bos bloemen. De bloemen werden op de kop van de arme vrouw kapot 
geslagen (“wat voor bloemen het waren weet ik niet meer, maar de knoppen vlogen in het rond”)! Op zo’n 
moment moet je niet bij Gerald in de buurt zijn. Ook legendarisch, maar dan wél op een leuke manier was 
de wedstrijd uit bij FC Uden, waar de meeste mensen al op weg waren naar de uitgang, omdat promotie er 
toch niet meer in leek te zitten, toen opeens een schot van Eus Berfelo van eigen helft over de Udense 
keeper in het doel verdween en Volkel alsnog promoveerde. De beelden van een geblesseerde Pierre 
Hutjens, Ruud de Wolf en Tinie v.d. Brand die leider Rob Verstegen in zijn armen vielen staan Gerald nog bij 
als de dag van gister! Of vlagger Martien vd Boogaard, die tijdens een toernooitje in Loosbroek tussen de 
wedstrijden door de kroeg voorin de Lunenburg opzocht. In de finale mocht Martien niet vlaggen omdat er 
neutrale grensrechters kwamen. In de wedstrijd kijken had hij ook niet zo’n zin, dus maar weer terug naar 
de kroeg! “Tuuter mar unne keer dan kom ik naar buiten” zei Martien tegen Herman Hutjens, toen leider 
van Volkel 1.Toen de finale uiteindelijk gewonnen was, de huldiging had plaatsgevonden, de spelers 
hadden gedoucht en nog even hadden nagevierd reden ze naar de Lunenburg en er werd getuuterd: Ginne 
Martien natuurlijk. Herman naar binnen en kwam weer buiten gelachen, meteen gevolgd door een wat 
beschonken Martien. De kroegeigenaar had tegen Herman gezegd: “Blij dat jullie hem komen halen want 
hij zuipt al mijn bier op!” Mooi detail was ook dat op de weg van het voetbalveld naar de Lunenburg hier en 
daar een leeg fleske bier stond, misschien wel om de weg terug te vinden, net als in het ieder wel bekende 
sprookje. 
 
Ook de beslissingswedstrijd voor het kampioenschap (92-93) in Handel tegen Braakhuizen staat hem nog 
goed bij. Gerald was eigenlijk geblesseerd, maar toenmalig trainer Eus Marijnissen (“ook al zo’n geweldige 
trainer/kerel!”) stond erop dat hij mee zou doen. Gerald (samen met Peter Hagelaars) moest zelfs een 
bezoek brengen aan een of andere gebedsgenezer in Zijtaart, die hem enkele pilletjes gaf (“een wassen 
neus, maar ik deed het toch maar”) en of dit hielp weet hij niet, maar Gerald kon minuten maken, Peter 
helaas niet. 
Dit was ook nodig, want een minuut of 35 moest hij nog invallen om de score te handhaven. Deze dag is na 
enkele door Gerald weggekopte ballen het lied “hij is een Euromast!” door de supporters van Volkel 
ingezet. Ook het kampioenschap onder leiding van wijlen Harrie Langenhuizen in seizoen 83-84 staat hem 
nog bij, Het was Harrie zijn eerste seizoen, Harrie kon nog teren op de trainingen en de conditie die we zelfs 
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toen nog hadden, van de trainer daarvoor (Gerard de Klein). Dat waren volgens Gerald nog eens trainingen, 
altijd de grenzen opzoeken. Hard getraind (voor degenen die daar bij waren zijn de kikkersprongen die we 
toen moesten doen berucht) maar wel prachtig toen. Van Harrie kregen ze 100 gulden per gehaald punt 
boven de 24 (toen kreeg je nog 2 punten voor een overwinning). Moest ie aan het eind van het seizoen 
1.200 gulden afrekenen! Dat hebben ze toen wel op moeten maken bij Harrie thuis in de tuin, groot feest 
natuurlijk . 
 
Toch heeft hij nogal wat fysieke ongemakken gehad. Net als broer Jan enkele keren zijn neus gebroken 
(“stand is 4-3 voor mij”), een schouder die om de haverklap uit de kom schoot en 2 keer een gebroken 
enkel, waarmee hij die wedstrijden gewoon heeft uitgevoetbald! De blessure aan zijn schouder is een keer 
samengevallen met zijn enkel, dat zat zo: Gerald zat in de ziektewet, de spieren rondom zijn schouder 
waren zo opgerekt, dat hij gewoon geen werkzaamheden kon verrichten met die arm. De maandag na het 
weekend zou hij weer beginnen met werken, maar..... te weinig man die zondag tegen Oranje Zwart 
(“stonden onderaan en kwamen met een pak sjek het veld op”). De trainer vroeg of hij op de bank wilde 
zitten, voor het geval dat. Ze kwamen met 0-1 achter en Gerald moest er in, in de spits!!  Na een kopduel 
tussen wat spelers van Oranje Zwart zwikte zijn enkel om. Na de wedstrijd moest Gerald zijn baas bellen 
dat hij toch nog niet kon beginnen de dag erna: nee, niets met zijn schouder, dat was vort goed.. Nu bleek 
zijn enkel te zijn gebroken! Na als 1e te zijn gehuldigd voor 250 gespeelde wedstrijden in Volkel 1 (was een 
schatting toen), vond Gerald het tijd om na een kleine 16 jaar te stoppen en lager te gaan voetballen. Maar 
eerst werd hem nog een afscheidswedstrijd aangeboden: thuis mocht gevoetbald worden tegen RKC, toen 
nog met onder andere Harrie Decheiver en Marcel Brands (“nog 2-0 voor gestaan door goals van Ivo 
Teeuwen”). 

 
Nog 1 jaar in het twidde gevoetbald en toen lager gegaan, overdag werkte Gerald en ’s avonds ook nog een 
nacht of 3 in de week varkens laaien, dus 2x trainen zat er niet meer in. Dan maar naar het 5e, als spits. Veel 
goals gemaakt, 2x kampioen geworden, veel lol gehad. Geweldig elftal en een geweldige tijd! Vooral de 
beslissingswedstrijd in Erp tegen Gemert 7 staat hem nog goed bij (was in het jaar dat een stuk of 7 
Volkelse teams kampioen werden). Alle teams uit de competitie hadden zo’n hekel aan Gemert 7, dat het 
kampioenschap Volkel werd gegund. De laatste competitiewedstrijd moest Volkel 5 nog tegen een beter 
voetballende ploeg en hadden dan ook geen schijn van kans , met de rust keek men dan ook al tegen een 2-
0 achterstand aan. Maar de tegenstander wilde dus echt niet dat Gemert kampioen zou worden en liet 
Volkel 5 dan ook alsnog winnen, waardoor een beslissingswedstrijd (met alle kampioensteams in Volkel-
shirt op de tribune) tegen Gemert werd afgedwongen. Deze werd in Erp met 10 man (rode kaart) met 3-2 
gewonnen door een kopgoal in de verlenging van Edje Bongers! (“Normaal was hij achteruit nog wel bij te 
houden, maar na die goal liep ie! Niemand kon hem inhalen!”) 

 
Tijdens de andere kampioenswedstrijd tegen Nuland was Gerald eigenlijk geblesseerd maar zat toch op de 
bank. Dit in geval van nood! Toen de wedstrijd een half uur voor tijd nog niet beslist was, riep leider Rob 
van Beem naar Gerald: “Lange, jij in de spits!” En ja hoor, 5 minuten voor tijd een voorzet van de linkerkant, 
Gerald torent boven de keeper uit en kopt de bal over een speler van Nuland in de hoek (gelooft u het niet? 
Gelukkig voor Gerald stond Tonny Kuipers langs het veld met zijn camera, zie foto’s onderaan het interview 
als bewijs!). 
 
In die tijd klopte trainer Eus Marijnissen ook nog wel eens aan bij Gerald of hij in noodgevallen niet eens als 
breekijzer bij het 1e mee zou willen. Als clubman en liefhebber  zijnde zei Gerald hier geen nee tegen en op 
een dag (na ’s morgens 3 goals te hebben gemaakt in het 5e) moest hij ’s middags het tij doen keren in de 
wedstrijd van het 1e. Er moest worden gewonnen tegen Ulyses uit Megen. Bij een 1-0 achterstand moest hij 
7 minuten voor tijd invallen. 
Nadat hij met zijn 1e balcontact de bal snoeihard op de paal kopte, schoot hij de 2e bal met links in het doel. 
1-1. Na een voorzet van Wilfred van Deursen van rechts  kopte Gerald de bal terug op Fred van Asseldonk 
die de bevrijdende 1-2  kon maken. Die dag veranderde Gerald bij zijn teamgenoten van “ouwe lul” in 
“gouwe lul”! 
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In de tijd dat Gerald bij de senioren kwam, was het gebruikelijk dat je ook als jeugdleider ging fungeren. Al 
met al is Gerald dus al vele jaren actief geweest als leider van onze jeugd en als vrijwilliger in de vereniging. 
In 2013 is hij zeer terecht gehuldigd als Lid van Verdienste. Ondanks de vele hoogtepunten zijn er toch 3 
sterfgevallen die echt als dieptepunt kunnen worden gezien: eerst van leider Sjef Jansen, wat er al flink 
inhakte bij Gerald. Later van leider, buurman, maar vooral vriend Rob Verstegen, een grote impact. In 2005 
kreeg Gerald het verschrikkelijke nieuws te horen dat Frank Raaijmakers, die op dat moment de A1 leidde, 
ernstig ziek was. Frank vroeg hem of hij het zolang over wilde nemen, wat natuurlijk geen probleem was. 
Het dierbaarst en meest trots is hij toch op de manier waarop de spelersgroep dit verlies op heeft gepakt, 
dat seizoen kampioen is geworden en dit nog elk jaar viert (dit jaar het 10e jaar, er komt zelfs een ster op 
het kampioensshirt!), waarbij Frank niet vergeten wordt door op de feestavond met zijn allen een toost uit 
te brengen op Frank... Gerald gaat op de feestdag zelf altijd even naar het graf van Frank en legt daar een 
bloemstukje neer in naam van alle A1spelers. Gewoon omdat Frank niet mag worden vergeten en dat het 
zo hoort vindt hij. 
 
10 Jaar is Gerald leider van Volkel 1 geweest, onder Eus Marijnissen, Tiny Verhoeven, Henny Zwiers, en  Wil 
Janssen. Hij heeft nog altijd goed contact met enkele trainers uit die tijd, waarbij met Tiny, Wil en de 
vrouwen nog regelmatig wordt afgesproken! Verder is Gerald al zo’n 30 jaar werkzaam voor de Klupproat 
(redactie, bezorger etc.) en ook al een hele periode als scheidsrechter. Onder de meesten is hij vooral 
bekend als kantinebeheerder, wat hij samen met Wilma 8 jaar heeft gedaan. Eigenlijk was het de bedoeling 
de 10 jaar vol te maken, maar door enkele minder leuke voorvallen in hun laatste jaar, is toch besloten 
eerder te stoppen en het stokje door te geven aan Els en Toine. Wat Gerald mooi vindt om nu nog te zien, 
is dat de bardiensten op de zaterdag nog perfect worden ingevuld, wat Els en Toine veel werk uit handen 
neemt, ga zo door! 

 
Momenteel is Gerald met veel plezier leider en trainer van onze Dames 1, waar onder andere dochter 
Femke in speelt. “De prestaties zijn momenteel minder goed, maar ik heb hier echt veel plezier in en wil dat 
mijn meiden dit ook houden!” Wat ervaring met ‘omgaan met dames’ had Gerald al. Jaren geleden had hij 
met Ingrid Tonies aan het eind van een seizoen met een handtekening op een bierviltje vast laten leggen, 
dat als Ingrid geregeld kreeg dat er het seizoen erna een Dames 2 zou komen, Gerald leider/trainer zou 
worden. En zo geschiedde... zelfs een keer kampioen geworden, minder was dat hij zelf moest  fluiten in 
Gemert , in de met 7-0 gewonnen kampioenswedstrijd, dit omdat alle scheidsrechters uit  Gemert naar de 
uitwedstrijd in Uje tegen Udi ’19 waren kijken. 
 
Zoals voorin dit interview al genoemd, hoopt Gerald tijdens het uitkomen van deze Klupproat voor de 3e 
keer opa te worden: jongste dochter Renske staat op het punt om te bevallen! Zijn huidige 2 kleinzoons zijn 
momenteel stralende middelpunten in zijn leven, uiteraard samen met zijn dochters Femke en Renske en 
Wilma waar hij al jaren gelukkig mee en trots op is! Met Monique begonnen in de Rudigerstraat, nu al zo’n 
30 jaar kei gelukkig in de Dasstraat, waar hij het voorlopig nog wel volhoudt. 
Tot slot nog een tip voor Gerald voor de huidige selectiespelers: “Kikkersprongen! Van de ene kant van het 
veld naar de andere kant, dan spring je de zondag erop zo 3 meter de lucht in! Of naar Bedaf, Stijn en Ruud 
met Jan en William op de rug een keer of 20 op en neer de berg op!” Uiteraard allemaal met een vette 
knipoog! 

  
Met dank aan Gerald, Lars Bongers 
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Pupil van de week zondag 8 maart Volkel – DAW 
Tonny Kuijpers had mij gevraagd of ik het leuk vond om een keer pupil van de week te zijn. Dat wilde ik 
natuurlijk heel graag en mocht die volgende zondagmiddag  mascotte zijn van Volkel 1. Van Jan Jilesen, die 
leider is van Volkel 1, kreeg ik het shirtje aan van Pupil van de week. Ik mocht bij de bespreking zijn van het 
elftal. Daarna gingen we het veld op en werd er een foto gemaakt van het elftal waar ik ook bij mocht 
staan. Ook deed ik mee met de warming up en het inspelen. Toen de wedstrijd begon mocht ik tussen de 
scheidsrechter en grensrechter het veld oplopen en de bal meenemen. Iedereen gaf elkaar een hand en ik 
mocht de bal op de middenstip leggen en de aftrap nemen en proberen om op doel te schieten. Ik ben 
recht op het doel afgegaan en scoorde.., helaas telde die niet voor Volkel. Ik ging daarna samen met de 
reserve spelers in de dug-out zitten en kon de wedstrijd zo goed bekijken.  
In de rust was het nog steeds 0-0 en tijdens de rust deed ik met een paar Volkelse spelers op doel schieten. 
Na de rust had Volkel wel een doelpunt gemaakt maar jammer genoeg telde deze niet. De eindstand bleef 
helaas 0-0. Ik heb echt een kei leuke middag gehad en na afloop kreeg ik ook nog een wedstrijdbal met 
daarop de handtekeningen van de spelers van Volkel. Ik wil iedereen nog bedanken voor deze super mooie 
middag! 
 
Groetjes Maud van Dijk, Me1 

      
 

 

Finale Bavaria United voetbalkennersquiz 

 
  
 
 
Na respectievelijk een 1e en 2e plek in de voetbalkennersquiz van 
onze club, mochten Lars Bongers en Bob vd Wijst naar de kantine 
van Udi’19 om daar de regionale finale te spelen. 
Deze avond werd gepresenteerd door Koert Westerman (die u op 
onderstaande foto ziet staan met 1 van de 2 ‘Bavaria-babes’). 
Uiteindelijk eindigde ons duo op 18 punten, net 1 punt tekort voor 
de finaleronde. De finale werd uiteindelijk gewonnen door W.H.V. 
uit Loosbroek, zij mogen naar de wedstrijd Real Madrid tegen 
Malaga. 
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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 

5408BA Volkel (0413-) 27 45 65 
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Fair play 
Voor onze regio geldt dat er voor het eerst een Fair Play Competitie gaat plaatsvinden voor 
pupillen. Als Volkel gaan we hier ook aan deelnemen en zelfs met twee teams (ieder in een andere 
poule). 
De Fair Play competitie is gericht op het plezier van de kinderen. Wedstrijden worden gespeeld 
volgens drie belangrijke afspraken die daar geheel op gericht zijn: 

- Kinderen beslissen zelf over spelsituaties, er is geen scheidsrechter aanwezig. Hierdoor 

ontwikkelen de kinderen in een vroeg stadium sociale vaardigheden en kunnen ze eigenlijk 

geen fouten maken. 

- Toeschouwers en ouders bevinden zich op minimaal 20 meter afstand van het speelveld. Zij 

hebben geen invloed op het spel, accepteren beslissingen van kinderen en moedigen hen 

aan. Zo dragen zij bij aan een positieve sfeer langs de lijn. 

- Trainers begeleiden het spel samen vanuit de coachzone. Ze geven complimenten aan de 

kinderen, troosten en motiveren, en zijn terughoudend met het geven van aanwijzingen. 

Het speelveld is 40 meter lang en 30 - 35 meter breed. Door het kleinere speelveld hebben de 
kinderen meer balcontacten, wat het spel voor hen plezieriger en actiever maakt. Het speelveld 
kan gemakkelijk worden uitgezet met bijvoorbeeld hoedjes of pilonnen. De toeschouwers blijven 
achter de speelveldafzetting of, als deze er niet is, de buitenlijnen van het grote speelveld. Trainers 
begeleiden het spel vanuit de coachzone (oranje vak). Er worden normale doelen van 5 x 2 meter 
gebruikt. 
Hieronder een impressie van 2 speelvelden naast elkaar: 
 

 
 

Gezien de positieve ervaringen heeft de KNVB besloten de Fair Play competitie voor F-pupillen in 
het district Zuid II verder uit te breiden. Vanaf het seizoen 2015/’16 spelen alle teams die 

uitkomen in de 2e en 3e klasse van de F-pupillen volgens de Fair Play regels. 
De belangrijkste regels zijn: 1. De kinderen beslissen zelf (geen scheidsrechter) 2. De supporters 
(ouders) bevinden zich op minimaal 20 meter afstand van het speelveld 3. De trainers begeleiden 
de wedstrijd gezamenlijk vanuit de coachzone. 
De teams die uitkomen in de hoofd- en 1e klasse spelen komend seizoen nog gewoon volgens de 
bestaande regels.  
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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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De pen 

 
 
 
 
 

 
 
Bedankt voor de pen… Smits! 
Ik ben Lieke van der Rijt, 29 jaar, woon in Volkel en voetbal al ruim 10 jaar als verdediger bij Dames 1. 
Naast mijn geweldige voetbal carrière werk ik 4 dagen in de week als tegelzetter en sinds september volg ik 
1 dag in de week de opleiding toegepaste psychologie. 
Hoogtepunt bij Dames 1 voor mij is ons kampioenschap van het vorige jaar. Dit hebben we goed gevierd 
met een aantal mooie feestjes!! 
Beetje saai, maar hier wil ik het bij laten en ik geef de pen door aan Bas van der Rijt. Veel plezier ermee. 
 
Groetjes, Lieke 
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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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Georgië 
 

Het nationale team onder 17 jaar van Georgië had samen met de KNVB ons sportcomplex uitgekozen om 
hier enkele keren te komen trainen ter voorbereiding op en tussen de kwalificatiewedstrijden voor het 
Europees Kampioenschap onder 17 (waarin ze het o.a. donderdag 12 maart tegen ‘ons’ Oranje-17 
opnamen). Uiteraard een groot compliment naar de beheerders van onze accommodatie. De trainingen 
hebben plaatsgevonden op woensdag 11 en maandag 16 maart. 
 
Alles is prima verlopen en eerder genoemde complimenten naar onze beheerders zijn ook door onze 
Georgische gasten uitgesproken! 
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Uit de oude doos 
 
Een tijd terug stond opeens een oude foto van Volkelse voetballers in het Brabants Dagblad met 
daarbij de vraag wie er meer kon vertellen over deze prachtige foto. 
Nu hebben we op Facebook een oproepje gedaan om ook oude voetbalfoto’s in te sturen, hierop 
werd gretig geantwoord met onder andere onderstaande foto’s (wie kent u er van?)! 
Blijf foto’s plaatsen op onze Facebook-pagina! 
 

 
 

 
 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 38 

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 39 

 

 
 

 

 

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 40 

 

 
 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 41 

 

Column 

Door Harm Banken 

 

“HIJ NIET !!” 

Zondag ochtend, 9 uur. Een mooie tijd om te verzamelen in de kantine van de plaatselijke voetbalclub. 

Klaar om een lekker potje te ballen. Eerst nog even een bakkie koffie en een broodje kaas om goed wakker 

te worden. Vervolgens een luid gejuich, alsof iemand de winnende zojuist heeft gemaakt. Maar nee, we 

hebben een laatkomer, wat betekent: een blaadje pils! Niemand moet op dat moment al aan bier denken, 

maar toch. Mannelijk instinkt, fact of life. Het zit in onze natuur. 

Focus. UDI uit. De belangrijkste wedstrijd van het jaar. De derby onder de derby’s. Al verlies je alle 

wedstrijden in een seizoen, als je van UDI weet te winnen is het seizoen ergens toch nog geslaagd. Vandaag 

staat er gebraden knoeris op het menu, we pakken ze! 

Na de nodige slappe klets in de kantine wordt er langzaam aanstalten gemaakt om toch maar eens naar Uje 

te rijden. Het belooft een helse ochtend te worden, iedereen heeft er zin in! Eenmaal aangekomen met z’n 

allen staan wachten welk kleedhok er gereserveerd is. Totdat iemand het wachten beu wordt en maar eens 

gaat vragen waar het is. Kleedkamer 17. Mooi. Gelijk naar binnen om een mooi plaatsje op de toch al veel 

te kleine bank in de kleedkamer te bemachtigen.  

“We spelen toch niet in de shirts van Beter Bed vandaag, he?”, wordt er geroepen. Gevolgd door een “Wie 

heeft ze eigenlijk meegenomen. De shirts?”. O ja. Die stonden dus klaar. Snel wordt bekend gemaakt wie er 

wissel staan en één van de wissels verlaat het kleedhok om de shirts te halen. Vlak voordat hij in de auto 

stapt, gaat zijn telefoon. “En neem dan ook meteen onze ballen mee!”. Zo. Een goeie voorbereiding is het 

halve werk. 

Met goeie moed wordt een begin gemaakt met de warming up, op één van de maanlandschap achtige 

velden aan de voorkant van het sportpark. Heel raar, maar alleen uitspelende teams lopen daar warm. 

Zouden we dan helemaal niet tegen UDI hoeven te spelen? Het zal wel, de focus gaat naar de warming up. 

Het enige moment op de dag dat trucjes en hakjes die mislukken worden gewaardeerd. Ik kijk naar onze 

keeper, die in een poging om een serieuze warming up te doen, zojuist voor de derde keer een stift over 

zich heen heeft weten te verwerken. Laten we zo maar beginnen. 

Nog even een donderspeech in de kleedkamer van de trainer, met termen als “Laat het balletje rondgaan”, 

“Hou de bal in de ploeg”, “de tegenstander kan er niks van” en “hou het veld breed”,  gevolgd door een 

massaal “We pakken ze!! HEUJ HEUJ HEUJ Kom op!!”  

O, we moeten op veld 9, daar achter in de hoek waar net een team van UDI wel heeft mogen warmlopen. 
Vlak voordat we het veld betreden, schiet één van de spelers per ongeluk een bal in de kruising. “Kijk, die 
keeper van hun kan er niks van!”. Nou, laat de wedstrijd maar beginnen. “Hebben 
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we wel een scheids?” In de verte komt iets aandraven wat lijkt op een scheids. Hij heeft zo te zien alle tijd 
van de wereld. Eénmaal het veld op komen lopen, groet hij de aanvoerder van UDI bij naam.  
Het eerste fluitsignaal. De wedstrijd begint. Het spel gaat op en neer, evenals de bal. Vele meters worden 

gemaakt, en de voetbaltermen vliegen je om de oren. Mooi is dat. Een korte samenvatting: 

 “Afspelen!”  

 “Scheids, ik raakte de bal!” 

 “Ik stond kei vrij, man!” 

 “Dat is toch geen voordeel, scheids?!” 

 “Hou het veld breed”  

 “Scheids, alweer die nummer 6!” 

 Bij buitenspel: “HIJ NIET!” 

 “Scheids, hij staat al de hele tijd met de vlag omhoog!” 

 “Kom jongens, schepje er bovenop!” 

En dan is het rust. 0-0. Gelukkig mogen we nog een helft. Wederom probeert de trainer ons te motiveren 

om in de tweede helft de winst eruit te slepen. “We hoeven hier echt niet te verliezen”. “Hun kunnen er 

echt helemaal niks van”. “Als die nummer 2 de bal heeft, dan gaan we druk zetten!”. “En die nummer 6 

moeten we ook in de gaten houden, dat is de enige die een beetje kan voetballen”. De tactische plannen 

worden gesmeed. En vervolgens is er nog even wat tijd over om mekaar in de zeik te nemen. “Wat deed jij 

daar aan de zijlijn?”, “Qua panna’s staan we al 2-0 achter, jongens”.  

De tweede helft. Er wordt drie keer gewisseld. UDI wisselt ook, nummer 2 en nummer 6 gaan eruit. Weg 

tactisch plan. Dan maar weer gewoon de mouwen opstropen en gas erop! Vol goeie moed wordt er 

begonnen aan de tweede helft, maar echte kansen levert het niet op. Lange tijd lijkt het een Frits van 

Turenhoutje te gaan worden, totdat er 10 minuten voor tijd een penalty wordt gegeven voor Volkel. 

“Scheids, ik raak hem niet eens aan man!”. 1-0. En dat lijkt het ook te blijven, tot de laatste minuut 

aanbreekt. Een vrije trap voor UDI, iets over de middellijn. Iedereen gaat mee naar voren, zelfs de keeper. 

Is het dan vandaag zo’n dag? Is het echt zo’n dag?  

Helaas. De speler van UDI raakt de bal verkeerd en hij vliegt over iedereen heen, richting de verre 

cornervlag. Ingooi. De scheids laat de ingooi niet meer nemen. Winst! Hoppathee!!  

Euforie in het kleedhok. Het is ons gelukt, we hebben ze gepakt! De trainer komt het kleedhok in met een 

blaadje bier in zijn armen. Zoals het hoort. Er is geknokt en gestreden. Dan smaakt niets zo lekker als een 

heerlijk overwinningsbiertje. Zoals er die middag nog velen zullen volgen!  
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Jeugdspeler: 
Luuk van Nuland.  
10 jaar oud spelend in:  
Volkel E1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Luuk: In de goal als keeper.  
  
2. Op welke plaats staat jullie team nu? 

Luuk: 2de plaats gedeeld met Vitesse‘08 onder Siol. 
(11 april gewonnen van Vitesse‘08 met 3-1 dus nu 2de plaats met 2 punten verschil op Siol.) 

 
3. Wat doe je als jullie scoren? 

Luuk: Juichen met zijn allen!  
 

4. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Luuk: Siol want die hebben nog alles gewonnen. Wij hebben hier nog niet tegen gespeeld. Deze 
wedstrijd staat op 25 april gepland. 
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5. Wat is je mooiste voetbal moment? 

Luuk: Dat was toen we kampioen werden 6 december 2014. 
We zijn toen met de platte kar rond gegaan en hebben mooie rode kampioenshirts gekregen. 
 
6. Wat is het allerleukste aan jullie voetbalteam? 

Luuk: Het leukste aan ons team is dat we allemaal vrienden van elkaar zijn! 
 

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

de club? 

Luuk: Voor iedereen en altijd gratis ijs! En een pannaveldje. 
 
8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 

Luuk: Een broodje fricandel met mayo en cola.  
 

9. Wat is je favoriete club, en waarom? 

Luuk: PSV omdat ze heel goed zijn en dit jaar kampioen worden! 
 

10. Is je familie ook sportief? 

Luuk: Ja, ze voetballen allemaal: papa in het 7de Mike in het 5de Rick in het 2de en Roy in het 1ste. 
Mama staat als supporter langs de lijn. Ook voetballen ze allemaal in hetzelfde zaalvoetbal 
team “ZV Coppens” 

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

Luuk: Manuel Neuer, hij speelt bij FC Bayern München en is de beste keeper ter wereld. Hij kan 
geweldig ballen uit de kruising duiken!  
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12. Je bent nu keeper, wil je dit blijven en waar wil je dan eindigen als keeper als je de kans 

krijgt? 

Luuk: Ja ik wil graag blijven keepen en in de toekomst Neuer opvolgen bij Bayern München. 
 

13. Ga je weleens kijken naar de wedstrijden van je grote broers, en hoe vindt je dan hoe ze 

voetballen? 

Luuk: Ik ga bijna altijd kijken en ik vind dat ze meestal wel goed voetballen. Roy kan goed 
mensen uitspelen, Rick heeft een keihard schot en Mike is overal op het veld hij loopt iedereen 
eruit! 
  
14. Heb je wel eens iets heel grappigs meegemaakt met het voetballen? 

Luuk: Met het voetballen schoot iemand tegen het achterhoofd van Tom en die ging voorover 
met zijn gezicht in het zand.  
En als mama langs de kant staat is ze een balmagneet. Ze krijgt de bal dan heel vaak tegen zich 
aan! 
 
De huiskamer zat lekker vol bij de familie van Nuland, allemaal voetballers en 
voetbalvrouwen. Luuk bedankt voor je leuke antwoorden. Silvia en Wilco de koffie was 
lekker, bedankt. Tot het volgend clubblad dan zijn we al weer aan het einde van het seizoen!  
 
Groetjes Nancy van Hooff. 
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Nieuws van de Club van Honderd 
Afscheid Ad Kuipers 

Ad heeft de afgelopen jaren de administratie en het financiële gedeelte van de Club van Honderd 

bijgehouden. Dat hij dit werk secuur en goed deed, is ook het hoofdbestuur opgevallen. Ad is benaderd om 

als penningmeester het bestuur te komen versterken. Hij heeft hier positief op gereageerd en gaat dus de 

taken van Rob geleidelijk over nemen. Ad bedankt en veel succes en plezier in het bestuur. 

 

Nieuw bestuurslid Marcel van den Bergh 

Gelukkig hebben wij ook een vervanger kunnen vinden. 

Marcel van den Bergh is bereidt gevonden om de taken van 

Ad over te nemen. Marcel welkom bij de Club.  

 

Coachjassen 

In het najaar van 2014 zijn er door de Club van Honderd in 

samenwerking met de Rabobank en Sport & Mode van 

Rijbroek coachjassen beschikbaar gesteld voor alle leiders 

binnen onze vereniging. 

We hebben 80 coachjassen aangeschaft en deze kunnen 

door zowel door senioren als jeugdleiders gebruikt worden. 

Deze jassen dragen mede bij tot  een mooie uitstraling van 

onze vereniging. 

 

 

Bord 

Het bord in de kantine is bijna vol, er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wilt u de club van honderd steunen 

meldt u zich dan bij een van de bestuursleden. U steunt hiermee ook onze vereniging, wij proberen elke 

keer weer om een geschikte bestemming te vinden. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom. 

 

Harrie Verwegen      Richard van Goor 

Ad Kuipers                 Marcel van den Bergh 
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Statistieken 
We hebben de eerste zomerse dagen alweer achter de rug en het is prachtig voetbalweer. De zogenaamde 
‘mooi weer voetballers’ hebben nog een paar weken de tijd om verandering te brengen in de verschillende 
tussenstanden!  
 
De Topscoorder 
Het is een nek –aan- nek race om de titel topscoorder van het jaar. Martijn heeft een flinke inhaalslag op 
Tom gemaakt en ligt nog maar 1 doelpunt achter. De rest lijkt kansloos om de titel nog bij één van deze 
twee spelers weg te kapen. 
 

Speler Doelpunten 

Tom v. Dalen 26 

Martijn v. Grinsven 25 

Kenny v. Hal 15 

Martijn Verkuilen 14 

Wout Scheepers 13 

Selim Ilhan 12 

Stefan v. Dooren 12 

Bas vd Rijt 11 

Luuk vd Elzen 11 

Fred v. Asseldonk 10 

Harm Banken 10 

Ronny Smulders 9 

René Peerenboom 8 

 
Koning van de Assists 
Met nog zo’n zes wedstrijden te spelen lijkt het pleit hier al beslecht. Harm heeft een voorsprong van 10 
assists op Fred, deze voorsprong zal hij toch niet meer afgeven. Martijn van Grinsven scoort niet alleen veel 
doelpunten, hij heeft er ook al 11 voorbereid. Ik ben benieuwd of hij ballen af blijft geven, of toch meer 
voor eigen succes zal gaan, nu hij nog in de race is voor topscoorder van het jaar! 
 

Speler Assists 

Harm Banken 25 

Fred v. Asseldonk 15 

Martijn v. Grinsven 11 

Paul Pennings 11 

Lars Bongers 9 

Kenny v. Hal 8 

Martijn Verkuilen 8 

Stijn v. Cuijk 8 

Tony vd Berg 8 

 
Het Team 
Er lijkt dit jaar geen rem te staan op Volkel 8. Het kampioenschap is in zicht voor ze en ook deze ranglijst 
voeren ze aan. Toch blijven ze de hete adem van Volkel 3 in hun nek voelen, want ook die blijven winnen en 
in de race voor team van het jaar! 
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Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 8 18 51 2,83 

Volkel 3 18 45 2,50 

Veteranen 18 41 2,28 

Volkel 2 18 39 2,17 

Volkel 5 13 21 1,62 

Volkel 1 18 29 1,61 

Volkel 7 18 24 1,33 

Volkel 6 17 19 1,12 

Volkel 4 16 14 0,88 

Dames 16 6 0,38 

 

De Keepers 
Er blijven veel verschillende keepers opgesteld worden. Om in dit klassement mee te dingen naar de prijzen 
moet je aan het einde van het seizoen minstens 11 wedstrijden gekeept hebben! Er lijken nog een 5-tal 
keepers kans te maken op de titel, waar Tomek nog altijd aan kop gaat, op de voet gevolgd door Teun, 
Mart, Willem en Joost.  

 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

Kenny v. Hal 2 1 0,50 

Rubin Bos 2 2 1,00 

Femke vd Zanden 2 2 1,00 

Tomek Kuipers 18 19 1,06 

Teun v. Lankveld 9 10 1,11 

Mart Bos 9 10 1,11 

Willem vd Brand 14 17 1,21 

Joost Eurlings 7 9 1,29 

Teun v. Bakel 3 4 1,33 

Jos Hurkmans 2 3 1,50 

Maarten Derks 16 25 1,56 

Martijn v. Dijk 6 11 1,83 

Rick v. Amsterdam 1 2 2,00 

Britt v. Hooff 4 8 2,00 

Mike van Eembergen 1 2 2,00 

Marvin Schonenberg 10 21 2,10 

Michel Versluis 5 11 2,20 

John Reijnen 6 14 2,33 

Wim vd Locht 12 28 2,33 

Tom Vogels 15 41 2,73 

Lieke vd Rijt 3 10 3,33 

Lotteke vd Beurcht 3 12 4,00 

Wilco v. Nuland 6 26 4,33 

Meggie Biemans 3 13 4,33 
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De Jeugd 
Verschillende jeugdteams draaien een goed seizoen. De D1 heeft het beste gemiddelde van alle jeudteams, 
maar zijn nog niet zeker van de titel. De E3 en E1 volgen ze namelijk op de voet. Het is nog spannend wie er 
met de titel vandoor zal gaan! Ik ben benieuwd wie het zal worden.  
De E3 heeft nog niet zo´n geweldig seizoen, hopelijk halen ze voor het einde van het seizoen ook nog een 
paar punten! 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel D1 12 31 2,58 

Volkel E3 11 28 2,55 

Volkel E1 13 32 2,46 

Volkel CI 13 31 2,38 

Volkel E2 11 24 2,18 

Volkel E4 13 28 2,15 

Volkel B1 18 32 1,78 

Volkel B2 12 21 1,75 

Volkel C2 12 21 1,75 

Volkel F1 12 16 1,33 

Volkel A2 12 15 1,25 

Volkel D2 12 13 1,08 

Volkel A1 18 19 1,06 

Volkel F2 12 10 0,83 

Volkel MC1 11 9 0,82 

Volkel ME1 13 9 0,69 

Volkel MA1 12 8 0,67 

Volkel F4 5 3 0,60 

Volkel F3 12 0 0,00 

 

Sportieve groet, 
Wout 
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Easter Open 2015 
Het Easter Open is een groot internationaal voetbaltoernooi dat dit jaar voor de 16de keer georganiseerd 
werd. Het aantal deelnemende teams wordt ieder jaar groter. Dit jaar zelfs 484 teams met 15 verschillende 
nationaliteiten. Het aantal locaties dat dit jaar nodig is om alle wedstrijden te kunnen spelen is 16. Dit jaar 
zijn wij voor de tweede keer één van de locaties. 
 
Na maanden van voorbereiding met een groep enthousiaste vrijwilligers begonnen we vol vertrouwen en 
vol goede moed aan het toernooi. Iedereen wist wat zijn of haar taak was en ook iedereen heeft deze tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. 
Er zijn geen vervelende voorvallen geweest met teams of begeleiding. Ook zijn er geen problemen geweest 
die met de organisatie te maken hadden. Alle deelnemers, zowel de teams als de begeleiding, en alle 
vrijwilligers konden terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. 
 

 
 

 
 

 
Op zaterdag en zondag hadden we in totaal 64 teams te gast die allemaal in een poule van 4 teams een 
halve competitie afwerkten. De nationaliteiten die we mochten ontvangen waren, Nederland, Engeland, 
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Denemarken, Finland en Rusland. De leeftijd van de teams verschilde per poule en lag tussen de 8 en 17 
jaar. Er zijn in deze 2 dagen precies 100 wedstrijden gespeeld. 
De nummers 3 en 4 van iedere poule moesten op zondagmorgen, meestal op een andere locatie, weer 
spelen tegen andere teams die ook op de 3de of 4de plaats geëindigd waren. De nummers 1 en 2 van de 
zaterdag poules mochten op zondagmiddag aantreden. 
Op zondag hadden wij de complete groep van jongens onder 13 jaar waar ook onze eigen D1 in speelde en 
de groep van jongens onder 9 waar onze F1 aan meedeed. 
 
Vanuit onze vereniging deden er dit jaar maar liefst 9 teams mee aan dit toernooi. Dit waren de twee ME 
teams, F1, E1 , E2, E3, C1, C2 en D1. Op zaterdag speelden alle teams in Volkel behalve de ME teams. 
 
Na de wedstrijden op zondag kon de balans opgemaakt worden. 
De E3 eindigde als 2de van de 12 teams in groep 14.  
De F1 werd uiteindelijk 8ste in een groep van 22 teams. 
En de beide ME teams hebben het met een 5de en 8ste plaats prima gedaan. 
De overige teams mochten allemaal op zondagmorgen spelen doordat ze 3de of 4de in de zaterdag poule 
geworden waren. 
Alle teams hebben zich van hun beste kant laten zien en hebben veel plezier gehad. Bij dit toernooi met 
“Fair Play” hoog in het vaandel is meedoen belangrijker dan winnen. 
 
Van parkeren, fluiten en wedstrijdsecretariaat tot stuarts, kantine en keuken was alles onder controle van 
deskundige medewerkers. We hebben dit toernooi kunnen volbrengen met de inzet van ongeveer 40 
vrijwilligers. Vermeldingswaardig is dat van deze 40 vrijwilligers er maar liefst 16 zich op beide dagen 
ingezet hebben voor onze jeugd. En zeker niet onbelangrijk, en waar ik ontzettend trots op ben, is dat we 
dit toernooi allemaal eigen scheidsrechters hebben gehad.  
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Na de finales was er de prijsuitreiking met als grote winnaar bij de groep onder 13 Sub Sonderborg uit 
Denemarken en bij de groep van jongens onder 9 Ter Leede 1. 
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Na het laatste opruimen en poetsen was er een welverdiend drankje voor alle vrijwilligers. 
 
Na afloop van het toernooi konden we tevreden terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. 
Het niveau was, vooral op zondagmiddag, hoog en de leiders waren allemaal even fanatiek, iedereen ging 
volledig voor de winst en voor die grote bokaal. 
Ik wil nogmaals iedereen die hieraan meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken en ik hoop volgend jaar 
weer op jullie medewerking. 
 
Hieronder zijn nog een paar foto’s van het toernooi te zien. 
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Met sportieve groet, Fred Bongers 
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Compilatie van Volkel 1 
3D: Venhorst fopt koploper Volkel 
22-2-2015, Kliksport 

Met een verrassende, maar klinkende 1-4 zege op Volkel heeft Venhorst zich een puike dienst 

bewezen. Margriet verslikte zich in Avesteyn dat de Ossenaren van het scoren afhield. 

Avanti'31 liet zien nog wel degelijk plannen te hebben, Boekel Sport kon niet profiteren van 

de uitglijder van Volkel. 

 
 

Thijs van Sleeuwen, de rechteraanvaller van Venhorst, deed weer eens van zich spreken. Het was 

een tijdje stil rond hem, maar vanmiddag aan De Eeuwsels in Volkel ontvlamde hij met een 

puntgave hattrick in alle glorie. Volkel kan zich verwijten dat het voor rust niet verder toesloeg dan 

'slechts' de 1-0 van Luuk van den Elzen. De Volkelnaren dicteerden voor rust de strijd. Na rust ging 

het niveau van Volkel omlaag. Tomek Kuijpers, de bijkans solide doelman, liet een bal los die door 

een eigen speler over de lijn werd gewerkt: 1-1. Uit een corner van Tom van den Boogaard kwam 

de bal bij van Sleeuwen die de bezoekers op voorsprong bracht. Volkel was uitgeblust en had amper 

een antwoord. In de 80ste minuut viel de beslissing nadat de gelanceerde van Sleeuwen op het 

randje van buitenspel door mocht en voor de 1-3 tekende. De 1-4 in de slotseconden was een treffer 

om in te lijsten. Met een paar onnavolgbare kapbewegingen liet hij de Volkelse defensie in het 

kunstgras bijten. De volley naar 1-4 was van grote schoonheid. 

 

 

Avanti’31 bluft Volkel volkomen af 
1-3-2015, Kliksport 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/302088
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/302090
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SCHIJNDEL – Avanti’31 behaalde een verdiende 2-0 zege op koploper Volkel. De 

Volkelnaren verloren de tweede week op rij en zien Nulandia en FC Uden tot op één puntje 

naderen. Avanti’31 kwam voor rust op 1-0 door een treffer van Bas van Gaal. Direct na rust 

was de het de opgekomen verdediger Stef Smits die voor 2-0 zorgde en in feite de wedstrijd 

besliste. 

 

Door: Peter Kuijpers 

 

Volkel moest het in Schijndel doen zonder Roy van Hintum die voorlopig lijkt te zijn 

uitgeschakeld. Avanti’31-trainer Ronny Everaerts werd zaterdag nog verrast met het afmelden van 

Menno Geerts. De linksachter bleef met griep thuis. Zijn vervanger was een opmerkelijk zet van 

Everaerts door linksbuiten Fabian Koenen op de linksachterplaats te zetten. Dat viel buitengewoon 

goed uit waar Koenen een voortreffelijk wedstrijd afleverde. Na afloop werd hij niet voor niets 

uitgeroepen als 'man van de wedstrijd'.  

Opportunisme  

Het eerste gedeelte van de wedstrijd was erg aftastend. De 1-0 van Bas van Gaal kwam dan ook op 

een onverwachts moment. De Avanti’31-spits kon scoren met dank aan Peter van der Zanden die in 

de achttiende minuut over de bal maaide: 1-0. Het gaf schijnbaar zoveel moraal dat Avanti’31 de 

toon begon te zetten. Volkel kon slechts toekijken en was overgeleverd aan het opportunisme van 

de gastheren. Tot twee maal toe leek aan de 2-0 niet te ontkomen, maar Werner van Weert zag de 

bal door Bart Hoefnagel van de lijn gewerkt. De Schijndelaren bleven drukkend waar Volkel naar 

adem mocht happen. Heel Avanti’31 veerde op nadat Van der Zanden de schoen aantikte van 

Werner van Weert. De verwachtte strafschop bleef uit omdat scheidsrechter Van Dijk uit Volkel het 

anders zag. 

Automatismen 

Volkel kwam gemotiveerd uit de startblokken in de tweede helft. De mee opgekomen Stef Smits 

van Avanti’31 had daar lak aan. Drie minuten in de tweede helft kon hij geheel ongedekt een 

voorzet achter doelman Tomek Kuijpers plaatsen: 2-0. Smits tekende hiermee voor de zege van zijn 

team. Volkel balde de vuisten, maar de opbouw was te traag en bovendien ontbeerde de ploeg de zo 

gelouterde automatismen. Avanti’31 rook de overwinning en kreeg zelfs kans op 3-0 en 4-0, maar 

dat bleef het elftal van William van der Steen bespaard. Van der Steen: "We hebben het momenteel 

moeilijk. Daar moeten we uit zien te komen. We staan nog bovenaan met een wedstrijd minder. Het 

zijn nog acht wedstrijden dus er is nog niets beslist. Vandaag wint Avanti’31 verdiend van ons. Ze 

toonden de wil om te winnen en dat ontbrak eraan bij ons. We gaan flink trainen en moeten hier met 

zijn allen uit zien te komen." 
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Volkel weet weer niet te winnen, spel wel wat beter 

8-3-2015 

In een lekker (winter?)zonnetje wist thuisploeg Volkel wederom niet de 3 punten binnen te slepen. Ondanks dat 
het vermoedelijk 75% balbezit had, werden echt grote kansen niet afgedwongen. In de 98e minuut mocht het 
zichzelf gelukkig prijzen dat niet alsnog verloren werd, aangezien DAW nog 2 levensgrote kansen op de 
overwinning kreeg.  

Volkel nog niet uit dal: 1-0 verlies bij Avesteyn 

15-3-2015 

Volkel is er niet in geslaagd om vertrouwen te tanken bij de inhaalwedstrijd in Heeswijk-Dinther tegen Avesteyn. 
Bij winst van de Vokelnaren zou FC Uden als koploper gepasseerd worden, maar het met een vormcrisis 
kampende Volkel was niet bij machte om Avesteyn te verslaan. 

Opnieuw verlies Volkel: 1-0 bij Festilent 

22-3-2015 

Bij de nummer voorlaatst is Volkel er opnieuw niet in geslaagd punten te pakken. In Zeeland bij naaste buur 
Festilent pakten de tegen degradatie vechtende gastheren een laatste strohalm door met 1-0 te winnen. 

3D: FC Uden en Avanti'31 samen aan kop  
29-3-2015 

Ondanks de barre weersomstandigheden werd er maar één wedstrijd afgelast in de derde 

klasse D. Het duel Boekel Sport – Festilent ging er in de vroege zondagmorgen al uit. De 

overige trotseerde regen en wind en deden een poging tot voetbal. Avanti’31 had de grootste 

moeite met Avesteyn waar Volkel geen schim meer is van de trotse kampioenspretendent van 

voor de Kerst. 
 

Het zwoegende Volkel moest tot het grote ongenoegen een gelijkspel toestaan tegen de potentiële 

degradatiekandidaat Berghem Sport. Je kan er lang omheen draaien maar de feiten liegen niet dat 

trainer Gaby Kuijpers en zijn team er hard aan werken. Vanmiddag echter werd het tegen Volkel 

een verdiend gelijkspel. Echter een prestatie van wereldformaat is het ook weer niet omdat de 

Volkelnaren behoorlijk van slag af zijn. Het feit dat het doelpunt van Luuk van den Elzen (kopbal) 

uit een voorzet van Stijn van Cuijk pas de tweede treffer van het jaar is, zegt veel. Nog voor rust 

kwamen de bezoekers uit Berghem weer gelijk. Mitch Gielis draaide strak in waar Joep Wintjes de 

bal langs doelman Tomek Kuijpers kopte: 1-1. Na rust werd er niet meer gescoord ondanks het 

inbrengen van Theo Peerenboom, Bob Linders en Gijs Verkuijlen bij de Volkelnaren. 

 

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.2 April 2015 

rksv Volkel   blz. 62 

 

Rhode – Volkel 
12-4-2015, Kliksport 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

(Foto's: Tonny Kuijpers) 

 

Volkel kwam op Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode niet tot winst. Het begin van de ploeg van 

trainer William van der Steen van Volkel was goed. Een fraaie combinatie tussen de eindelijk 

herstelde Ruud Boyon en Rob van der Zanden bereikte Luuk van den Elzen die in kansrijke positie 

niet tot scoren kwam. Aan de andere kant kwam Rhode op schlemielige wijze op 1-0 toen Volkel-

doelman Tomek Kuijpers een terugspeelbal half raakte en de bal in de voeten van Bas van Kuringen 

schoof. Die wist wel raad met dit buitenkansje en zette de gastheren op 1-0. Volkel was zeker niet 

de mindere en dat bewees Boyon. Zijn schot werd door de Rhode-doelman half gekeerd en 

verdween tergend over de doellijn: 1-1. Na rust kwam Bob Linders voor Boyon in het team. 

Thuisclub Rhode nam het initiatief. Spits Kyron Brus kopte van dichtbij over. Van Kuringen deed 

het beter. Na wat kap en draaiwerk schoof hij de bal langs Volkel doelman Kuijpers: 2-1. Volkel 

deed er alles aan om alsnog een punt mee te nemen uit Rhode, maar ook de ingevallen Theo 

Peerenboom (kopbal op de lat)en Gijs Verkuijlen konden het verlies niet meer voorkomen. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/305412
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/305411
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Activiteitenkalender 
 

 26 april  14.30 FC Uden 1 - Volkel 1 

 3 mei   14.30 Volkel 1 - Nulandia 1 

 3 mei   Seizoensafsluiting 

 14 mei  Veteranendag 

 15-17 mei Jeugdtoernooien in Volkel 

 

  

 

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 6 juni 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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