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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Wat een seizoen. Bijna weer gepromoveerd met ons eerste en tweede team.  
 
Eind 1014 wreven we ons menige keer de open uit als we zagen hoe goed ons vaandelteam 
speelde en na de Kerst was het even helemaal weg. Toch een tweede plaats en nacompetitie. 
Blerick bleek in de 2e wedstrijd iets sterker dan ons eerste en Venlosche Boys won met het 
schieten van penalties na een 3-0 voorsprong. 
 
Er zijn ook 6 teams wel kampioen geworden en dat is uitbundig gevierd. 
 
Piet van Tiel werd koninklijk! 
 
Er waren gezellige bijeenkomsten van de darters en van de veteranen. 
 
Hier ligt weer een clubblad dat gezien en gelezen mag worden. 
 
Fijne vakantie en tot ziens bij de start van het nieuwe seizoen. 
 
Kopij s.v.p. inleveren vóór zaterdag 15 augustus! 
 
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 

Elle Wassenberg Tessa Verhoeven Lisa van Rijn Dirk Verheijen 

Marco Verheijen Jos Schuurmans Suze van Lankveld Lieve vd Vleugel 

Dave van Dijk Arno Nooijen Nienke vd Donk  

 

Aangemeld 

Iris vd Brand Erfstraat 30 5405 BE Uden 

Evie Donkers Hermelijnstraat 8 5408 PR Volkel 

Anouk Bongers Muizenstraat 2 5409 SG Odiliapeel 

Niek Biemans Looierstraat 5 5408 SZ Volkel 

Merle Hagelaars Oudedijk 74 5409 SC Odiliapeel 

Dani Veldhuisen Gording 60 5406 CN Uden 

Max Verbeek Goorkensweg 24 5405 BV Uden 

Anouk van Summeren Beekvloed 63 5408 NG Volkel 

 

Verhuisd 

Marin Verhoeven Nieuwstraat 17 5408 AG Volkel 

Geert Verkuijlen Lagenheuvelstraat 5 5408 RJ Volkel 

Jens van Bommel Saxofoonstraat 38 5402 CE Uden 

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

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 
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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 
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 
 

Het seizoen 2014/2015 zit er op. We maken ons op voor de zomervakantie en 
vanaf deze plek ga ik nog even terug blikken op het einde van het afgelopen 
seizoen. 
Op de slotdag van de competitie behaalden het Achtste en het Derde het 
kampioenschap in een thuiswedstrijd en dat werd door beide teams uitbundig 
gevierd. Ook op de maandag daarna werd het feest in Uden nog eens 
dunnetjes overgedaan met enkele andere kampioenen uit de regio.  
In dezelfde periode werden er ook  bij de jeugd enkele kampioenschappen 
binnengesleept. Onze D2, E1, E3 en E4 behaalden het kampioenschap en onze 

B1 wist een periodetitel binnen te slepen. 
Met de periodetitels van het Tweede en het Eerste hadden we dus drie teams in de nacompetitie. 
Onze B1 wist met een hele mooie overwinning de tweede ronde te bereiken maar daarin moest deze 
talentvolle groep het hoofd buigen voor DSV. 
 
Als we terugkijken op het seizoen van ons Eerste kunnen we er niet omheen dat het erg jammer is dat de 
riante voorsprong in de winterstop na een slechte serie wedstrijden verspeeld werd. Gelukkig gingen we de 
nacompetitie in met een goed gevoel  na drie overwinningen op rij tegen Margriet, FC Uden en Nulandia. 
Heel verrassend voor iedereen behaalde Venhorst op de slotdag van de competitie het kampioenschap in 
de Derde klasse D. Verrassend maar ook verdiend, want als je aan het einde van zo’n sterke en spannende 
competitie bovenaan eindigt ben je de terechte kampioen. 
In de uitwedstrijd tegen Blerick behaalde ons vaandelteam een prachtige 0-3 overwinning en werd er al 
uitgekeken naar een dubbele confrontatie met FC Uden. Helaas verliep dat anders. Voor de thuiswedstrijd 
werd Peter vd Zanden nog gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd in Volkel 1 en had niemand het idee dat dat 
zijn laatste zou worden. Volkel liep tegen een 0-4 nederlaag aan en daarmee kwam er een abrupt en 
teleurstellend einde aan het seizoen. Nu we een paar weken verder zijn blijft de teleurstelling maar kunnen 
we ook trots zijn op ons eerste team. Het is een cliché maar vooraf hadden we er voor getekend, na de 
promotie een periodetitel halen en als tweede eindigen in de Derde Klasse.  
Ook ons Tweede behaalde, na de promotie, de 2e plek in de competitie en een periodetitel. Na twee 
uitstekende confrontaties met ZSV en IVO mochten zij zich opmaken voor een finale tegen Venlosche Boys 
op het terrein van Deurne. Helaas ging deze wedstrijd verloren na verlenging en strafschoppen en was de 
teleurstelling groot bij de spelers, de staf, de supporters  en eigenlijk bij de hele club.  
Ook hier geldt, nu we een paar weken verder zijn moeten de spelers, de staf en de hele club trots zijn op de 
prestaties van ons Tweede. Het team eindigde na promotie als tweede, behaalde een periodetitel en 
speelde een prachtige nacompetitie. Dat is natuurlijkmooi maar daarnaast speelde ons Tweede prachtig 
voetbal en maakte deze jonge groep een enorme progressie en dat is een groot compliment waard voor de 
spelers en de staf. 
Het seizoen zit er op en ik wil al onze medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen, 
want zonder de inzet van onze vele vrijwilligers konden we niet staan waar we nu zijn. We zijn een gezonde 
club die op een mooi niveau speelt met de prestatieve teams en die voor heel veel plezier zorgt voor alle 
andere teams. 
Ik wil vanaf deze plek onze kantinebeheerders Els en Toine bedanken voor hun inzet en gastvrijheid in onze 
kantine. Zij hebben, met hun team, dit voetbaljaar weer keihard gewerkt zodat wij ons zelf thuis konden 
voelen in onze kantine. 
Nu mag de club uitrusten na het mooie en lange seizoen, hoewel er achter de schermen alweer hard 
gewerkt wordt aan de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar 2015/2016. 
Ik hoop jullie allemaal aan het begin van het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten. Maar eerst wens ik 
jullie een mooie zomer toe en geniet van een welverdiende vakantie. 
 
Pieter Peerenboom, voorzitter 
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Clubnieuws 

Extra damesteam 

Komend seizoen hebben we genoeg dames om een 2e dameselftal te kunnen starten! Nu is het wel zo 

prettig met net wat meer dames per team van start te gaan, dus kent /bent u iemand die graag op 

zondag mee wil gaan voetballen? Meld u nog snel bij onze vereniging! 

Luuk van den Elzen genomineerd 

Luuk van den Elzen is genomineerd als beste speler in de 3e klasse. Helaas werd hij niet de winnaar. 

Piet van Tiel Koninklijk onderscheiden 
 

 

 

 

 

Vanwege zijn jarenlange activiteiten en inzet voor het dierenparkje in 

Volkel, Volkel in de Wolken en rksv Volkel en zijn functie in het bestuur 

van de dorpsraad is Piet onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. 

Bestuur en leden van rksv Volkel feliciteren Piet van harte met deze 

verdiende onderscheiding.  

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 12 

  

 

Adverteer hier! 

 

  



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 13 

Jeugdwetenswaardigheden  

 
Het seizoen zit er weer op en we kunnen de balans opmaken.  
Het is een goed seizoen geweest met weinig afgelastingen en door goede 
onderlinge afspraken hadden alle teams in bijna alle gevallen beschikking over 
voldoende spelers. De resultaten waren wisselend bij de diverse teams maar het 
aantal kampioenen was hoog. Er waren maar liefst 7 teams die dit seizoen 
kampioen geworden zijn. Drie teams (E1, D1 en C2) in het najaar van 2014 en 4 
teams (E4, E3, E1 en D2) in de voorjaars reeks. Verder heeft de B1 een periode 
titel gehaald en zijn de D1 en de C1 heel ver gekomen in de bekercompetitie. 
 
Op 25 april werden de E3, E1 en de D2 kampioen. Leuk detail maar minder leuk 

voor leiders, ouders en jeugdcommissie is dat alle drie de teams eerst met 1-0 achter kwamen. Gelukkig 
wisten alle teams de wedstrijd toch naar hun hand te zetten en (net) een voldoende resultaat te halen om 
zich kampioen te mogen noemen. 
 
De E3 mocht zich de eerste kampioen van dit voorjaar noemen. Na een knappe 6-1 overwinning kon het 
feest beginnen. Er zijn veel doelpunten gemaakt door dit team, 61 in 9 wedstrijden en ze hebben er maar 
weinig (18) tegen gekregen. Hierdoor zijn ze ongeslagen en terecht kampioen. 
 

 
E3 kampioen. Op de site van rksv Volkel staan nog meer foto’s. 
 
Niet heel veel later kwam de E1 terug van de uitwedstrijd tegen de mede koploper. Het zou een moeilijke 
wedstrijd worden maar uiteindelijk was Volkel de betere en mocht zich kampioen noemen. Ook de E1 is 
met 1 gelijkspel ongeslagen gebleven. Hier werden minder doelpunten gemaakt (31 in 9 wedstrijden maar 
ze kregen er heel weinig (7)) tegen.  
 
Later op de dag werd de wedstrijd van de D2 gespeeld. Het bleef hier heel lang onzeker door een doelpunt 
van de tegenstander. De leiders en ouders waren de wanhoop nabij maar des te groter was de vreugde 
toen Volkel gelijk kon maken. Het bleef spannend tot het einde omdat er minimaal een gelijkspel nodig was 
om de (alcohol vrije) champagne te kunnen ontkurken. De aanwezige leden van de jeugdcommissie hebben 
lang gewacht om de bloemen uit de auto te halen en toen toch nog met kromme tenen langs de kant staan 
wachten op het verlossende fluitsignaal. Gelukkig bleef het gelijk en was het kampioenschap een feit. 
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EE1 Kampioen. Op de site van rksv Volkel staan nog meer foto’s. 
 
 

D2 kampioen. Op de site van rksv Volkel staan nog meer foto’s. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Een week later was het de beurt van de E4. Met een klinkende overwinning van 11-3 tegen Udi werden ook 
zij ongeslagen kampioen. Met nog meer doelpunten (70 in 9 wedstrijden) als de E3 en nog minder tegen 
(13) kon de taart aangesneden worden. 
 

 
E4 kampioen. Op de site van rksv Volkel staan nog meer foto’s. 
 
De overige teams: 
 
Door een goede eindreeks van de A1 kon het degradatiegevaar afgewend worden en zijn ze op een 
negende plaats terecht gekomen. 
 
Bij de A2 waren de onderlinge verschillen klein en konden ze lange tijd bovenin meedraaien. Tot de top 3 is 
het helaas niet gekomen doordat de laatste wedstrijd niet meer gespeeld is. 
 
De B1 heeft nog een periodetitel in de wacht gesleept en mocht nog een paar wedstrijden meer spelen. 
Helaas was DSV een maatje (of twee) te groot en blijft het bij een knappe derde plaats. 
 
De B2 is met slechts 1 overwinning in de laatste 4 wedstrijden op een zesde plaats terecht gekomen. 
 
De C1 is blijven “hangen” op een derde plaats. Lange tijd was er nog een kleine kans op meer maar dat is 
helaas niet gelukt. 
 
De C2 heeft met een mooie laatste overwinning, na 4 nederlagen op rij, de zevende plaats kunnen behalen. 
 
De D1 was heel dicht bij een kampioenschap. De laatste wedstrijd moest nog gespeeld worden tegen de 
medekoploper, midden in de voorjaarsvakantie. Bij een gelijkspel zouden beide teams kampioen zijn. De 
taart stond klaar, de bloemen bij de hand maar na een bloedstollende wedstrijd moest het team het hoofd 
buigen voor de tegenstander die met 4-3 wist te winnen. 
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De E2 had het erg moeilijk in de competitie. Wel werden de derby’s tegen FC Uden en Udi’19  in het 
voordeel van Volkel beslist en kon ook een nederlaag tegen Odiliapeel voorkomen worden. 
 
De F1 wist de laatste wedstrijd nog te winnen maar kwam na vier nederlagen op rij niet hoger dan een 
zevende plek. 
De F2 had een betere slotreeks. Met vier overwinningen op rij kon de derde plaats veiliggesteld worden. 
Bij de F3 en F4 wil het nog niet echt gaan lopen maar na een aantal nederlagen wisten beide teams toch 
wedstrijdjes te winnen. Er is dus duidelijke progressie. 
 
De MA1 is niet verder gekomen dan 1 overwinning. Gelukkig bleef de sfeer goed en was er voldoende inzet. 
De MC1 is met goede resultaten uit de laatste wedstrijden op een mooie zesde plaats gekomen. 
De ME1 is met een hele goede eindsprint op de vierde plaats terecht gekomen. 
De ME2 had het duidelijk moeilijker in de competitie. Met 1 gelijkspel en veel tegendoelpunten zijn ze als 
laatste geëindigd. 
 
Op 29 mei hadden we de afsluiting van het seizoen voor de jeugdafdeling. Op deze dag zijn de traditionele 
wedstrijdjes tegen de ouders gespeeld. Leuk om te zien hoe fanatiek de ouders zijn in de direkte duels met 
hun eigen kind. Na de wedstrijden hebben we de jaarlijkse penalty bokaal gehouden. Van bijna alle 
jeugdteams waren 2 spelers afgevaardigd om het op te nemen tegen Tomek Kuijpers en Mike van 
Eenbergen. 
Ondanks de stromende regen en harde wind is het toch gelukt om in alle categorieën een kampioen te 
bepalen. Bij de B, C en D jeugd was Rick Hermkens de beste. Bij de E en F teams was Lianne van Asseldonk 
overduidelijk het beste in het nemen van de penalty’s. 
Ook de vijf-jarigen hebben gespeeld tegen de ouders en daarna gestreden voor hun eigen penaltybokaal. 
Na een afval race was Tygo Seegers de trotse winnaar. 
Alle deelnemers kregen een mooie medaille en de winnaars natuurlijk de bokaal. 

                                       
Lianne van Asseldonk      Rick Hermkens          Tygo Seegers 
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Na deze activiteiten hadden we gepland om een mooie foto te maken van alle kampioensteams. Helaas 
werkte het weer niet mee en waren niet alle teams compleet en/of niet meer aanwezig. Hierdoor hebben 
we helaas moeten besluiten om het maken van de foto niet door te laten gaan. We gaan dit nog een keer 
proberen aan het beging van volgend seizoen. We willen het groot aantal kampioenen van dit seizoen graag 
vastleggen op een mooie foto waarop iedereen aanwezig is. De leiders krijgen hierover aan het begin van 
het seizoen bericht. 
 
In de herfst van 2014 hebben veel leiders en trainers mooie nieuwe jassen gekregen om te gebruiken 
tijdens trainingen en wedstrijden. Helaas hebben we moeten constateren dat er bij veel jassen de 
bedrukking nu al beschadigd is. Het is voor ons duidelijk dat dit niet komt door oneigenlijk gebruik en we 
hebben inmiddels contact opgenomen met de leverancier om opheldering te vragen. Binnenkort zullen 
degene die een beschadigde jas hebben, benaderd worden over de gevonden oplossing. 
 
Op 15, 16 en 17 mei is ook weer het jeugdtoernooi gehouden. Dit was wederom een groot succes met een 
aantal nieuwe items en activiteiten. Elders in deze uitgave staat een uitgebreid verslag met foto’s. Ook op 
de site staan meer foto’s in het album. 
 
Op 20 april hebben we een workshop aangeboden gekregen van FysioVo met het doel om blessures te 
voorkomen bij onze jeugdspelers. De workshop was gericht op goede rekoefeningen en vooral de correcte 
uitvoering hiervan. Er waren helaas slechts 9 traners/leiders aanwezig. Dit is een beschamende 10% van de 
totale jeugdbegeleiding. Gelukkig waren de aanwezigen zeer enthousiast en ze hebben meteen na de 
workshop de rekoefeningen al gebruikt in trainingen en bij de warming up voor de wedstrijden. 
 
De afgelopen maanden zijn de coördinatoren van de jeugdcommissie bezig geweest met de indeling voor 
het volgende seizoen. Dit is ieder jaar weer een gigantische klus en er lijkt dit jaar nog meer energie en tijd 
in te gaan zitten dan andere seizoenen. Dit komt omdat er voor verschillende leeftijdsgroepen heel 
ongelukkige aantallen beschikbaar zijn. Zo hebben we volgend jaar maar 1 A team maar wel 3 B teams, 
verder zijn er 2 C teams en 2 D teams waarvan nu (begin juni) van de D2 nog niet bekend is of het een 11-
tal of 7 tal wordt. Ook bij de meiden teams is het een ingewikkelde puzzel met de aantallen en de 
leeftijden. Hierover zijn we in overleg met de KNVB wat de mogelijkheden zijn. 
We doen er alles aan om iedereen, op de verschillende niveaus, zoveel mogelijk plezier in het spelletje te 
geven en ieder de gelegenheid te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.  
 
Binnen het bestuur zijn we constant op zoek om de kwaliteit binnen de vereniging op alle fronten te 
verbeteren. Veel van die oplossingen kosten geld, soms veel geld. Om niet iedere keer bij dezelfde 
sponsoren aan te kloppen of de contributie te verhogen zijn we ook op zoek gegaan naar andere manieren 
om geld binnen te krijgen. Eén van de initiatieven is het gaan deelnemen aan de grote clubactie. Dit zal in 
september 2015 gestalte krijgen door een groot deel van onze jeugdleden een lijst mee te geven. Met die 
lijst kunnen ze op een makkelijke en veilige manier loten verkopen waarvan 80% naar de club gaat. De 
loten kopers vullen hun gegevens in op de lijst en geven daarmee een éénmalige machtiging om de kosten 
van het lot (of nog beter: de loten) van de bankrekening af te schrijven. Niet alleen maakt de koper kans op 
prachtige prijzen maar sponsort hiermee ook de vereniging. Met de opbrengst willen we nieuwe, degelijke 
maar vooral veilige dug-outs voor veld 1 en 2 (de grasvelden) aanschaffen. Als de opbrengst voldoende is 
zal ook de geluidsinstallatie van de vereniging een keer grondig onder handen genomen worden.  
Wij van de jeugdcommissie vinden deze manier van loten verkopen perfect voor onze jeugdleden omdat ze 
niet met contant geld hoeven te gaan lopen. De loten hoeven ook niet bezorgd te worden omdat het 
lotnummer op het bankafschrift vermeld wordt. 
Begin volgend seizoen zullen alle deelnemende teams hierover verder geïnformeerd worden. 
 
Mensen komen en mensen gaan weer. Gedurende het seizoen heeft Lian Bos aan te geven dat ze na dit 
seizoen gaat stoppen als coördinator van de meisjes teams. In een eerdere uitgave hebben we al kunnen 
melden dat de opvolgers van Lian (gelukkig) heel snel gevonden waren. Ik wil Lian mede langs deze weg 
heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet. Zij heeft er jarenlang voor gezorgd dat de meidenteams  
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de juiste begeleiding hadden en dat de sfeer binnen de teams goed was en bleef door intensief contact te 
houden met de begeleiding en spelers. Mede door haar toedoen is het aantal meidenteams gegroeid naar 
4 teams.  
 
Rest mij iedereen die op de een of andere manier geholpen heeft om het afgelopen seizoen weer tot een 
succes te maken, heeeel hartelijk te bedanken voor hun tijd, energie en betrokkenheid. 
 
Ik wens iedereen een prettige vakantie en hoop iedereen weer gelukkig, gezond en uitgerust terug te zien 
in het volgende seizoen. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 
 

Pupil van de week 
 

 
Zondag 29 maart was ik pupil van de week. Ik vond het 
echt super gaaf. Helaas regende het wel, maar ondanks 
de regen heb ik wel gescoord. Volkel moest tegen 
Berghem Sport. De eindstand was 1:1. 
In mezelf dacht ik: hadden ze mijn goal maar meegeteld. 
Voor mij had Volkel wel gewonnen. 
Als je pupil van de week bent mag je bij de besprekingen 
zijn en in de dug-out zitten (met de wisselspelers van 
Volkel). Ook mag je de warming-up mee doen en dan 
mag je de aftrap nemen en op de goal van de 
tegenstander schieten (die van mij zat er in),  toen ik op 
goal af rende riepen de spelers: Messi  Messi. 

Je mag de hele wedstrijd kijken en aan het eind krijg je een bal met de namen van de spelers van Volkel 1 
erop.  
 
Gr. Sanne van der Cruijsen  (ME2). 
 
 
 

Op zondag 19 april was ik bij de wedstrijd Volkel 1 tegen 
Margriet de pupil van de week. Dat vond ik heel erg leuk. 
Ik mocht bij de wedstrijdbespreking zijn. Daarna met het 
hele elftal op de foto en toen mocht ik met de warming-
up op het veld meedoen. Dat vond ik ook heel erg tof. 
Toen mocht ik met de spelers het veld oplopen en de 
aftrap doen. Met de bal mocht ik de verdedigers uitspelen 
en proberen in de goal van de tegenstander te schieten. 
En dat lukte! De hele wedstrijd heb ik vanaf de 
reservebank gekeken. 
Gelukkig hadden ze met 3-0 gewonnen en ging iedereen 
blij van het veld. 

Kortom: Het was heel erg gaaf om pupil van de week te zijn! 
 
Groetjes Loek Minten 
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Interview met William van der Steen, 

hoofdtrainer Volkel 1  

William, vertel eens iets over het begin van je voetbalcarrière, ben je zoals verwacht begonnen en 

geëindigd bij Udi? 

- “Ik ben inderdaad op mijn 6e begonnen bij 

Udi, tot mijn 15e altijd als aanvaller in het 

hoogste jeugdelftal gespeeld. Daarna ben ik 

naar Vitesse in Arnhem gegaan, daar heb ik 

gespeeld tot de beloften. Toen moest ik 

kiezen of ik vol voor de selectie zou gaan, of 

eerst nog een stapje lager. Ik heb gekozen 

om terug te gaan naar Udi, om later alsnog 

de stap te kunnen zetten. Helaas scheurde ik 

in mijn 1e wedstrijd mijn kruisbanden af en 

heb ik er bijna een jaar lang uitgelegen. Opereren gebeurde toen nog niet, herstellen moest 

volledig op eigen en spierkracht. Hierdoor heb ik toch altijd met pijn gespeeld, altijd wel last gehad 

van mijn knie en naar mijn idee me niet volledig meer hebben kunnen geven als aanvaller. De stap 

terug naar het profvoetbal zou me dan ook niet meer lukken, de keuring kwam ik niet meer 

doorheen. Toen bewust de stap naar achter gemaakt, via het middenveld naar de centrale of 

linkerverdediger positie. Het spelletje heb je dan voor je, waardoor een zwakke knie minder last 

geeft. Tot mijn 33e heb ik in de verdediging van Udi’19 1 gestaan, met onder andere 3 

kampioensschappen als hoogtepunt, vriendschappelijke wedstrijden tegen PSV, Feyenoord, 

Newcastle United en Galatasaray (met heel het Udi sportveld afgeladen met Turken, zelfs uit België 

en Duitsland!). Een ander hoogtepunt kennen jullie in Volkel ook nog wel: de bekerwedstrijd tegen 

Ajax in de Amsterdam ArenA, ik had Wamberto tegen, toch wel de moeilijkste tegenstander die ik 

heb gehad! Grootste concurrent in de hoofdklasse was toch wel Gemert, we wisselden elkaar zo’n 

beetje af als kampioen en 2e. Gemert had een grote, sterke rechtsbuiten: Jacco Hofmans, dat was 

ook een goede speler, heb ik mooie duels mee uitgevochten. Zelf moest ik het niet hebben van mijn 

snelheid, maar vooral van mijn inzicht, ik was tactisch altijd sterk.” 

Er hebben ook wel wat Volkelse jongens bij Udi gespeeld, heb jij er enkele meegemaakt daar? 

- “Toen ik net bij de selectie kwam, zat Adri van Oort er al een tijdje bij. Goede, hardwerkende speler 

met een beetje dezelfde positie als ik. Daarna heb ik Ruud Verstegen meegemaakt, die eigenlijk een 

beetje als 14e man bij de selectie zat. In mijn laatste jaren bij Udi had Rik Verwijst een beetje zo’n 

zelfde rol.” 

En toen ‘gewoon’ afgesloten bij Udi? 

- “Nee, dat niet. Zoals ik al zei heb ik altijd wel met last van mijn knie gespeeld. Op het laatst ging het 

bijna echt niet meer. Toch heb ik altijd wel 2 of 3 keer in de week kunnen trainen met in het 

weekend de wedstrijd. Op mijn 33e stopte ik bij Udi om even een tijdje helemaal niets te doen met 

actief voetballen. Toch na een tijdje weer begonnen bij FC Uden, daar heb ik nog een korte periode 

gespeeld en uiteindelijk definitief afgesloten.”
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Wat zijn je ‘herinneringen’ aan Volkel tijdens je periode als speler? 
- “Echt veel staat me daar niet van bij, net als nu komen beide teams elkaar niet zoveel tegen. Wat 

de mensen in Volkel waarschijnlijk beter bijstaat dan mij, is een bekerwedstrijd welke door Volkel 

gewonnen werd, ik geloof na strafschoppen. Was toen groot feest in Volkel (en terecht!). De 

gebroeders Schouten, Twan Rovers en Stijn van Cuijk, die allemaal van Udi naar Volkel zijn gegaan 

kende ik ook natuurlijk.” 

Toen trainer geworden? 

- “Nou, trainer was ik tijdens mijn actieve carrière al, eerst heb ik een aantal jaren de C1 en B1 van 

Udi gehad en daarna een jaar de A1. Toen werd ik voor het 2e gevraagd, dit heb ik 3 jaar met veel 

plezier gedaan. Mijn 1e jaar heb ik het 2e verjongd met heel wat spelers van de A, ik kon er dus een 

eigen team van maken. Na dit 3 jaar te hebben gedaan, werd ik als hoofdtrainer van Volkel 

gevraagd. Komend seizoen begin ik aan mijn 4e jaar hier.” 

Met natuurlijk heel wat hoogtepunten, wat is voor jou nu hét hoogtepunt hier? 

- “Natuurlijk is een kampioenschap het hoogst haalbare, dus dat is toch eigenlijk wel het mooiste. 

Toch was de bekerfinale het uniekst. Dat je als (toen) 4e klasser zo ver komt, onderweg veel hogere 

geklasseerde teams uitschakelt en in de finale zelfs gewoon nog bijna wint, is toch wel iets om erg 

trots op te zijn. Jammer was dat de 1-1 en 2-1 zo snel na onze treffer vielen, onze spelers liepen op 

hun tenen, hadden zich kapot gewerkt, terwijl Deurne nog net wat extra inhoud had.” 

Het lijkt toch wel te klikken met jou, de spelers en de club. Uiteraard ook uitgaande van 

bovenstaande successen. 

- “Dat klopt, ik heb het hier goed naar mijn zin en ga met veel zin het 4e seizoen in. Uitdaging is nu 

natuurlijk om vernieuwend te blijven. Er moet geen sleur ontstaan, voor mij en de technische staf is 

het belangrijk de spelers te blijven prikkelen, scherp te houden. Of dit mijn laatste jaar wordt? Als 

het aan mij ligt niet, maar zo sta ik er nu in. Elk jaar rond de winterstop wordt de balans 

opgemaakt, wanneer de klik er van alle kanten nog steeds is, zouden er zomaar nog meerdere jaren 

kunnen volgen. Ik ben geen trainer die van club tot club gaat en wil het in ieder geval in de buurt 

houden. Heb echt geen zin elke keer 40 kilometer te moeten rijden om maar een 1e klasser ergens 

te kunnen trainen. Het ‘trainer zijn’ heeft denk ik altijd al in me gezeten, ik ben zoals ik eerder al 

zei, altijd een tactisch goede speler geweest, lang reserveaanvoerder ook, van sommige spelers kun 

je ook wel zien of het later wel of juist geen trainer gaat worden. Mijn uiteindelijke doel is wel om 

hoofdtrainer van Udi 1 te worden. Dit zal nog niet makkelijk worden, de wil is er van beide kanten, 

maar er zullen nog heel wat cursussen gedaan moeten worden waar heel wat tijd in gaat zitten.” 

Druk leven dus als trainer, hoe gaan ze er bij je thuis mee om? 

- “Heel goed, ik heb een fijn gezin, mijn vrouw is er aan gewend (geraakt), maar het is niet zo dat ik 

helemaal geen tijd over heb voor mijn gezin, we doen heel veel leuke dingen samen. Wonen doe ik 

in Uden vlak bij de velden van FC de Rakt. Mijn zoons Willem van 8 en David van 6 spelen daar dan 

ook. Verder heb ik nog een dochtertje van 2: Sophie. Met mijn zoons bemoei ik me bewust niet op 

het voetbalveld, ze zijn daar in goede handen. Ik wil ze liever niet teveel sturen, ze moeten gewoon 

lekker hun eigen gang kunnen gaan. Werken doe ik bij Swiss Sense in Uden, als floormanager: ik 

regel alles in en om het magazijn. Dit doe ik nu zo’n 5 jaar, eerst heb ik altijd (in mijn Udi-tijd) bij de 

EMI gewerkt.” 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 28 

 

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 29 

Jammer dat het niet gelukt is in de nacompetitie. 

- “Inderdaad. Ik was er na de uitwedstrijd niet helemaal gerust op, maar natuurlijk hadden we een 

erg grote kans. Alleen viel in de thuiswedstrijd voor Blerick alles goed, de goals vielen net te snel, 

waardoor het geloof bij die ploeg steeds groter werd. Wij speelden zelf zelfs helemaal niet slecht, 

kon je nagaan hoe goed die ploeg kan voetballen. Jammer dat we zijn uitgeschakeld, maar volgend 

jaar hopen we gewoon weer bovenin mee te doen. Naderhand was er een paar dagen teleurstelling 

bij mij en de spelers, maar daarna moesten we reëel zijn naar elkaar: het was gewoon een sterke, 

slimme ploeg. Mijn doel is om van Volkel een stabiele 3e klasser te maken, maar de uitschieters 

naar boven zijn natuurlijk geweldig!” 

Tot slot, dit weekend 2 wedstrijden: de één wat minder groot dan de ander, hoe denk je over FC 

Uden – Blerick en Juventus – Barcelona? 

- “FC Uden heeft natuurlijk een erg goede ploeg, maar ik denk dat ze echt goed voor de dag moeten 

komen om Blerick te kunnen verslaan. Blerick lijkt voordeel te hebben op kunstgras, het zijn 

allemaal goede voetballer in dat team die dan het best tot hun recht komen. Ik denk dat Blerick 

gaat winnen. 

Voor Juventus geldt eigenlijk hetzelfde, zij moeten hun dag hebben en Barcelona totaal niet. 

Verdedigen kunnen die Italianen als de beste, maar in plaats van 1 sterspeler heeft Barcelona 3 

spelers die je constant in de gaten moet houden! Messi is momenteel en misschien wel over het 

geheel de beste speler die er is, met Ronaldo als goede 2e. Waar Ronaldo het vooral van zijn fysiek 

en veelzijdigheid moet hebben, is het bij Messi ‘gewoon’ puur voetbalvermogen. De enige speler 

die vergelijkbaar is is Maradona, hoewel die in zijn eentje Argentinië wereldkampioen maakte, dat 

is Messi nog niet gelukt.” 

 

William, bedankt voor het interview, hopelijk kennen de Volkelse supporters je nu nog beter. Als het aan 

hen ligt mag je de Volkelse Alex Ferguson worden. Hopelijk komen er nog vele mooie momenten onder 

jouw leiding aan! 

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 

5408BA Volkel (0413-) 27 45 65 
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Volkel 1: Kantelen 
Dit wordt een van mijn laatste officiële daden als leider van Volkel 1. Ja voor degenen die het nog niet 
wisten: ik heb medio oktober vorig jaar aan William, de groep en de TC te kennen gegeven dat dit seizoen 
mijn laatste zal zijn als leider. Nu is het al zover en moet ik zeggen: jammer dat het einde er al is maar ik 
heb hier zelf ook bewust voor gekozen. (jongens: het ligt zeker niet aan het thuisfront)  

Tijdens het schrijven dacht ik aan een gepaste titel. Ik ben toen op kantelen gekomen. Hoezo kantelen? 
Kantelen is een begrip dat ik week in week uit tijdens trainingen, tijdens de wedstrijden en tijdens de 
 besprekingen regelmatig heb gehoord.  

Wat waren we hierin als elftal sterk en geducht in de 1e helft van dit seizoen. Geen enkele tegenstander 
kwam onder onze druk uit, door het collectief kantelen en druk zetten waren we in menige wedstrijd voor 
de winterstop heer en meester. Al snel werden we hierom geroemd en het liep allemaal voorspoedig. We 
kwamen al snel op plek 1 en liepen zelfs in punten uit, zaten op rozen net voor de winterstop. Maar hoe 
een seizoen  kan “kantelen” dat hebben we allemaal gezien na de winterstop, maar dat is al in geuren en 
kleuren besproken.  

William zei  na het behalen van de titel in de 4e klasse afgelopen seizoen: deze groep gaat de 3e klasse 
verrassen> En jazeker dat hebben we gedaan, we hebben geweldige wedstrijden gespeeld, we hebben zelfs 
in de spannendste competitie van Europa in de top mee gedaan. Uiteindelijk 2e geworden. Wie had dit van 
te voren verwacht. Ik heb er zelf ook het volste vertrouwen in dat we ook het volgend seizoen mee gaan 
doen voor de bovenste plaatsen.  

Al met al kan ik terugkijken op 3 geweldige seizoenen, de bekerfinale, het kampioenschap en het “net” niet 
kampioen worden. Waar ik ook ontzettend van heb genoten is de samenwerking met William, Wim en Fred 
en natuurlijk de selectiespelers. Als groep zijn we ontzettend gegroeid op allerlei facetten. We hebben 
Volkel 1 weer op de kaart gezet. Verder wil ik ook Tom ( trainer 2e ) en Sjaak (trainer 3e ) bedanken voor de 
gezellige klets voor en na de trainingen en ook de verdere begeleiding 2e en 3e bedankt! 

Het blijft effe een alinea bedanken, maar ook bedankt: Twan en Els, overig kantine personeel, Gerry 
Verkuijlen voor de vele wasbeurten, Harry Verwegen,  het bestuur,  de  tc, de overige leiders, de 
zondagdienstploeg,  Tonny Kuipers voor de mooie foto’s en het regelen van de pupil van de week en 
natuurlijk ook Monique van onze hoofdsponsor Piepers bedankt! 

Als laatste wil ik bedanken de vele supporters voor de tig keren dat jullie er waren om ons aan te 
moedigen; dit alleen al maakt het geweldig mooi om leider van Volkel 1 te mogen zijn.  

Volgend seizoen zal ik weer tussen jullie in staan. 

Iedereen fijne vakantie ! 

Groeten,   

Jan Jilesen 

 
 



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 32 

 
   

  

 
 

 

 
 

 

 
  

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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En de winnaar is... 
 

Een spannend seizoen met verscheidene kampioenen binnen onze club is weer ten einde gekomen. Helaas 
heeft ons 1e elftal het net niet gered om naar de 2e klasse te promoveren, maar ze hebben toch een mooie 
prestatie geleverd. Ook individueel zijn er een aantal sportieve hoogtepunten bereikt, zie hieronder!  
 
De Topscoorder 
Bij de laatste statistieken stond Tom van Dalen nog ruim aan kop, maar was Martijn van Grinsven met een 
enorme inhaalrace bezig. Deze heeft Martijn door weten te zetten en hij heeft het voor elkaar gekregen 
even vaak het netje te vinden als Tom! We hebben dit seizoen dus niet 1, maar 2 clubtopscoorders! Tom en 
Martijn van harte gefeliciteerd! 

 

Speler Doelpunten 

Martijn v. Grinsven 29 

Tom v. Dalen 29 

Kenny v. Hal 20 

Martijn Verkuilen 16 

Wout Scheepers 15 

Luuk vd Elzen 13 

Selim Ilhan 13 

Bas vd Rijt 12 

Harm Banken 12 

Stefan v. Dooren 12 

Fred v. Asseldonk 11 

Robert Raaijmakers 10 

Stan v. Bakel 10 

 

Koning van de Assists 
De koning van de assists stond eigenlijk al sinds de winterstop vast, Harm Banken steekt met kop en 
schouders boven de rest uit. Met maar liefst 28 assists dit seizoen mag hij zich Koning van de Assist 
noemen. Fred en wederom Martijn eindigen op een 2e en 3e plaats. 

 

Speler Assists 

Harm Banken 28 

Fred v. Asseldonk 18 

Martijn v. Grinsven 14 

Kenny v. Hal 12 

Paul Pennings 12 

Bas Verkuijlen 11 

Lars Bongers 11 

Selim Ilhan 11 

Tony vd Berg 10 
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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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Het Team 
Ik wil zowel Volkel 3 als Volkel 8 feliciteren met hun kampioenschap dit seizoen, maar in het bijzonder 
Volkel 8. Met een gemiddelde van maar liefst 2.73 punten per wedstrijd mogen zij zich het beste team van 
Volkel noemen! Gefeliciteerd! 
 

 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 8 22 60 2,73 

Volkel 3 22 54 2,45 

Volkel 2 22 46 2,09 

Veteranen 22 44 2,00 

Volkel 1 22 38 1,73 

Volkel 5 13 21 1,62 

Volkel 6 22 32 1,45 

Volkel 7 22 29 1,32 

Volkel 4 19 15 0,79 

Dames 22 12 0,55 

 

De Keepers 
Er zijn dit seizoen maar 6 keepers die minstens 11 wedstrijden hebben  gekeept, de rest had allemaal 
minder wedstijden en dingen dus niet mee naar de titel. 
Van deze keepers heeft Tomek Kuipers het het beste gedaan. Met slechts 1.14 tegendoelpunten per 
wedstrijd mag hij zich Doelman van het jaar noemen! 

 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

Tomek Kuipers 21 24 1,14 

Willem vd Brand 16 22 1,38 

Maarten Derks 20 33 1,65 

Marvin Schonenberg 11 21 1,91 

Tom Vogels 19 45 2,37 

Wim vd Locht 14 36 2,57 
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De Jeugd 
De jongens van de E3 waren dit jaar de aller beste! Zij hebben een gemiddelde van maar liefst 2.67 punten 
per wedstrijd! Jongens, proficiat met deze prestatie en de titel Jeugd team van het jaar! 
Ze worden wel op de voet gevolgd door de E1 en de D1, ook jullie hebben het goed gedaan dit seizoen! 
 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel E3 15 40 2,67 

Volkel E1 16 41 2,56 

Volkel D1 16 40 2,50 

Volkel E4 16 37 2,31 

Volkel C2 16 31 1,94 

Volkel B1 22 41 1,86 

Volkel CI 17 30 1,76 

Volkel E2 17 28 1,65 

Volkel B2 16 24 1,50 

Volkel D2 16 23 1,44 

Volkel F1 16 22 1,38 

Volkel F2 16 21 1,31 

Volkel A2 15 19 1,27 

Volkel ME1 17 21 1,24 

Volkel A1 22 26 1,18 

Volkel MC1 15 16 1,07 

Volkel MA1 13 8 0,62 

Volkel F3 16 6 0,38 

Volkel F4 9 3 0,33 

 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe en tot volgend jaar! 
 
Wout 
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Veteranendag 2015 
 
Hemelvaartsdag was weer het zonnige decor voor de jaarlijkse verzameling van oud-strijders van onze 
vereniging met hun partners. 
 

 
 
Na een helse fietstocht zonder trapondersteuning (voor de meesten) via Odiliapeel, Venhorst en Boekel 
werd aangeland bij de scouting in het Volkelse park. 
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Daar deden zich weer de bekende ontspannen taferelen voor.  

 

Gezellig bijkletsen met iedereen, wat Bavaria of een wijntje, een spelletje Jeu de Boules voor wie het niet 
kon laten om nog wat te bewegen en uiteraard wat hartige zaken vanaf de barbecue en tenslotte onder 
leiding van onze eigen muziekgrootheid Marco een kwis waarin muziektitels en zangers geraden moeten 
worden. Wat er nog over was van de wijn werd tot prijs gebombardeerd. Daaraan voorafgaand werden ook 
al vele prijzen uitgedeeld binnen de even traditionele als spannende loterij. 

        
 

 

 

 

Al met al geen enkele reden om volgend jaar niet de 
Hemelvaartsdag hiervoor te reserveren, ook voor de 
ongelukkigen die er deze keer niet bij waren. 

GB 
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Jeugdspeler: 
Niels Hendriks.  
14 jaar en spelend in:  
Volkel C2  

 
 

 
 

 

 
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Niels:    Meestal mid-mid en soms in de spits.     

 
2. Op welke plaats in de competitie heeft jou team het seizoen afgesloten? 

Niels:    Op de 7de plaats boven Heijen C1 en onder DSV C2. 

 
3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Niels:    VCO, zij hebben een sterk team. Het was een echte vechtwedstrijd en ik meen dat we                         
                    met 4-1 verloren hebben. 
 

4. Wat is je mooiste voetbalmoment? 

Niels:    Dat was tijdens het thuistoernooi dit jaar. De mooiste goal die ik maakte. Ik nam de bal  
                    aan in de lucht tikte hem achterstevoren over een tegenstander heen en toen op de  
                    volley scoorde ik in de rechter kruising vanuit net buiten de 16. 
 

5. Wat is het allerleukste aan jouw voetbalteam? 

Niels:    We zijn een hecht team, gaan gezellig met elkaar om. En buiten het voetballen om zijn we  
               met een aantal ook vrienden. 
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6. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen 

voor de club? 

Niels:    Ik vind de club wel in orde zo, ik heb het er goed naar mijn zin.  
 
7. Wat vind je het aller lekkerste in de kantine? 

Niels:    Broodje frikandel met mayo en een energy drankje. 

 
8. Wat is je favoriete club en waarom? 

Niels:    Ajax, dit is gewoon mijn club! 
 

9. Welke profvoetballer is je grootte voorbeeld? 

Niels:    Lionel Messi, de beste speler van de wereld en hij blijft gewoon zichzelf. 

 
10. Heb je wel eens iets hilarisch mee gemaakt tijdens de trainingen of met de wedstrijden? 

Niels:    Ja, een speler van ons team werd een keer superhard in zijn edele delen getrapt. Toen lag  
              hij op de grond kei hard te schreeuwen: “het is mijn linker, het is mijn linker”. Hier hebben  
              we hard om gelachen. 
 
11. Is je familie ook sportief? 

Niels:    Ja, mijn broer Job voetbalt in de B1 bij Volkel, papa is trainer en wil nog wel eens       
                hardlopen als zijn knie het toelaat, mama sport op de sportschool. 
                Job, mama en ik gaan de Nijmeegse Vierdaagse lopen, ieder met zijn eigen vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klupproat 41ste jaargang nr.3 Juni 2015 

rksv Volkel   blz. 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
12. Waar zit je op school en wat wil je later worden? 

Niels:    Ik zit op het Udens college 3 havo, ik wil de economie kant op en wat ik daar later mee wil  
              gaan doen weet ik nog niet. 

 
13. Zou je in de toekomst net als je vader ook iets voor de club willen doen en wat zou je dan willen 

doen? 

Niels:    Als ik later misschien een zoon krijg lijkt het me leuk om net als mijn vader trainer bij  
              de club te worden. 

 
14. Was het een leuke seizoen afsluiting en in welk team zou je volgend seizoen graag willen spelen? 

Niels:    Het was jammer dat het zo hard regende want we moesten lang wachten en met de  
              penaltybokaal zijn we behoorlijk nat geworden! Volgend seizoen denk ik dat ik in de  
              B2 ga spelen. 
 
 
 
Niels was de laatste jeugdspeler van het seizoen 2014-2015. Bedankt Niels voor het leuke en spontane 
interview. Het was gezellig samen met je moeder aan de keukentafel onder het genot van een glas 
cola. Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en tot het volgende seizoen. 
Groeten, Nancy van Hooff.  
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Compilatie van Volkel 1 
Eerste driepunter Volkel na de winterstop: 3-0 winst op Margriet 
19-4-2015 

In de thuiswedstrijd tegen een wat gehandicapt Margriet met de pas 16 jarige B speler Wes Kroezen in de basis, nam 
Volkel vanaf het beginsignaal het initiatief. Gijs Verkuijlen was namens de thuisploeg in de beginfase erg actief maar 
had wat pech met zijn voorzetten. In de 19e minuut sneed de flankspeler van Volkel goed door het centrum. Een 
verdediger van Margriet stuitte hem, maar de bal kwam voor de voeten van Stijn van Cuijk die met een droge, lage 
schuiver Margriet goalie Kevin Korsten kansloos liet: 1-0.  
Volkel bleef op zoek naar meer en in de 22e minuut teisterde Gijs Verkuijlen met zijn schot de vuisten van Korsten. 
Even daarvoor zag Bart Hoefnagel zijn schot rakelings over de lat van Margriet gaan. Het was een kwestie van tijd 
vooraleer de verdiende 2-0 viel, want van Margriet had Volkel niets te duchten. Vier minuten voor het rustsignaal 
kwam die 2-0 op het bord. Stijn van Cuijk bediende de door het centrum opkomende Rik Verwijst op maat die 
vervolgens de bal hoog in het dak tegen de touwen schoot.  
Na rust geen verandering in het spelbeeld. Volkel ging vanaf de aftrap op zoek naar een derde treffer en Jeroen v/d 
Laar had die eigenlijk moeten maken. Vrij gezet door Luuk v/d Elzen trof hij echter de benen van de goed uitkomende 
Margriet doelman. Margriet probeerde het wel, maar was nauwelijks gevaarlijk. Volkel doelman Tomek Kuijpers had 
een rustige zondag en hoefde slechts in actie te komen bij een hoge voorzet en wat onschuldige schoten.  
Inde 71e minuut was Volkel dicht bij de 3-0, maar Luuk v/d Elzen zag zijn schot op een teruggelegde voorzet van Bart 
Hoefnagel tegen het zijnet gaan. Bob Linders kwam erin voor de moe gestreden Gijs Verkuijlen en ook Teun Vonk 
mocht zijn debuut in de basiself van Volkel maken.  

 

Hij kwam er in voor Ruud Boyon. De laatste wissel, 
Theo Peerenboom (er in voor Luuk v/d Elzen) 
zorgde met zijn treffer in de voorlaatste minuut 
voor de 3-0 eindstand op aangeven van Rik 
Verwijst.  
Door deze overwinning weet Volkel weer wat 
winnen is. En kan het nog een mooie en 
belangrijke rol gaan spelen in de strijd voor het 
kampioenschap. Die gaat komende zondag verder 
met de uitwedstrijd tegen FC Uden. 
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Bart Hoefnagel beslist spannende derby 
26-4-2015 

En weer had Volkel de extra tijd nodig om het beslissende doelpunt te maken. Op een gegeven moment 

is dit geen geluk meer, maar wilskracht en uithoudingsvermogen! Uit een corner van Stijn van Cuijk knikt 

Bart Hoefnagel de beslissend 3-4 binnen, zodat Volkel de zwaarverdiende punten mee naar huis mocht 

nemen.  

Bij Volkel begon Gijs Verkuijlen op de 

bank, dit had te maken met het 

tactisch plan van William van der 

Steen om de Volkelse linksback van FC 

Uden, Rik van de Boom, vrij te laten in 

de opbouw. Dit pakte gedurende 

verschillende momenten goed uit, 

want duels wint van de Boom bijna 

allemaal, maar met de bal aan de voet 

is het toch een stuk minder. 

Toch was het FC Uden dat het 

scherpst begon en dit resulteerde in 

wat uitbraken via de gevaarlijke spits 

Patrick Witjes. In de 5e minuut kon 

Peter van de Zanden met een sliding nog net redding brengen waarna in dezelfde situatie keeper Tomek 

Kuijpers rustig bleef 1 tegen 1 tegenover de spits van FC Uden. Daarna werden de intenties van FC Uden 

zichtbaar, het leek of men bang was voor Volkel, want het elders geroemde veldspel was overboord 

gegooid, men zakte massaal in en hoopte op eerder genoemde uitbraken via Witjes. 

Er werd goed getikt op de helft van FC Uden, dit resulteerde in de 12e minuut in een schot net naast van 

aanvoerder Ruud Verstegen na een prachtige aanval over meerdere schijven. Direct daarna een gele kaart 

voor Bart Hoefnagel die aanvoelde dat hij z’n directe tegenstanders maar eens even moest laten weten met 

wie hij van doen had. Iets later een klein kansje voor Luuk van de Elzen, die de bal net niet goed voor zijn 

linker kreeg. 

Aan de andere kant de grootste kans tot dan toe voor FC Uden, via een Volkel speler werd de bal uit een 

corner op de lat gekopt. Alsof dit een voorbode was van wat er ging gebeuren was het 4 minuten later dan 

ook 1-0 voor de thuisploeg. Een snelle uitbraak over rechts via Jeroen Stadhouders, die de bal met een stuit 

voorgeeft op Patrick Witjes en die weet wel raad met zo’n kansen. 

Volkel laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en liet de bal snel rondgaan op de Udense helft. In de 24e 

minuut resulteerde dit in een uitbraak via Stijn van Cuijk, alleen zijn voorzet ging voor het Udense doel 

langs zonder geraakt te worden. Toch in de 30e minuut loon naar werken: een perfecte crossbal van de 

voeten van Jeroen richting Luuk van de Elzen die over rechts de 16 in snijdt. Na een perfecte aanname 

schiet Van de Elzen de bal snoeihard in de korte hoek: 1-1.  

De wedstrijd werd wat tammer, het tempo nam wat af, maar net voor rust nog 1 goede kans voor de 

thuisploeg, gelukkig voor Volkel werd de bal hard in het zijnet geschoten. Met 1-1 gaan we de rust in. Na 

rust begonnen beide ploegen een beetje zoals de eerste helft werd afgesloten, afwachtend. Rond de 55e 

minuut 2 kansen voor FC Uden. Jongeling Jordy Veld, die bij vlagen mooie acties liet zien, krulde de bal de 

Volkelse 16 in, maar gelukkig werd de bal net voorlangs gekopt. Hierop volgend weer een uitbraak via de 
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gevaarlijke Witjes, alleen hij besloot voorlangs. 

Dan in de 66e minuut aan de andere kant een perfecte strakke inspeelbal op Luuk van de Elzen. Van de 

Elzen staat met zijn rug naar het doel, net buiten de 16. De aanname en het wegdraaien waren al perfect, 

maar de stift die over doelman Van Ballegooy in het doel belandde was gewoon magistraal, een geweldige 

goal van de Volkelse spits: 1-2.  

De wedstrijd werd her en der wat grimmiger, dit resulteerde onder andere in een gele kaart voor de goed 

spelende Ruud Boyon. Enkele minuten later mocht hij gaan uitrusten ten faveure van Gijs Verkuijlen.  

Meteen hierna een aanval over links via Stijn van Cuijk, zijn strakke voorzet bereikte net niet de inlopende 

Verkuijlen bij de 2e paal. Dat was een invalbeurt geweest!  

2 minuten later een vrije trap voor FC Uden precies op de Volkelse 16. Aanvoerder Van de Voort zette zich 

achter de bal en trapte snoeihard laag op doel. Kuijpers pakte de bal goed, maar jammer genoeg belandde 

de bal in de voeten van een FC Uden aanvaller die de bal aflegde op Witjes die met zijn 2e van de middag 

voor de 2-2 zorgde. 

Wetende dat een gelijkspel Volkel totaal niets zou opleveren volgde direct hierna de wissel Theo 

Peerenboom voor Joep Verstegen. Alsof FC Uden wat banger werd hierdoor, stond het 2 minuten later 

‘gewoon’ weer 2-3 voor Volkel: een strakke vrije trap van Van Cuijk werd perfect verlengd en binnengekopt 

door Ruud Verstegen.  

Meteen na deze goal mocht Roy van Hinthum na maanden blessureleed zijn rentree maken, hij loste Luuk 

van de Elzen af. 

In de 89e minuut 2 foute beslissingen van scheidsrechter Cornelissen. Eerst had hij eerder genoemde Jordy 

Veld de rode kaart moeten geven voor 2 keer (!) natrappen richting Jeroen van de Laar. Enkele seconden 

later gaf dhr. Cornelissen een onterechte corner aan FC Uden en alsof je het voelt aankomen werd het 

hieruit 3-3 na een scrimmage voor het Volkelse doel.  

Zou deze derby onbeslist blijven? Als er iemand was die de 3 punten verdiende was het Volkel wel. En alsof 

het zo moest: in de 92e minuut een corner richting het hoofd van de inlopende Bart Hoefnagel en via de 

stuit zorgde hij ervoor dat de 3 punten dan ook daadwerkelijk mee naar Volkel genomen werden.  

Volgende week volgt de laatste thuiswedstrijd voordat de 

nacompetitie aan gaat vangen, thuis tegen Nulandia. Samen met 

nog 5 andere ploegen zou Volkel nog steeds kampioen kunnen 

worden, maar na de uitoverwinning van Venhorst bij Margriet 

lijkt het gespeeld en kan de ploeg uit Venhorst volgende week 

thuis tegen hekkensluiter Berghem Sport het klusje klaren. Na de 

thuisoverwinning vorige week tegen Margriet en deze 

overwinning zal Volkel de competitie gewoon met vertrouwen 

afsluiten om zich daarna op te kunnen maken voor nacompetitiewedstrijden voor promotie naar de 2e 

klasse. 

 

Volkel sluit seizoen af met zakelijke overwinning 

7-5-2015 

De laatste competitiewedstrijd stond vooral in het teken van goed de competitie afsluiten om met een goed 
gevoel de nacompetitie in te gaan. Dit lukte dankzij goals van Jeroen vd Laar en Bart Hoefnagel: 2-0 thuis tegen 
Nulandia. 
Tot de laatste dag had niemand Venhorst genoemd als de kanshebber voor de titel in klasse 3D. Ook vandaag ging 
nog rond: “Ze moeten nog maar zien te winnen tegen Berghem”. Stiekem hoopten er enkele teams nog op een 
misstap van Venhorst (en Boekel), maar toch wist eigenlijk iedereen al dat de spannende competitie nu eindelijk 
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gespeeld was. Nulandia zou bij winst en een misstap van Boekel nog kans maken op de laatste periode.  
Volkel startte vandaag eindelijk weer met Roy van Hinthum in de basis, voor het eerst sinds de winterstop.  
Zijn basisplaats ging ten koste van Gijs Verkuijlen en Ruud Boyon. Volkel startte goed en mocht in de 8e minuut met 3 
man op 1 Nulandia-verdediger af. Dit werd niet goed uitgespeeld en leverde slechts een corner op. Gelukkig voor 
Volkel kon Jeroen vd Laar zijn hoofd zetten tegen de strak indraaiende corner van Stijn van Cuijk: 1-0. 2 minuten 
later goed doorzetten van Peter vd Zanden over rechts, zijn voorzet kon net weggetikt worden door de Nulandia-
keeper, wel in de voeten van Roy van Hinthum. Jammer genoeg belandde zijn wippertje bovenop de lat. In de 17e 
minuut werd het wel 2-0: een vrije trap van Stijn van Cuijk kon nog net weggewerkt worden, wel in de voeten van 
Bart Hoefnagel die hoog in het doel afwerkte.  
Tot de 2-0 is Nuland geen moment in zijn spel gekomen, maar toch werd het de gevaarlijkste ploeg vanaf dat 
moment. 2 minuten na de 2-0 een redding van Tomek Kuijpers op een scherpe Nulandse vrije trap, in de rebound 
werd de bal onderkant lat geschoten. In de 21e minuut ontliep de Nulandse spits de buitenspelval en kon 1 op 1 op 
keeper Kuijpers af. Gelukkig kon Peter vd Zanden nog net zijn voet ertussen krijgen en werd door de spits over 
besloten. In de 26e minuut dacht Ruud Verstegen de bal te kunnen laten lopen voor Kuijpers, alleen stond de 
Nulandse spits net op dit kansje te wachten, maar redde keeper Kuijpers knap ten kosten van een corner. 
De 2e helft startte hetzelfde zoals de 1e eindigde. 3 Nulandse aanvallers konden op het Volkel doel af. Gelukkig voor 
Volkel kon Rob vd Zanden de voorzet nog net wegkoppen. 10 minuten later een corner die terug werd gelegd richting 
de 16 en net naast het Volkel-doel werd geschoten. Vanaf de tribune kwamen de berichten door dat Boekel Sport 
achter stond tegen FC Uden en Nulandia met een puntje de 3e periode binnen zou kunnen slepen. Vrijwel direct paste 
Nulandia-trainer Ton Berens 3 wissels toe, waaronder een 17- en 18-jarige speler om eventueel nog wat af te kunnen 
dwingen. 
In de 60e minuut resulteerde het feller Nulandse spel in een overtreding van achter op Roy van Hinthum, wat slecht 
een gele kaart opleverde voor de Nulandse rechtsback Geert vd Hurk. De kaart met de andere kleur had hier niet 
misstaan.  
Jammer genoeg voor het Volkel publiek en hemzelf moest Van Hinthum vervangen worden. Gijs Verkuijlen kwam in 
zijn plaats op links te spelen. 
10 minuten hierna mocht Theo Peerenboom spits Luuk vd Elzen komen vervangen.  
In de 74e minuut kopte Jeroen vd Laar net naast na een strakke corner van Van Cuijk. 5 minuten hierna een goede 
actie van Rik Verwijst over rechts die een strakke voorzet in huis had, jammer genoeg konden Peerenboom en 
Verkuijlen beide net niet intikken. In de 2e helft was het spel sowieso van beide kanten wat minder, Volkel hoefde 
niet meer en Nulandia leek niet meer te kunnen. De wedstrijd werd besloten met een goede strakke inspeelbal van 
Gijs Verkuijlen op de inschuivende Bart Hoefnagel. Hoefnagel draaide perfect open, maar kwam net niet uit met zijn 
passen en besloot over. Zeelandse scheidsrechter Vissers, die het spel nog gewoon ouderwets stillegde bij blessures, 
voelde aan dat het mooi geweest was en floot voor het einde. 
Na het kampioenschap van Venhorst, is Volkel netjes op de 2e plaats geëindigd in deze prachtige competitie vol van 
derby’s. Volgende week is men vrij, de week erna mag voor de nacompetitie gestart worden uit bij andere 3e klasser 
Blerick. 

 

Volkel heerst in Venlo 
VENLO/BLERICK – Met een klinkende 0-3 zege staat Volkel met één been in de volgende 

ronde. Althans daar gaan de getrouwen in Volkel graag vanuit. Op een zwaar veld scoorden 

Jeroen van de Laar, Gijs Verkuijlen en Theo Peerenboom na rust voor het team van trainer 

William van der Steen. Robert Wilmse van SV Blerick haalde het einde niet en kreeg rood. 

 
SV Blerick - Volkel (Foto's: Tonnie Kuijpers) 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/307557
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Het hoofdveld van Sportpark 't Saorbrook was spijkerhard en moeilijk bespeelbaar. Ondanks dat 

gegeven startten de bezoekers sterk in Blerick. SV Blerick deed het met een diepe spits en twee 

sterke en snelle vleugelaanvallers. Van der Steen: "Het bleef waken voor de omschakeling. Dat ging 

ons echter vandaag goed af. Het kantelpunt was toch wel de rode kaart voor Robert Willemse." 

Eerder kwam Stijn van Cuijk in kansrijke positie, echter de flankaanvaller kreeg de bal niet voor 

zijn goede been om te kunnen scoren.  

De knop om 
In de tweede helft kon Willemse al na twee minuten vertrekken nadat hij een ordinaire elleboog 

uitdeelde aan Rob van der Zanden. Het was zoals Van der Steen al beaamde het kantelpunt in de 

wedstrijd. In de 55ste minuut was het Jeroen van de Laar die een voorzet van Roy van Hintum 

doeltreffend verwerkte. Bij de thuisclub ging de knop om en werd de numerieke minderheid 

schrijnend zichtbaar. Van der Steen bracht Theo Peerenboom en Gijs Verkuijlen. Ook Van der 

Steen bleek een gouden hand van wisselen te hebben. Het waren juist Peerenboom en Verkuijlen 

die in de slotminuten de 0-3 eindstand bepaalden.  

Volkel laat zich verrassen door Blerick en wordt uitgeschakeld: 0-4 

 

Het had zo mooi kunnen zijn: een finale tussen Volkel en FC Uden voor promotie naar de 2e klasse. Helaas mocht 
het niet zo zijn. Blerick wilde niet meewerken en verraste Volkel in eigen huis door met 0-4 te winnen. De 
eerdere 0-3 nederlaag in de heenwedstrijd werd zo volledig weggewerkt door Blerick en nu gaan zij in plaats van 
Volkel door naar de finale tegen FC Uden. 
Voorafgaande aan de wedstrijd in Volkel werd Peter v/d Zanden gehuldigd voor het spelen van zijn 250e 
wedstrijd in het basisteam van Volkel, maar veel plezier beleefde hij er niet aan.  
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Het was Blerick dat vanaf de aftrap het initiatief nam en Volkel, zonder Stijn van Cuijk, vastzette. Kansen leverden 
dat de gasten nog niet op. In de 18e minuut kwam Blerick wel heel gelukkig op voorsprong toen Bart Hoefnagel een 
ingebrachte vrije trap in de zestien verkeerd raakte en de bal tegen de touwen plofte. Blerick bleef drukken en in de 
23e minuut moest Tomek Kuijpers namens Volkel handelend optreden door een voorzet vanaf de rechterkant te 
onderscheppen. Één minuut daarna stond de Volkel goalie opnieuw in het brandpunt toen hij een schuiver van de mee 
opgekomen verdediger Gary Rounimper met de voeten tot corner verwerkte.  

Volkel kwam bijna niet aan voetballen toe. Een voorzet vanaf rechts werd net aan met het hoofd gemist door Roy van 
Hintum. In de 29e minuut een vrije trap voor Blerick op de rand van de zestien die tot geluk van Volkel hard en net 
over geschoten werd. In de 34e minuut een kans voor Luuk v/d Elzen die uit een voorzet vanaf de rechterkant net 
naast mikte. In de 43e minuut kwam de 0-2 ruststand op het bord en opnieuw was een vrije trap de basis. Lennart 
Gerdes zorgde er met zijn kopbal voor dat de Limburgers gingen rusten met een 0-2 voorsprong. 
Na rust iets meer initiatief van Volkel. Luuk v/d Elzen slalomde door de defensie van Blerick maar besloot met links 
naast. In de 50e minuut had het al 0-3 kunnen staan, maar Tomek Kuijpers reageerde alert op een boogballetje van 
Lennart Gerdes. Blerick bleef op zoek naar doelpunten en mocht in de 64e minuut vanaf elf meter aanleggen, nadat 
Tomek Kuijpers te laat was en een speler van Blerick in de zestien ten val bracht. Aanvoerder Gary Rounimper wist 
wel raad met dit buitenkansje en zette de 0-3 op het bord.  

De uitslag van de heenwedstrijd was teniet gedaan en het zou nu op een verlenging uitdraaien mocht deze stand op 
het bord blijven. Blerick dacht hier heel anders over en nadat Rik Verwijst zijn vrije trap overgetikt zag worden door 
de Blerick doelman werd het in de 78e minuut 0-4. Blerick profiteerde daarbij van een slecht genomen vrije trap van 
Volkel die opgevangen werd. In de snelle omschakeling werd spits Lennart Gerdes diep gestuurd en die maakte geen 
fout in de één tegen één bij Tomek Kuijpers. Met zijn tweede doelpunt van de middag bezorgde hij dus Blerick een 0-
4 overwinning en een finaleplaats in de strijd om promotie. Ook het inbrengen van pinchhitter Theo Peerenboom 
veranderde daar niets meer aan. Volkel dus uitgeschakeld door een fellere en betere tegenstander. 
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Afsluitende feest/dartsavond 
 
Afgelopen woensdag 13 mei hadden we, na een heel jaar gedart te hebben voor onze eigen clubcompetitie, 
onze afsluitende darts/feestavond. Maar liefst 18 spelers waren op deze avond aanwezig om onder het 
genot van een hapje en een drankje een gezellig onderling toernooi te houden. Na wat overleg besloten we 
een koppeltoernooi te houden en alle teams tegen elkaar te laten spelen. Na een klein uurtje gegooid te 
hebben gingen we aan tafel om een broodje te eten. Onder het eten werd de prijsuitreiking gedaan door 
Fred Bongers. Fred houdt al sinds jaar en dag de uitslagen en stand bij waarvoor onze hartelijke dank. 
Iedereen heeft dit jaar 3 x tegen elkaar kunnen spelen. Halverwege onze competitie zijn er een 3-tal nieuwe 
jongens bijgekomen. Dit waren Martijn v.d. Berg, Stan Hurkmans en Tom v. Bergen. Deze Jongens hebben 
bijna al hun wedstrijden kunnen gooien en dit zeker niet onverdienstelijk zoals uit de ranglijst blijkt. 
Jongens bedankt voor jullie deelname en volgend jaar weer veel succes. Het volgend seizoen komen Joost 
v.d. Heijden en Dave Robben ook mee darten en stijgt het aantal darters tot boven de 20, Super ! Hier 
volgen wat statistieken. Er zijn 1548 legs gespeeld over 401 wedstrijden (87%). De hoogste finish was 170 
door Paul v.d. Sangen. Er is 64 keer 180 gegooid waarvan 15 keer door Martijn v.d. Berg en 10 keer door 
Stan Hurkmans. Het minste aantal pijlen per leg is 13, ook door Paul. Ben benieuwd hoe lang het gaat duren 
voordat de eerste 9-darter wordt gegooid binnen onze club. Dan volgen nu de  3 personen die over het hele 
jaar genomen het best hebben gepresteerd. Op de 3de plaats Gerald Riepe met 129 punten, op de 2de plaats 
Paul v.d. Sangen met 135 punten. Als 1ste is geëindigd onze nieuwkomer Martijn v.d. Berg met 141 punten, 
en dat in een half jaar !! Jongens proficiat met het behaalde resultaat. Via deze weg wil ik iedereen 
bedanken voor weer een mooi jaar darten en de serieuze klets. Ahum! Ook wil ik iedereen een hele fijne 
vakantie toewensen en hopelijk tot het volgend seizoen weer. 
 
Groetjes,  Gerald Riepe 
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EHBO-vereniging   VOLKEL-ODILIAPEEL 
 
 
De EHBO vereniging Volkel -Odiliapeel gaat een nieuwe cursus aan bieden. 
Veel mensen in onze dorpen hebben een AED opleiding gedaan. Daar kwam naar voren dat er ook mensen 
zijn die wel iets meer over willen weten en EHBO willen verlenen als dat nodig is. 
 
Ook de diverse verenigingen die evenementen organiseren hebben daarbij bijna altijd EHBO-ers nodig.  Dat 
is een voorschrift van de Gemeente. Als de vereniging eigen EHBO-ers heeft is dat altijd gemakkelijker. 
 
Ook in de gezinnen komt regelmatig een ongevalletje voor. Het is dan goed dat je dan weet wat je moet 
doen. 
 
Als je alleen BHV-er (bedrijfshulpverlener) bent, ben je niet zo geroutineerd en voel je je vaak niet zeker van 
je zaak. Het zou dan goed zijn om een EHBO cursus te volgen. 
 
De cursus wordt gegeven in Odiliapeel op Oudedijk 46 in het Peelhonk. 
De cursusdata zijn: 
 
5 - 12 - 26 - okt 
2 - 9- -23 - 30 nov 
7 dec 
11 - 18 jan 
examen 25 jan. 
 
Maandagavonden van 19.30-21.30 uur. 
De cursus gaat kosten  € 195 (incl.  examen). 
 
Verder bestaat er bij verschillende ziekenfondsen de mogelijkheid om € 100 terug te krijgen van deze 
cursuskosten. U moet bij uw eigen ziekenfonds navraag doen. 
U kunt informatie inwinnen en zich opgeven bij; 
Jan Udo, voorzitter EHBOVolkel-Odiliapeel,  tel. 256746, E-mail:  janudo@versatel.nl  
Frans van de Heuvel, Volkel, tel. 06-13606519, E-mail: frans.heuvel1958@hetnet.nl  
Betsie Wijnen-de Groot, Odiliapeel, tel. 272934 of E-mail: famwijnen@home.nl  
Opgaves graag voor de vakantie. 
 
 

 
  

 
 

mailto:janudo@versatel.nl
mailto:frans.heuvel1958@hetnet.nl
mailto:famwijnen@home.nl
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Column 
Door Teun Zwaans 
 

De Bankzitter 
Zondag 31 mei. Twee gemiste oproepen van een onbekend nummer. Iemand zit in hoge nood! Ik bel terug 
en nog voor de tweede wachttoon hoor ik door de luidspreker: dag Teun met Lars Bongers.  
De stem vervolgt: ja ik weet dat ik een beetje laat ben, echter ik realiseer me net dat ik ben vergeten dat 
komende zaterdag voor het clubblad de nieuwe column aan geleverd  moet worden. Er volgt een stilte… 
Lars vervolgt: nu sprak ik net Harm banken, welke vorige week de column heeft geschreven en hij noemde 
jouw naam bij deze daad. Nog een stilte en een vraag. Nu zit ik hier op een bootje in Giethoorn onder het 
genot van een emmertje pinda’s deze column te schrijven.  
Een column over voetbal. 
 
Ik denk dat Lars de laatste jaren niet vaak bij het 8e is gaan kijken, want dan had hij geweten dat ik weinig 
kennis van voetbal heb. Daarentegen weet ik des te meer over de bank! Zo weet ik dat de bank in Volkel op 
het hoofdveld van metaal is en vast zit aan kettingen (waarschijnlijk om de oud ijzer handel van Johnny 
Verstegen de  kop in te drukken), de bank in Erp het fijnste ligt om bij te slapen en die bij Udi de juiste 
hoogte heeft voor de rek en strek oefeningen. Dat laatste heb ik mij overigens laten vertellen. De vele uren 
op de vroege zondagochte4nd welke ik door bracht op de verschillende banken hebben me echter wel tot 
inzicht gebracht. En wel het volgende: het succes en plezier van een voetbalteam hangt af van de cohesie 
en sfeer binnen de groep. Anders gezegd: het team staat of valt bij wat men voor elkaar over heeft. Van dat 
extra sprintje in het veld, het delen van de zeepjes onder de douche tot aan het op tijd verzamelen ’s-
ochtends vroeg in de kantine. Vooral die laatste hakte er bij mij flink in. Hier even een schets ter 
verduidelijking. 
 

06:30uur  Band : Bedankt voor de avond, was weer een goeie 
   Ik: Bedankt mannen en Grinny tot morgen. Wel op tijd hé! 
08:30uur Wekker: PIEP PIEP PIEP 
   Ik: Pffff waarom doe ik dit 
08:57 uur snel op het brommertje naar de kantine 
09:02 uur Team: zwaantje dat wordt weer een bladje 

Ik: gullie moet die klok eens op tijd zetten, hij staat een paar minuutjes voor
  

  09:15 uur op naar het kleedlokaal 
09:31 uur Bobbie v/d Wijst: Zwaantje! Ik zie het al, was weer gezellig gister. Eerste 

helft er langs jonge 
    Ik: ja coach, bedankt coach!!  
 
Het was mij dan ook al snel duidelijk dat mijn bijdrage vanaf de kant moest komen. Net zoals ieder teamlid 
op zijn eigen manier zijn unieke bijdrage aan het team levert. 

 
Zoals gezegd weet ik maar weinig van voetbal. 
Echter weet ik wel dat het klaar staan voor je 
team, het samen vechten voor de overwinning en 
het weten dat je op de ander kunt bouwen, het 
opstaan op de vroege zondag ochtend dubbel en 
dwars waard is. 
 
Mannen bedankt en tot het volgende seizoen!! 
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Volkel 2 nacompetitie 
Het tweede team heeft zich dit seizoen van haar beste kant laten zien. Een sterk optreden in een zware 

competitie in de 2e klasse met als resultaat een 2e plaats achter TOP 2. 

1. TOP 2  51 punten   

2. Volkel 2 46    

3. Margriet 2 44     

4. OSS’20  3 34 

 

 

Deze puike resultaten gaven recht op nacompetitie voor een plek in de 1e klasse. 

In twee sterke wedstrijden werd ZSV 2 vrij gemakkelijk aan de zegekar gebonden. Ze vonden dat vrij 

gewoon….. en keken uit naar de volgende klus. 

   

Dat beloofde wel wat voor de grote finale in Deurne tegen Venlosche Boys 2 op 7 mei. 
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H et werd een mooie belevenis met een anticlimax.  
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Na een degelijke 3-0 voorsprong werd het een kwartier voor tijd alsnog gelijk en moesten penalties de 

beslissing brengen.  

Helaas gingen die verloren en werd de 1e klasse niet bereikt… 

 

De regio Venlo/Blerick was ook het tweede net te machtig. Maar het was toch een prima seizoen! 
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Nieuwe shirts 
 

Den Dekker Assurantiën en Van Deijne Auto-

onderdelen hebben nieuwe shirts geschonken 

aan onze vereniging ten behoeve van het shirt-

roulatiesysteem voor de senioren. Beide 

sponsoren draaien al jaren mee in dit systeem 

en hebben hun shirts vervangen door een 

nieuwe set. 

Hier worden deze respectievelijk gedragen door 

Volkel 2 en Volkel 7. 
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Activiteitenkalender 
Vakantie! Vakantie! Vakantie. 
 

  De accommodatie is vanaf 15 juni gesloten. 
 

 

  

 

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 15 augustus 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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