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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Het is onvermijdelijk dat het eerste nummer van ons clubblad in het nieuwe seizoen wat aan de 
dunnere kant is. Er hebben immers twee maanden geen wedstrijden plaats gevonden. 
Dankzij een aantal vaste rubrieken kunnen we nog wel enige inhoud voor leggen, maar het houdt 
niet over. 
 
Er is wel weer hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe seizoen, zoals hier en daar 
ook zal blijken. Met ook weer wat veranderingen in de organisatiestructuur. 
 
Het aantal advertenties kalft helaas langzaam een beetje af. Dat is niet verbazingwekkend gezien 
de economische teruggang die gelukkig intussen weer achter ons ligt. Vanaf nu kan ook het aantal 
advertenties of het formaat ervan dan ook wellicht weer toenemen. Ieders aandacht hiervoor is 
van belang. 
 
 
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 

Dylano vd Heuvel Leon Verhoeven Heidy van Dijck Nathalie Borsjé 

Femke vd Zanden    

 

Aangemeld 

Sare Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE  Volkel F-pupil meisjes 

Ton Paashuis Wijsthoek 325 5403 RC  Uden Trainer vrouwen 2 

Joep Bijvelds Hermelijnstraat 5408 PR  Volkel F-pupil jongens 

Jort Koel Scholendriespad 3 5408 PE  Volkel F-pupil jongens 

René van Schijndel Dries 1 5422 CV  Gemert Trainer Volkel A1 

Stijn Selten Looierstraat 4 5408 SZ  Volkel F-pupil jongens 

Tygo Seegers Zeelandsedijk 36 5408 SM  Volkel F-pupil jongens 

Sven Aerts Heufkens 205 5403 LP  Uden Senioren heren 

Tom Jacobs Groeneweg 28 5401 AB  Uden Senioren heren 

Senn Verkuijlen Brabantstraat 14 5408 PS  Volkel F-pupil jongens 

Bram Rovers Rendierstraat 31 5408 XJ  Volkel F-pupil jongens 

Susan vd Brand Erfstraat 30 5405 BE  Uden Leidster E3G 

Miranda Verhoeven Hermelijnstraat 39 5408 PP  Volkel Leidster MB/C 

Inge Aben Nieuwe Veldenweg 15A 5464 RC Mariaheide Senioren vrouwen 

Tamas Esser Gording 107 5406 CN  Uden B-junior jongens 

Cindy Sturkenboom Maaymanseweg 2 5408 AP  Volkel Leidster MB/C 

Paskal van Lavieren Germenzeel 406 5403 XC  Uden B-junior jongens 

 

Verhuisd 

Luuk van Boxtel Nieuwstraat 28A 5408 RK Volkel 

Tom van Dalen Patrijslaan 16 5427 VM Boekel 

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

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 a.i. Ad Kuijpers Beekvloed 25  Volkel 06-50260379 
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 junioren Lynn van Hooff Antilopestraat 22 Volkel 06-38633861 
Coördinator meisjes pupillen Alien Kleinlugtenbeld Schoolstraat 33A Volkel 06-30736422 
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 
Hans vd Burgt                    Hermelijnstraat 36    Volkel           06-10643256 

Vrouwen 1 Gerald Riepe Dasstraat 49 Volkel 06-10154226 
Vrouwen 2 Ton Paashuis Wijsthoek 325 Uden 06-42734731 
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/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 
 

 
De vakantie zit er weer op en de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen 

is weer in volle gang. Tijdens de zomerstop is er weer hard gewerkt om de 

materialen weer in orde te krijgen en ook aan onze accommodatie is weer het 

één en ander verbeterd. Het kozijn van onze entreekassa is aangepast en 

vernieuwd en ziet er weer prachtig uit. In de hal van onze kantine heeft Willy 

vd Heijden samen met Gerald Riepe en Ronny Hurkmans nieuwe en vooral 

ook praktische tassenrekken geplaatst. Er is nu veel meer capaciteit om de 

tassen op te bergen en we vragen alle leden om de voetbaltassen in de rekken te plaatsen. 

Alle trainingsmaterialen zijn nagekeken en de kapotte spullen zijn vervangen. Dit geldt ook voor de 

trainingsballen. De ballen die kapot waren zijn vervangen zodat ze weer een seizoen meekunnen. Zelf heb 

ik vorig jaar ondervonden dat de trainingsballen veel langer hard blijven als er consequent gebruikt wordt 

gemaakt van de olie bij het oppompen van de ballen. Gebruik de spullen op de juiste manier dan heb je er 

veel langer plezier van. 

Voor diverse teams liggen er volgend seizoen nieuwe uitdagingen en een aantal teams wil ik er even 

uitpikken. Ons Eerste team gaat komend seizoen als één van de favorieten beginnen aan de competitie, 

een uitdaging omdat enkele ervaren spelers gestopt zijn en zij opgevolgd worden door jonge spelers uit het 

Tweede. Ons Derde team gaat, na het kampioenschap en de promotie uitkomen in de derde klasse, een 

mooie uitdaging voor de mannen van Sjaak. Het Vierde team, vorig jaar het Achtste, gaat ook een klasse 

hoger spelen en ook voor dat team is dat een mooie uitdaging. Tenslotte wacht onze Dames een uitdaging, 

zij gaan met twee teams de competitie in. We hebben gewikt en gewogen en we hopen dat het, met het 

huidige aantal Dames, gaat lukken wekelijks twee teams op te stellen. Het andere alternatief, met zo’n 

aantal dames één team vormen, was vooral alle betrokkenen geen optie, dus de dames zijn zéér 

gemotiveerd om het te laten lukken. 

Een uitdaging die helaas niet gelukt is, is het vinden van een opvolger voor Jan Jilesen als leider van ons 

Eerste team. Onze Technische Commissie heeft diverse kandidaten benaderd maar konden niemand bereid 

vinden om daar nu in te stappen. Voor komend seizoen gaan Wim van Tiel en Freddy van Boxtel de 

leiderstaken waarnemen; Wim en Freddy bedankt daarvoor. 

Bij deze wil ik graag de aandacht vestigen op de oproep van onze kantineheerder Els Bos, om nieuwe 

kantine medewerkers voor met name de zondagen. Op de zondagen is er sprake van onderbezetting 

waardoor er erg veel druk ligt op de huidige medewerkers en Els en Toine. Als meerdere leden bijvoorbeeld 

eens per maand een dienst helpen zou dat al heel fijn zijn. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je mee wil helpen 

en welke diensten. Els en Toine Bos hebben het beheer van onze kantine op zich genomen en dat is een 

grote verantwoordelijkheid en die hoeven zij niet alleen te dragen. Heb je tijd om een bijdrage te leveren 

dan is dat zeer welkom. 

Tenslotte wens ik iedereen weer veel succes en vooral veel plezier in het komende voetbalseizoen. 

Pieter Peerenboom,  

voorzitter 
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Kantinehelpers gevraagd!! 
 

 
 
Wij zoeken voor het komende seizoen mensen die op zondagen willen helpen in onze gezellige kantine. Je 
mag zelf aangeven hoe vaak je wilt helpen en op welke tijden, het zou al fijn zijn als je bijvoorbeeld per 
seizoen 4, 5 of 6 keer zou willen helpen. 
 
Hoe zit het praktisch in elkaar? 
 
Momenteel werken we op zondag met de volgende diensten: 
 
Vroeg :   8.30 uur tot 11.30 uur 
Middag :  11.30 uur tot 15.30 uur 
Laat:    15.30 uur tot 20.00 uur 
 
Heb je tijd en zin om ons de helpende hand te bieden dan zou dat mooi zijn.  
Nogmaals, je mag dat op je eigen wijze invullen op de manier zoals het jou het beste uit komt. 
 
Als je hier vragen over hebt of je wil jezelf aanmelden dan kan dat bij: 
 
Els Bos 
Hermelijnstraat 28 
Volkel 
06-12109755 
Toine.els@ziggo.nl 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
Op het moment van schrijven van dit stukje moet ik nog vertrekken voor mijn 
vakantie in Spanje en is er nog niet zoveel te melden over het nieuwe seizoen. Op 
het moment dat jullie dit lezen zit er voor de meesten van jullie de vakantie weer 
op, de scholen zijn weer begonnen en de velden kunnen weer gebruikt worden 
voor trainingen en wedstrijden. 
 
Bij de seizoenafsluiting van de jeugd op 29 mei was er het plan om een foto te 
maken met 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 begin van dit 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. 
 
De beschadigde coachjassen zijn voor de vakantie terug gegaan naar de drukker. Die heeft beloofd om alle 
jassen te herstellen. Op het moment van schrijven hebben we de jassen nog niet terug maar we gaan er 
van uit dat die weer uitgedeeld kunnen worden voor het slechte weer zijn intrede doet. 
 
Nog weken na de seizoenafsluiting op 29 mei is de jeugdcommissie bezig geweest met de definitieve 
indeling. Ook na de publicatiedatum van 15 juni zijn er nog wijzigingen geweest.  
Behalve dat we nog steeds wachten op een antwoord van de KNVB over verschillende teams zijn er intern 
ook verschuivingen noodzakelijk geweest. Hierdoor kan het voorkomen dat er nog aanpassingen nodig zijn 
aan het begin van het seizoen. Langs deze weg vraag ik hiervoor uw begrip. 
 
Op 19 september start de verkoop van de loten voor de grote clubactie. 
De lotenkopers 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. 
Het uitdelen en innemen van de lijsten zal via de leiders lopen. 
Begin volgend seizoen zullen alle deelnemende teams hierover verder geïnformeerd worden. 
 
In de B-categorie worden gele kaarten omgezet in een tijdstraf die tijdens de wedstrijd uitgezeten moet 
worden. Bij de teams in de A-categorie, de A1 en B1, worden de kaarten geregistreerd en gevolgd door een 
geldelijke boete. Veel ouders zijn hiervan niet op de hoogte. Ook niet van het feit dat deze boetes verhaald 
worden op de speler. De penningmeester incasseert deze van dezelfde rekening als waarvan de contributie 
betaald wordt. Daarom heeft de jeugdcommissie besloten om met ingang van dit seizoen een mail naar de 
ouders te sturen wanneer hun kind een kaart gekregen heeft. 
 
Ik wens alle teams veel succes en alle vrijwilligers veel mooie momenten voor het komende seizoen. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Uit de oude doos 
 
(Ingezonden door Frans van Os) 

 

 
 
 
Volkel speelde voor het eerst internationaal in augustus 1953 tegen FC Gijzighem uit België. 
 
De Volkelse spelers waren van links naar rechts: 
 
Antoon Arts 
Piet Huvenaars 
Tieke Swinkels 
Gerrit van de Rijt 
Marinus van den Elzen 
Tiny Wouters 
Albert van den Brandt 
Hans Beekmans  
Frans Versteegde 
Jan van Hooff 
Jantje Hurkmans (aanvoerder) 
 
Daarnaast scheidsrechter Piet Rooijendijk uit Odiliapeel; destijds een van de betere 
scheidsrechters in de regio. 
Zij werden toegesproken door Burgemeester Van Kemenade van Uden. 
Uitslag 3-2 voor Volkel. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Interview met  

Tom van Dalen, hoofdtrainer Volkel 2 
 

Na het interview met trainer van Volkel 1, William van der Steen, in de vorige editie van onze 

Klupproat, kan een interview met onze andere succestrainer van de selectie niet uitblijven, 

vandaar nu enkele vragen aan Tom van Dalen. 

Tom, je gaat nu je 3e seizoen in als trainer van het 2e. 

2 Jaar terug waren er verbaasde reacties toen bekend 

werd dat jij, als 23-jarige, Volkel 2 ging trainen. Wat 

was jouw eerste reactie toen je werd gevraagd en wat 

ging er op dat moment in je om? 

- Ik ben vier jaar geleden begonnen met training 

geven aan jeugdelftallen bij Udi’19. Eerst de C2 

en daarna de C1. Met beide elftallen hebben wij 

het toen goed gedaan en dat was bij volkel niet 

onopgemerkt gebleven. Maar waarom was een 

“Volkelse” jongen training aan het geven bij 

Udi’19? Toen heeft Volkel mij benaderd voor de 

jeugd van Volkel. Ik vond het een eer om 

gevraagd te worden alleen wilde ik zo hoog 

mogelijk training geven op dat moment en dat was bij de jeugd van Udi’19. Op een 

gegeven moment hadden ze een aanbieding waar ik voor op gesprek moest komen: zo 

gezegd, zo gedaan. Die zondag daarop volgend had ik een gesprek met een verrassende 

wending. Of ik trainer wilde worden van Volkel 2. Er ging toen van alles door me heen. Ten 

eerste was ik super vereerd dat ze dat aan mij vroegen, Volkel is toch een thuis voor mij. 

Daarna ga je nadenken over wat het allemaal inhoudt. Training geven aan mannen 

waarmee je in de jeugd altijd gevoetbald hebt. Deze mannen waren vaak ook nog beter 

dan ik. Nu was het geen jeugd meer die je nog veel moet leren buiten het voetbal om, 

maar volwassenen. Allemaal uitdagingen. Als er in de voetbalwereld een uitdaging is word 

ik enthousiast. Vooral omdat het bij mijn eigen club is. Zo gezegd, zo gedaan en nu zijn we 

2 jaar verder. Ik heb het super erg naar mijn zin en ik hoop de jongens ook! 

 

Nu, 2 jaar verder, is alle twijfel weggenomen en heb je van het 2e een mooi voetballende ploeg 

gemaakt, waar ben je tevreden over en wat wil je er de komende tijd nog meer 'ingeslepen' 

krijgen? 

- Ten eerste ben ik blij dat de twijfel weg is. Ik wil hier wel graag bij vermelden dat we dat 
met z’n allen hebben gedaan. Hier bedoel ik mee de leiding, Maickel, Jan en Johnny. 
Zonder deze fijne mensen was het niet gelukt. Wij hebben nu een mooi en jong team bij 
elkaar gekregen en we doen het goed. Het voetbal gaat steeds beter en de jongens weten 
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- steeds vaker wat er van hen verwacht wordt. Vanaf het moment dat ik trainer ben geworden 

heb ik altijd één doel gehad: aanvallend en verzorgd voetbal spelen met druk vooruit. 

Vooruit lopen is tevens makkelijker dan achteruit. Natuurlijk zijn er nog veel 

verbeterpunten. Het is zaak dat we constanter worden. De ondergrens moet omhoog. We 

maken nog te veel persoonlijke fouten. Maar over het algemeen ben ik een trotse trainer 

van deze groep. De stappen die wij gemaakt hebben zijn fantastisch. Vooral als je vergelijkt 

vanaf het moment dat ik in stapte. 

 

Afgelopen seizoen op een haar na promotie gemist, is het doel komend jaar alsnog te 

promoveren, kampioen te worden of lekker weer bovenin mee te draaien? 

- De groep van ons is weer beter geworden, er zijn wat nieuwe jongens bijgekomen en een 

paar afgevallen. Ik vind dat wij met deze groep voor het hoogst haalbare moeten gaan.  

Promoveren en het liefst met het kampioenschap. Hier staan wij voor en wij gaan jullie 

verassen. 

 

Er wordt gezegd dat trainer van het 2e zijn erg lastig is, want wanneer je beste spelers continue 

'weggekaapt' worden door het 1e, verlies jij belangrijke pionnen, hoe kijk je er tegenaan? 

- Wanneer je begint als trainer van het tweede, weet je dat dat erbij hoort. Natuurlijk is het 

nooit fijn als op dat moment je beste speler naar het eerste gaat. Je moet dit positief 

bekijken, van mij wordt verwacht dat ik jongens beter maak en het gat met het eerste 

kleiner maak. Als je dan ziet dat een jongen van ons goed invalt bij het eerste, is dat alleen 

maar een compliment naar die jongen en naar ons als begeleiding. Wij trainen heel hard 

om dat voor elkaar te krijgen. Vooral een compliment naar de jongens toe. 

 

Vorig clubblad William geïnterviewd, die gaf aan uiteindelijk bij Udi 1 als hoofdtrainer te willen 

staan. Is dat ook jouw einddoel of durf je zelfs nog verder te kijken? 

- Mijn einddoel/droom is van het voetbal mijn werk te maken. Bij een BVO (betaald voetbal 

organisatie). Als ik dat zou mogen halen zou dat echt geweldig zijn. Ook lijkt het mij een 

mooie gedachte om dan bij Udi de assistent van William te worden. Sinds dat ik bij Volkel 

ben heb ik al heel veel van William geleerd en ik ben er van overtuigd dat ik nog veel van 

William kan leren. Op de korte termijn wil ik graag trainer worden van Volkel 1. 

 

Mis je het voetballen zelf niet, nu je de hele zondag met 2 op pad bent? 

- Ik mis het voetballen niet echt. Ik voetbal op zaterdag wel eens mee met de veteranen om 

zo toch nog af en toe een wedstrijd te voetballen. Ik ben zelf nogal eigenwijs en lui als 

voetballer en dit viel niet altijd goed samen met de trainers die ik gehad heb. Op een 

gegeven moment dacht ik bij mezelf: jij kunt beter trainer worden als je het allemaal zo 

goed denkt te weten. Zo gezegd, zo gedaan. 
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Omschrijf je thuissituatie eens? 

- Ik woon samen met mijn vriendin Laura en wij hebben net een prachtig huisje gekocht in 

Boekel. Verder kom ik zelf uit een gezin van vijf. Papa (Joop), Mama (Ank), zus (Brigitte), 

tweelingboer (Joep) en ik ben de jongste. 

 

Je bent (geloof ik?) geboren en opgegroeid in Uden, hoe ben je bij Volkel terecht gekomen? 

- Ik ben opgegroeid in Leuth, dat is een klein plaatsje achter Nijmegen (Ooijpolder). Daar 

hebben wij tot ons elfde gewoond en toen zijn wij verhuisd naar Uden. Op de middelbare 

school had ik veel vriendjes uit Volkel en ik had het niet naar mijn zin bij Udi’19. Toen 

moesten wij tegen Volkel voetballen en na de wedstrijd vroegen ze of ik bij Volkel wilden 

voetballen. Toen ben ik als tweede jaar C junior begonnen. Beste stap die ik kon maken. 

Met de C1, B1 en A1 kampioen geworden en met de A1 de beker gewonnen. Leuk weetje: 

Theo Peerenboom was toen de trainer en toen ik bij Volkel 2 begon was hij mijn speler. 

 

Met de speelstijl van welk team (Chelsea, Barca, Ajax ofzo) is de speelstijl die jij voor ogen hebt 

te vergelijken? 

- Red Bull Salzburg. Iedereen herinnert zich de wedstrijd in de Europaleague Ajax thuis tegen 

Salzburg. Dominant voetbal, druk vooruit en zo snel mogelijk naar de goal van de 

tegenstander. 

 

Tot slot, met welke trainer (van Gaal, Mourinho, Hiddink ofzo) ben je zelf te vergelijken denk je 

en wie is je grote voorbeeld? 

- Ik vergelijk mezelf niet graag met iemand. Ik kijk wel goed naar andere trainers. Bij deze 

trainers probeer ik de goede dingen over te nemen en te vertalen naar mijn eigen ideeën. 

Om zo een completere trainer te worden. 

Tom, bedankt voor het interview, hopelijk krijgt komend seizoen wel het passende slot, dat jullie afgelopen 

jaar eigenlijk al verdienden. Wie weet zien we je uiteindelijk als eindverantwoordelijke van ons 1e elftal en 

hopelijk zelfs nog ooit op zondag bij Studio Sport voorbij komen! 

 

Lars Bongers 
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Column  

Column door Sjoerd Mossou (columnist AD Sportwereld)  
 

Pirlo balanceert op de grens tussen pure klasse en 
pure cult  
Een tijdje geleden lanceerde de voetbalclub Juventus een nogal 
briljante campagne rond Andrea Pirlo. Er werd een droogkomisch 
filmpje (zelf opzoeken op Youtube!) bij gemaakt aan de boulevard 
van Sydney, waar Pirlo verveeld op een stoepje ging zitten, de benen 
achteloos over elkaar geslagen, starend naar de horizon in de verte. 
 
Opeens komt er voor zijn neus een merkwaardige stoet mensen 
voorbij. Eerst een soort wildeman, die allerlei rare kunstjes doet met 
een hakbijl. Daarna een aanstellerige operazangeres. Vervolgens een 
complete streetdance-groep, woest salto's makend, pal voor de 
voeten van Pirlo. 
 
 

 
 

En alsof dat nog niet gek genoeg is, paraderen er tenslotte twee enorm lekkere wijven voorbij, in 
bikini. 
 
De grap van de campagne zit hem in de hashtag, die steeds op exact de goede momenten in beeld 
verschijnt, recht onder de onderkoelde kop van de voetballer. Die hashtag luidt: 
#Pirloisnotimpressed. 
Totaal onbewogen kijkt Pirlo naar het circus dat aan hem voorbij trekt, met dat schitterend 
geboetseerde baardhoofd van 'm. Slechts zijn voeten wiebelen een beetje, alsof hij thuis op de 
bank naar teletekst zit te staren. 
 
Als iedereen in het filmpje zijn kunstje heeft gedaan, sjokt hij doodgemoedereerd weer weg, met 
een balletje aan zijn voeten. Pirlo - dat is wel duidelijk - is niet onder de indruk. 
 
Het is erg belangrijk dat Juventus vanavond de finale haalt, en niet dat clichézooitje galasterren 
van Real Madrid, en voor een belangrijk deel zit hem dat natuurlijk in Pirlo. De enige actieve 
voetballer van wie je als volwassen man met goed fatsoen een poster op kunt hangen, zonder 
gelijk puberaal gedrag te worden verweten. 
 
(Messi? Ja duhuh, die vindt iedereen goed, maar dat is toch vooral een held voor op kinderkamers. 
Zlatan? Een fenomeen, maar ook een volslagen malloot. Cristiano Ronaldo? Enfin. Laat maar.) 
 
Alleen Pirlo balanceert precies op de grens tussen pure klasse en pure cult. Een stilist met een 
voortreffelijke piratenbaard, ondoorgrondelijk en intelligent, ogenschijnlijk voetballend in 
wandeltempo, precies zoals wij oude mannen dat allemaal wel zouden willen. Een stijlicoon ook, 
niet zozeer voor jongelui of hipsters, maar bovenal voor dertigers en veertigers. 

https://twitter.com/search?q=%23Pirloisnotimpressed&src=typd
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Hardnekkige Pirlo-adepten wordt soms verweten dat ze nét iets te graag de fijnproever lopen uit 

te hangen, maar dat lijkt me een wat vergezocht verwijt. Bovendien: Pirlo ís nu eenmaal subtiel en 

fijnbesnaard in alles. 

 

Zelfs wanneer je het lyrische gedweep achterwege zou laten, hoeft hij alleen maar zwijgend door 

het beeld te stiefelen, in al zijn onnavolgbare coolness. 

 

Op het gelikte glamourgala van de Champions League is Pirlo de onafhankelijke geest in het hoekje 

van de zaal, toekijkend met één hand in zijn broekzak, mysterieus nippend van zijn glas rode wijn. 

Hij draagt niet per se het duurste pak. Wel het beste. 

 

Er bestaat een bekende foto van Andrea Pirlo waarop hij een wit T-shirt draagt met de tekst 'No 

Pirlo No Party'. Je zou dat je reinste zelfbevlekking kunnen noemen, maar in de context van Pirlo 

werkt dat anders. Daar is het plots milde ironie, of goede smaak met een knipoog. 

 

Misschien kent u die legendarische onderbroekenreclame nog, waarin een clubje Italiaanse 

voetballers homo-erotisch is gefotografeerd, glimmend van het vet. Gattuso, Zambrotta, 

Cannavaro; grote kans dat uw nekharen ervan overeind gaan staan, uit blinde jaloezie, ofwel uit 

pure afkeer. 

Maar er is er eentje die er nonchalant en achteloos bijstaat, zonder een al te opzichtig wasbordje, 

zonder glibberpretenties of overdadig machismo. Juist. Pirlo. 

 

Het klinkt gek misschien na alle zinnetjes hierboven, maar ik zou mezelf niet eens een 

uitgesproken Pirlo-fan willen noemen en een poster met zijn beeltenis heb ik nog nooit op mijn 

muur geprikt. Maar met Pirlo is het nu eenmaal zoals een gevleugelde Twitter-uitspraak het 

voorschrijft, en vergeef me even dat ik die niet vertaal: 'Always be yourself, unless you can be 

Pirlo. Then always be Pirlo.' 

https://www.youtube.com/watch?v=93vAZo15gtE
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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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Jeugdspelers: 
Jesse Schouten 13 jaar     Jacco Schouten 11 jaar     Joran Schouten 8 jaar 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 

Jesse: Aan de rechterkant in het midden en soms mid mid. 
Jacco: Altijd mid mid. 
Joran: In de spits. 

 
 
2. Op welke plaats in de competitie heeft jou team het seizoen 2014-2015 afgesloten? 

Jesse: Tweede plaats onder EVVC Vinkel. Ik ben voor de beslissingswedstrijd in Vinkel eerder 
terug gekomen van mijn vakantie uit Oostenrijk, maar helaas tweede geworden. 

Jacco: Wij zijn kampioen geworden, de laatste beslissende wedstrijd hebben we met 1-2 in Cuijk 
gewonnen van SIOL. 

Joran: 7de plaats onder Berghem sport en boven HVCH. 
 
 

3. Wie was de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 

Jesse: EVVC of DAW, van DAW hebben we de laatste wedstrijden niet kunnen winnen. 
Jacco: SIOL, dit was een goed voetballend team en soms misschien wel een beetje beter dan ons. 
Joran: Ik vond eigenlijk geen enkel team heel moeilijk, de een wat beter dan de ander maar niet heel 

moeilijk. 
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4. In welk team ga je dit seizoen voetballen? 
Jesse: Van de D1 ga ik over naar de C1 met 6 van mijn ploeggenoten. 
Jacco: Van de E1 ga ik over naar de D1 met alle spelers van de oude E1 behalve onze keeper. 
Joran: Van  de F1 ga ik over naar de E2 met 6 spelers van de oude F1. 
 
 
5. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen 

voor de club? 

Jesse: Ik zou graag een klein kunstgrasveldje op het sportpark willen en friet in de kantine. 
Jacco: Een binnenvoetbalveld zou ik graag willen en een speeltuin. 
Joran: Ik zou graag willen dat alle velden van kunstgras waren en ook nog een pannakooi op de club. 
 
 
6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 

Jesse: Broodje frikandel met mayo en cola. 
Jacco: Broodje frikandel speciaal met ice tea. 
Joran: Broodje frikandel speciaal met AA. 
 
 
7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 

Jesse: PSV omdat ze de beste zijn en landskampioen geworden zijn! 
Jacco: PSV omdat ze beter zijn dan Ajax.  
 En Bayern Munchen omdat dat de beste club ter wereld is. 
Joran: Ajax en Helmond Sport omdat dit leuke voetbalclubs zijn. Ik ga met ome Jan altijd naar Ajax 

kijken en met ome Marco naar Helmond Sport. 
 
8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 

Jesse: Arjan Robben omdat hij een van de beste spelers ter wereld is! 
Jacco: Arjan Robben omdat hij een Nederlander is en in de top drie van de beste spelers ter wereld 

staat! 
Joran: Arkadiusz Milik omdat hij mooie goals maakt en bij een leuke club speelt! (Ajax ) 
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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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9.  Op welke school zit je? 
Jesse: Udens College VMBO T2D, BOB (bewegen organiseren en begeleiden). 
Jacco: Basisschool De Vlieger groep 8-A. 
Joran: Basisschool De Vlieger groep 6. 
 
 
10. Wat wil je later worden? 

Jesse: Lucht- of landmacht militair, leuk actief bezig zijn. 
Jacco: Profvoetballer het liefst bij Bayeren Munchen of PSV, als ik 18 ben wil ik op het EK voetballen. 

(over 7 jaar ) 
Joran: Filmster, het liefst in actiefilms of in kinderfilms. 
 
 
11. Jullie voetballen alle drie. Is er iemand die nog een andere sport beoefend? En zijn je vader en 

moeder ook sportief? 

Jesse: 
Jacco: 
Joran: We beoefenen geen andere sport, we voetballen. Onze zus Ilse danst, papa voetbalt in de zaal 

en trimt, volgend seizoen traint hij het team van Jacco, mama heeft het heel druk met alles voor 
ons te organiseren en zwemt met Mels. 
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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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1. Heb je wel eens iets geks of heel leuks meegemaakt met het voetballen? 

Jesse: In 2009 heb ik in de line up mee mogen lopen bij PSV met de wedstrijd PSV-Sparta. 
Jacco: De hele training was ik scheten aan het laten en toen ging er een zo hard dat ik van papa een 

strafrondje moest lopen .  
Joran: Iemand van mijn team schoot de bal eerst tegen de paal toen op de keeper zijn hoofd van daar 

weer tegen de paal en via de keeper zijn hoofd de goal in! 
 
 
2. Papa is altijd leider/trainer bij een van jullie maar als je zelf vrijwilligerswerk zou doen of gaat 

doen in de toekomst, wat zou je dan willen doen? 

Jesse: Ik zou ook trainer willen worden bij de jeugd van Volkel. 
Jacco: Net als Jesse wil ik ook trainer van een jeugd team worden. 
Joran: Ik ook als trainer bij de jeugd van de voetbalclub. 
 
 
3. Wat zijn je verwachtingen voor het nieuwe seizoen, en waar denk je te eindigen volgend jaar 

mei? 

Jesse: Graag zou ik willen dat mijn team een leuk team wordt en dat we volgend jaar mei kampioen 
zijn.  

Jacco: Ik wil ook graag dat we een leuk team krijgen. Maar omdat we moeilijke tegenstanders hebben 
volgend seizoen denk ik niet dat we kampioen worden. We spelen voor het eerste jaar op groot 
veld. 

Joran: Ik wil ook graag een leuk team en ik hoop dat we kampioen worden maar het maakt niet uit als 
het maar een leuk seizoen wordt. 

 
Gezellig aan het zwembad in de achtertuin zaten de familie Schouten en ik het goed te hebben op een 
mooie zomeravond in augustus. Bedankt Natasja en Rob voor de koffie en de jongens bedankt voor 
het leuke interview. Misschien komen we deze drie jonge spelers in toekomst nog eens tegen in het 
eerste team van rksv-Volkel. Net als papa Rob, ome Jan en ome Jos… 
Groetjes Nancy van Hooff.     
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Volkel F1 
seizoen 2014-2015 
Joran Schouten. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Volkel E1 
seizoen 2014-2015 
Jacco Schouten. 
 

 

 

 

 

 

 

Volkel D1 
seizoen 2014-2015 
Jesse Schouten. 
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Kleurplaat 
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Activiteitenkalender 
 

 25 september  jubilarissenavond 

 6 november   medewerkersfeest 

 7 december  edenvergadering 

 17 december  oliebollenavond 

 3 januari  nieuwjaarsreceptie 
 
  

 

Schrijf! 
 

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 10 oktober in de mailbox, en wel naar:     

clubblad@rksv-volkel.nl   

 

 

 

 

 

 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

I: www.rabobankudenveghel.nl      T:@RaboUdenVeghel

Sport brengt mensen dichterbij elkaar, zowel sporters als vrijwilligers. Daarom

ondersteunt Rabobank Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. Daarbij

kijken we in het bijzonder naar jeugd, hoe kunnen zij hun talent ontwikkelen?

Rabobank Uden Veghel sponsort R.K.S.V. Volkel.

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken



van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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