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Warming up 
 
Beste mensen, 
 
Dit wordt een van de laatste clubbladen onder mijn redactie. Het bestuur heeft te kennen gegeven 
dat men het blad weer eens wil opfrissen richting een meer magazine-uitstraling en dat lijkt me 
een goed idee als er voldoende goede foto’s aangeleverd worden. Ik heb aangegeven dat dit voor 
mij een goed moment is om na een jaar of zes het stokje over te dragen aan een nieuwe redactie 
die meer dan ik nog midden in de vereniging staat en in de Volkelse gemeenschap. 
Dat gaat Lars proberen te regelen, onder meer via een oproep op de website en in dit blad. 
 
Het eerste team is weer prima van start gegaan en dat geldt ook voor andere elftallen. Het wordt 
dus weer een interessant seizoen. 
 
Hartelijke groet, 
 
Geert Biesterbos 
Redactie 
 
 
 

GEZOCHT: nieuwe clubbladredactie! 
Altijd al eens een clubblad willen samenstellen? Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden die ons 

clubblad opnieuw vorm en inhoud gaan geven. Ben jij iemand die dit graag wil doen of ken jij iemand die 

een opleiding of baan in de marketing, journalistiek of iets dergelijks heeft? 

Diegene hoeft niet per sé lid te zijn van onze club. 

Mocht je interesse hebben, benader Lars Bongers of mail naar prmedia@rksv-volkel.nl . 

 
 
 

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:prmedia@rksv-volkel.nl
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 

Martin vd Rijt Nol Verwegen Klaas Verstegen Mike van Asseldonk 

Dennis vd Berg    

 

Aangemeld 

Joep Trienekens F-pupil 

Marilyn Kuypers 5427 PX Boekel Leidster MD1 

Ribean vd Wetering B-junior meisjes 

Eric van Asseldonk 45+ voetbal 

Hans Cornelissen Ass. scheidsrechter Vr2 

 

Verhuisd 

Wout Cobussen De Kastanjes 5 5427 TT 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 Patrijslaan 16 Boekel 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 
Verzorger Wim van Tiel Groesplak 2 Zeeland 0486-453073 
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 
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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 
E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl 
 
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 
 
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, Pieter vd Berg en Annie van Tiel. 

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

Op 15 augustus bereikte ons het droevige nieuws dat Hans Tensen helaas was 
overleden. Op dat moment lag ons clubblad al bij de drukker, waardoor we  
dat nu pas hier kenbaar kunnen maken . Hans was al langere tijd ziek en 
hoewel het beter leek te gaan kon hij deze wedstrijd uiteindelijk niet winnen. 
Hans is jarenlang vrijwilliger geweest bij onze vereniging. Van 2007 tot 2014 
was Hans vlagger, of zoals dat tegenwoordig heet assistent scheidsrechter,  bij 
de dames. In mei 2014 stond Hans nog langs de kant als assistent toen de 
Dames hun kampioenschap behaalden. Van 2005 tot 2011 was Hans ook nog 
jeugdleider en samen met hem ben ik ook nog een seizoen leider geweest van 

de F2. Hans was voor het eerst jeugdleider en had eigenlijk geen voetbalachtergrond. Ik kan mij herinneren 
dat wij de eerste wedstrijd uit naar Toxandria moesten en Hans had de auto vol en de shirts bij zich. Hij wist 
niet waar Riekevort lag, dus ik zei rij maar achter mij aan. Bij Odiliapeel keek ik in mijn spiegel en was ik 
Hans al kwijt, met een half team en de shirts. Gelukkig arriveerde hij nog ruim op tijd bij Toxandria en 
hebben we er nog hartelijk om gelachen. Dat is één van de fijne herinneringen aan Hans Tensen die helaas 
veel te vroeg overleden is. 
Ik wil Bernadette, Paul, Rob en de familie nog veel sterkte toewensen met het verwerken van dit grote 
verlies. 
 

 

Onze jeugd is momenteel druk in de weer met de loten voor de grote clubactie, daarvoor verwijs ik graag 
door naar de pagina van onze jeugdvoorzitter Fred Bongers. Het is voor onze vereniging erg belangrijk dat 
dit een succes wordt. 
 
Op vrijdag 25 september konden wij als club 15 jubilarissen huldigen met hun 25-jarig jubileum bij de Rksv 
Volkel. Tevens vierden Martien van Rijbroek, Ties den Dekker en Ad Tiebosch hun 50-jarig lidmaatschap van 
onze club. Samen met familie, vrienden en belangstellenden werd het weer een hele gezellige en geslaagde 
jubilarissenavond. 
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Op zondag 27 september werd Bram Rovers in het zonnetje gezet als het 700e lid van onze vereniging. 
Bram kreeg een mooi tenue van Volkel met daarop de unieke tekst 700e lid. 
Bram zal dat voor zijn hele leven blijven en voor de club is het een nieuwe mijlpaal in het bestaan. 
Als mascotte mocht Bram ook nog de aftrap verrichten in de later gewonnen wedstrijd tegen Vianen 
Voorruit. Van de trotse ouders Ieke en Twan hoorden we dat Bram erg genoten had van deze dag en dat 
straalde hij ook uit!  
 
Wat ook een succes was, was het Oktoberfest of Deutsche Mittag in onze kantine. Er was al geruime tijd 
vraag naar een activiteit in onze kantine en een enthousiaste werkgroep met Lynn, Britt, Jolijn, Joran en 
Rob ging er mee aan de slag. Op zondag 4 oktober was het dan zover en we hebben kunnen genieten van 
een hele leuke middag met Deutsche muziek, pullen bier, Bratwust en gute Laune. Bij deze wil mijn 
complimenten geven aan de werkgroep en ook aan alle bezoekers want de middag is prima verlopen, 
behalve dan de uitslag van een bepaalde voetbalwedstrijd. 
 
Tenslotte wil ik iedereen er nogmaals op wijzen dat we nog steeds op zoek zijn naar ondersteuning voor Els 
en Toine in onze kantine. Er hebben zich al wat mensen aangemeld, waarvoor hartelijk dank  en meer hulp 
zou mooi zijn want dat maakt hun werk wat makkelijker.  
Als je tussen al je drukke bezigheden wat tijd kan vinden om mee te helpen dan is dat zeer welkom. Als dat 
eens per maand of per twee maanden is, dan is dat al geweldig. 
Meld je hiervoor bij Els of Toine. 
 

Pieter Peerenboom,  

voorzitter 

 

Raad de Plaat 

 

  Wie is dit? 

Het antwoord staat op de laatste pagina.
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Jeugdwetenswaardigheden  

 
 De competities zijn weer in volle gang en ook wordt er volop voor de KNVB-beker 
gestreden. Er zijn nu al meerdere wedstrijden afgelast ivm blessures en andere 
redenen zoals dat een team niet voldoende spelers heeft om aan de wedstrijd te 
beginnen. Dit is niet alleen bij onze teams maar ook bij de tegenstanders voor 
gekomen. Hierdoor kan het gebeuren dat de inhaalwedstrijden door de week 
gespeeld moeten worden. Dit vraagt begrip van andere teams dat ze moeten 
uitwijken naar een ander veld voor de trainingen. 
 
De kampioensfoto van seizoen 2014-2015 gaat niet meer gemaakt worden. 
Tijdens de jeugdleidersvergadering bleek er te weinig animo te zijn om dit weer 

te organiseren. Toch hopen we dat de leuke en goede momenten die bij een kampioenschap horen er niet 
minder om zijn. 
 
De beschadigde coachjassen zijn voor de vakantie terug gegaan naar de drukker. Die heeft alle jassen 
hersteld. Alle jassen zijn weer terug bij de gebruikers. Blijf allemaal wel alert op beschadigingen van de 
jassen en meld dit bij de jeugdcommissie. Wij zullen in alle gevallen gepaste actie ondernemen. 
 
Op 19 september zijn we gestart met de verkoop van loten voor de grote clubactie. Naast de verkoop 
methode met de éénmalige machtiging kunnen nu ook loten online gekocht worden. U kunt hiervoor naar 
de site gaan en op de link van De Grote Clubactie klikken. 
We kunnen nu nog geen tussenstand geven maar we hopen dat iedereen veel loten koopt en daarmee kans 
maakt op mooie prijzen. 
 
Op 19 september hebben we weer een paar nieuwe sponsoren mogen bedanken voor hen steun aan onze 
vereniging. De staf van de A1 is in het nieuw gestoken door Plastermate uit Gemert (www.plastermade.nl)’ 
. 
Met deze mooie kleding krijgt de staf een proffesionele uitstraling. Namens Plastermate mocht Rene van 
Schijndel de bloemen en het vaantje in ontvangst nemen. 
 

 
Kleding Staf A1 (vlnr Rob Verhoeven, Roy van Hintum, Rene van Schijndel, Fred Bongers) 

http://www.plastermade.nl/
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Ook de E1 is in het nieuw gestoken. Aannemer Harrie van Hout (www.aannemingsbedrijfharrievanhout.nl ) 
is bereid gevonden om dit team te voorzien van nieuwe shirts.  
 

 
Harrie van Hout sponsort nieuwe shirts voor de E1 

 
Aan het begin van dit seizoen zullen er ook weer teamfoto’s gemaakt worden. We zullen hiervoor een paar 
zaterdagen uitzoeken, zodat binnen korte tijd alle teams op de foto gezet kunnen worden. 
 
Voor de actuele competitiestanden wil ik naar de site (www.rksv-volkel.nl) verwijzen. Op moment van 
schrijven hebben de meeste teams nog maar een paar wedstrijden gespeeld. De resultaten zijn wisselvallig. 
Het is geen uitzondering dat er grote verschillen zitten in de uitslagen. Teams die de eerste drie wedstrijden 
erg ver winnen of verliezen kunnen nog overgezet worden naar een andere competitie. Hierover lopen al 
afspraken met een aantal teams. Kijk dus niet raar op als een team plotseling in een andere competitie 
speelt. 
 
Tijdens de zomerperiode hebben we het jeugdbeleidsplan herzien en waar nodig aangepast of aangevuld. 
Dit plan is op de site te vinden onder “algemeen” en dan “boekwerken”. Ik nodig iedereen uit om dit een 
keer door te lezen. Eventuele vragen kunnen bij de jeugdcommissie neergelegd worden. 
 
Aan het begin van een seizoen herhalen we altijd weer een paar regeltjes waar een beetje discipline en 
respect naar elkaar toe voor nodig is. 
Ga met respect om met materialen die de vereniging voor jullie gebruik beschikbaar stelt. Er zijn nu al 
meerdere materialen her en der gevonden die door de teams opgeruimd hadden moeten worden. Zorg dat 
je met evenveel materiaal terugkomt als je van te voren meegenomen hebt. Dit geldt voor de trainingen 
maar ook voor de wedstrijden. Let er op dat de ballenrekken afgesloten worden na een training. 
 
Als laatste wil ik nog even benadrukken dat alle teams voor de trainingen zijn ingedeeld op een veld of deel 
ervan en een kleedkamer. Het is ieder jaar weer een hele puzzel om dit in combinatie met de 
seniorenteams kloppend te krijgen.  
Er ontstaat ergernis als er teams op de verkeerde plekken aan het trainen zijn of in de verkeerde 
kleedkamers zitten. Daarom aan iedereen het dringende verzoek om zich aan de schema’s te houden die 
op het bord in de gang bij de kleedkamers hangen. Hierop is te zien welk team waar traint en welke 
kleedkamer ze kunnen gebruiken. Ieder team heeft na de training 30 minuten om te douchen. Bij de 
meeste jeugdteams staan dan alweer de volgende gebruikers klaar, dus houd deze 30 minuten goed in de 
gaten. 
 

http://www.aannemingsbedrijfharrievanhout.nl/
http://www.rksv-volkel.nl/
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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Er is een redelijke kans dat de indeling van de kleedkamers binnenkort aangepast gaat worden en dat we 
van alle teams medewerking vragen om te kunnen realiseren dat alle teams kunnen douchen na een 
training. Dit is nu helaas niet het geval. 
Voor de seniorenteams kan het zo ingedeeld zijn dat ze voor de training slechts 1 kleedkamer hebben om 
zich om te kleden of hun spullen in te plaatsen. Maar als de grootte van de groep hierom vraagt hebben ze 
na de training 2 kleedkamers om te douchen. Reden hiervan is dat het op sommige dagen zo druk is met 
trainingen dat we het helaas niet anders kunnen indelen. 
 
Elders in deze uitgave staat een uitleg over de screening door Podo-Logisch van onze selectie teams. 
Hiermee willen we verkeerde looppatronen opsporen en vroegtijdig aanpakken om blessures en klachten 
op te lossen en waar mogelijk te voorkomen. De ouders krijgen via mail een bericht waarin staat hoe te 
handelen als ze deze service voor hun kind niet op prijs stellen. 
In eerste instantie is deze screening voor onze selectieteams. We hopen deze actie ook een keer te kunnen 
realiseren voor de overige teams. Heeft u vermoedens dat dit voor uw kind (welke niet in een selectieteam 
zit) ook nodig is, maar wilt u niet wachten op de screening tijdens een training, neem dan gerust contact op 
met info@podo-logisch.nl  
 
Ik wens iedereen een zeer sportief en leuk seizoen. 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 

MD1 
Volkel MD1-DAW MD1   26 september 

De wedstrijd begon om 9.00 uur. We mochten op het kunstgras. Omdat Feije geblesseerd was en ik ook 

pijn had aan mijn enkel, hadden we Eleane geleend van de MB1. We begonnen meteen goed. We hadden 

veel kansen om te scoren. Maar DAW had een goeie keepster. In de eerste helft maakte we 1-0. In de 

tweede helft ging het ook heel goed, alleen kregen we de bal niet in de goal. Jammer genoeg kwam DAW 

een keer voor de goal en toen scoorden zij. 1-1 Volgens mij hadden we nog wel 5 goals meer kunnen 

maken, maar we hadden veel pech. Het bleef 1-1. Volgende keer beter. 

Eleane bedankt dat je met ons mee wilde doen. 

Groetjes Loes 

 

Hallo allemaal, 

Wij mochten zaterdag 3 oktober thuis voetballen tegen JVC Cuijk. Om half 9 moesten we verzamelen bij de 

club. We stonden al in te spelen en eigenlijk startklaar om aan de wedstrijd te beginnen, maar de 

tegenstanders waren er niet.  JVC Cuijk dacht dat we om 11:00 moesten spelen. We zijn toen lekker in de 

kantine gaan zitten waar we lekker wat drinken kregen en een snoepzak. Om 11:00 begonnen we dan nu 

echt aan onze wedstrijd. Na goed overspelen kreeg Loes de bal voor haar voeten en scoorde een hele 

mooie goal in de kruising. Yes 1-0. De meisjes van JVC Cuijk waren wel een stukje sterker en groter en 

scoorden daarna 4 keer het was 1-4, maar gelukkig bracht Loes daar verandering in en scoorde nog mooi de 

2-4 binnen. Later maakte JVC Cuijk nog 2-5. 

Groetjes Giese Swinkels, van de MD1 

mailto:info@podo-logisch.nl
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Adverteer hier! 
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Rksv Volkel verwelkomt 700ste lid 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons 700e lid is een feit! Bram Rovers, zoon van oud Volkel 1 
speler Twan Rovers en speler van Volkel F4G, werd zondag 27 
september verwelkomd bij de club, voorafgaand aan  de 
gewonnen 4-1 thuiswedstrijd tegen Vianen Vooruit.  
Hierna mocht hij voor de aftrap door de Vianen Vooruit 
verdediging slalommen en Volkel alvast op een symbolische 1-0 
voorsprong zetten. 
 

 

Pupil van de Week 
 
Hoi, ik ben Bram Rovers 
 
Ik voetbal in de F4 maar op 27 september mocht ik bij de groten meedoen met voetballen. 
Dat was erg fijn. Ook omdat ik mascotte was. En ik ben heel erg blij met mijn nieuwe voetbalkleren. 
Er staat Rovers 700 op, omdat ik voor altijd de 700ste voetballer van de club ben. 
 
Eerst mocht ik mee naar de bestuurskamer. Daar kreeg ik ranja en een taartje met RKSV Volkel 700 erop. 
Toen mocht ik naar de kleedkamer. Daar was hele harde muziek en er waren grote jongens. 
Na het omkleden mocht ik voetballen. Eerst wat oefeningen mee doen. En toen had ik een goal gescoord! 
Ik mocht de hele wedstrijd kijken in het hokje. En ik heb 1 euro gekregen.  In de rust stonden ze al voor. 
De tweede helft van de wedstrijd was spannend. Volkel 1 heeft gewonnen met 4-1. 
Na de wedstrijd mocht ik nog in de kleedkamer. Iedereen was blij en ze gingen allemaal dansen in hun 
blootje. Ik ging ook mee dansen. 
Daarna ging ik ook in de douche om te dansen. Ze hebben wel mijn haren heel raar gedaan. 
Het waren wel pipo’s. En ik ook. 
Ik heb ook nog een snoepzak gekregen.  
Ik vond dit  het leukste wat ik ooit bij de voetbalclub heb gedaan. 
 
Bedankt voor de fijne dag! 
 
Groetjes, Bram 
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Column 
“Een mannending” 
 
Door: Lynn van Hooff 
 
Voetbal en vrouwen… Normaal gesproken toch twee dingen waar de gemiddelde man wel warm voor 
loopt. Alleen een combinatie van die twee is nog steeds niet zo’n succes binnen deze sport. Waar Volkel 1 
in de stromende regen op een donderdagavond in Mill zo’n 1800 toeschouwers trekt, mogen wij als Volkel 
Vrouwen 1 in alle vroegte op de zondagochtend de volgende mensen verwelkomen langs het veld: de 
trainer, de leidster, de vlagger en 3 à 4 geïnteresseerde ouders. Daarbij mogen we vooral de verdwaalde 
voetballers van de overige herenelftallen niet vergeten die denken dat er iets interessants te zien is op het 
eerste bijveld. Maar meteen rechtsomkeer maken wanneer ze 22 voetballende vrouwen rond zien 
hobbelen in de wei. Verschil moet er zijn natuurlijk…  
 
De voorbereiding van een wedstrijd begint bij zowel mannen- als vrouwenteams met het inpakken van de 
voetbaltas. De inhoud van de gemiddelde mannentas ziet er als volgt uit: voetbalschoenen, 
scheenbeschermers, handdoek en een schone onderbroek. Bij vrouwen ligt dit ietsje anders. Deze  tas is 
over het algemeen gevuld met: voetbalschoenen, scheenbeschermers, handdoek, schone onderbroek, 
slippers, shampoo, conditioner, douchegel, deodorant, sportbeha, setje schone kleren, extra setje voor-als-
ik-toch-iets-anders-aan-wil, föhn, stijltang, mascara, foundation, eyeliner, wenkbrauwpotlood, haarlak, gel, 
haarelastiekjes, klemmetjes, schuifspeldjes, haarbandjes, borstel, armbanden, ringen, oorbellen, parfum, 
nagellak en ga zo nog maar even door… Onze warming up begint dus al ruim voordat we het veld op gaan. 
Dit aangezien we ons al een breuk sjouwen aan onze voetbaltas. 
 
Ondanks dat het meisjes- en vrouwenvoetbal het hardst groeit binnen onze vereniging, blijft voetbal toch 
meer een “mannending”.  Dit is overigens ook bij onze teams te merken. Wanneer je bij ons de 
wedstrijdbespreking meemaakt, lijkt het alsof je bij een herenelftal aangeschoven bent.  
De mannennamen  vliegen je namelijk om de oren. Dat komt onder andere omdat het een onmogelijke 
opgave is om Karen, Karin, Karin, en Marin uit elkaar te houden op zo’n groot veld. Zij luisteren 
tegenwoordig naar de namen: Smits, Toon, Karel, en Mari. Ook ‘mandekking’, ‘je mannetje uitschakelen’ en 
‘laatste man’ zijn termen die bij ons gewoon gebruikt worden. Een boete voor boeren of scheten laten in de 
kleedkamer is daarentegen weer té mannelijk voor onze begrippen. Daarentegen juichen wij net zo hard bij 
telaatkomers als bij de mannen. Want dat betekent ook in ons geval een blad (rosé)bier. 
 
Een wedstrijdje damesvoetbal verschilt op het eerste gezicht niet zoveel met herenvoetbal. Elk team mag 
er 11 opstellen, we spelen gewoon 45 minuten per helft en we spelen met een Derbystar “maatje 5”. Waar 
het bij de meeste vrouwen gaat duizelen wanneer een man de buitenspelregel uitlegt, is dat voor ons 
gesneden koek. Want wanneer bij de tegenpartij de vlag omhoog gaat wanneer onze spits in wordt 
gespeeld tussen hun laatste man en hun  keeper, roepen ook wij met z’n allen: “HIJ NIE!”. Daarentegen 
wordt er bij ons ook weleens gebruik gemaakt van de vrouwelijke variant: “DIE NIE!”.  
 
Douchen bij de dames is een vak apart. Dat begon al bij de jeugd. Vóór de kleedkamerrenovatie, waren 

twee kleedkamers in de doucheruimte met elkaar verbonden. Voor de jongensteams geen probleem, want 

zij stonden hooguit met een ander team uit Volkel onder de douche. Echter voor de meisjes betekende dit 

dat je met je tegenstander onder de douche stond. Snel met je handdoekje de doucheruimte in om de wc 

deur open te zetten als scheidingswand. Dit zodat de tegenstander zo min mogelijk van je zag. Gelukkig is 

dat tegenwoordig allemaal anders en hebben wij zelfs een “eigen” wc in ons kleedlokaal. Ook (sfeer)muziek 

mag tijdens het douchen niet ontbreken. Veel teams nemen een boomblaster op sleeptouw en hebben 

hiervoor bij menige vereniging om een haspel moeten vragen. 
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Toch zijn het altijd weer de dames die het meerdere keren gepresteerd hebben  om alle kleedkamers te 
ontnemen van hun elektriciteit. Dit omdat die desbetreffende haspel niet alleen voor de muziek gebruikt 
wordt, maar ook voor de föhn, stijltang en krultang. In Volkel hebben wij dit probleem niet, aangezien 
“onze” kleedkamer voorzien is van onder andere vier stopcontacten langs de spiegel. 
 
Na de wedstrijd volgt voor iedereen de derde helft. Mannen hebben het drie uur na de wedstrijd nog over 
een panna die niemand gezien heeft, een memorabel doelpunt (in zijn ogen) of een gemiste kans. Vrouwen 
zijn, zodra ze van de mat af zijn, de wedstrijd zo ongeveer al vergeten. De nabespreking duurt hooguit net 
zolang als de autorit terug naar Volkel, of totdat het bladje (rosé)bier van de telaatkomer op is. Vervolgens 
gaat het voornamelijk over wat er gegeten gaat worden, wat de snack van de maand is en of er iemand zin 
heeft in een spelletje.  
 
In grote lijnen komen de zondagen van het mannen- en het vrouwenvoetbal dus redelijk overeen. Er is een 
voorbereiding, een wedstrijd en een derde helft. De bal is rond, de scheidsrechter is blind en je zondag 
begint goed als je één doelpunt meer maakt dan je tegenstander. Gelukkig zijn het juist die kleine 
tegenstrijdigheden waarbij de charmes van het mannen- en vrouwenvoetbal naar voren komen. Maar, 
verschil moet er zijn natuurlijk… 
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Afscheid Jos van der Rijt en Wim Bens 
Afscheid van twee echte Veteranen, te weten Jos  van de Rijt en Wim Bens .  

Dit gebeurde in de altijd gezellige laatste wedstrijd van het seizoen tegen onze vrienden uit Odiliapeel. 

De wedstrijd werd nipt verloren, maar was er niet minder spannend om.   Wim Bens had toch nog bijna een 

fabelachtige goal kunnen scoren als de keeper van Odiliapeel niet – voor hen fortuinlijk - in de weg stond. 

Jos, inmiddels linksback, stond ook nog goed zijn mannetje. 

Beiden dik in de 60 en dan toch zo fit kunnen afsluiten, dat is toch mooi. Welke voetballer wil dat niet. Jos 

van de Rijt begon zijn voetbal carrière in Odiliapeel en later toen hij Annie gevonden had is hij richting 

Volkel getogen. Daar in het eerste en lang in het zesde gevoetbald. De laatste jaren is hij de veteranen gaan 

versterken.  

Wim die zijn carrière bij St Hubert begon kwam  na zijn in het huwelijk treden met Gerda ook in Volkel 

wonen.  

 

Wim heeft jaren in het tweede gespeeld en later bij het zesde.  Ook Wim wilde pas bij de veteranen toen hij 

een echte veteraan was. Wim en Jos ontzettend bedankt voor jullie sportieve bijdrage en niet te vergeten 

de sociale bijdrage in de derde helft.  

Veteranen vieren wanneer ze kansen krijgen. Samen met de tegenstander Odiliapeel zijn we naar het Witte 

Paard getrokken. Daar hebben we het seizoen op een gezellige manier afgesloten. 

Het Veteranenbestuur  
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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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Interview met Sjaak vd Wijst, hoofdtrainer 
en –coach van Volkel 3 
 
Na in de vorige edities de trainers van respectievelijk Volkel 1 en 2 te hebben geïnterviewd, kon de 3e 
hoofdtrainer van onze selectie natuurlijk niet achterblijven, hij is niet weg te denken bij ons 3e: Sjaak van 
der Wijst! 
 

- Sjaak, vertel eens over het begin? Opgegroeid in 

Volkel en, zoals zo velen, meteen begonnen bij de 

kleinste voetballertjes van onze club? 

 
Ik ben inderdaad in Volkel geboren en heb tot mijn 21e of 
22e altijd in de Antoniusstraat gewoond. Daarna ben ik 
naar Uden verhuisd en heb eigenlijk heel Uden wel gehad, 
tot ik nu alweer diverse jaren op de Schepenhoek woon. 
Met voetballen ben ik eigenlijk pas heel laat begonnen, 
volgens mij zelfs pas in de A1 (heb daarvoor van alles wat 
gedaan, onder andere een hele tijd bij de Verkenners 
gezeten). Vrij snel mocht ik dus al de stap naar de 
senioren zetten, waar ik enkele mooie jaren in Volkel 1 
heb mogen spelen. Onder andere met mannen als Piet vd 
Brandt, Piet vd Burgt en Jan vd Wetering. Daarna ben ik 
toch weer een hele tijd gestopt geweest, vooral omdat we 
toen met kinderen begonnen, dan krijg je het toch wat 
drukker op dat gebied. 
 

- Mensen kennen je vooral als trainer van het 3e, waar velen ook nog weten dat je de dames ook een 

tijd hebt getraind. Heeft er altijd al een trainer in je gezeten? 

 
Nou, eigenlijk helemaal niet. Had er zelfs nooit over nagedacht toen ik gestopt was met voetballen. Op een 
gegeven moment stond er een advertentie in het Udens weekblad waarin Volkel een trainer voor het 3e 
zocht. Viel mij niet eens op, maar mijn vrouw Marja vond dat ik daarop moest reageren. Dat duurde zolang, 
dat ze Geert Biesterbos uiteindelijk zelf maar gebeld heeft, ik mocht meteen op gesprek en kon beginnen! 
 

- Hoe was het 3e waarin je terecht kwam op dat moment? 

 
Een heel goed en ook jong team, met jongens die of later nog naar Volkel 1 gingen, of er net van terug 
kwamen. Onder andere Willy Smits, Edje Hermkens, Bob vd Wijst, Willy van Deursen en Marcel vd Bergh. 
Die jongens hadden zoveel talent: mijn eerste 2 seizoenen werd ik meteen twee keer kampioen! Er zaten 
natuurlijk ook mindere wedstrijden tussen, want de meeste van die jongens lusten toen ook al wel een 
lekker pilsje. Zo staat me een uitwedstrijd bij Top Oss nog goed voor de geest. De avond ervoor was heel 
het team naar BZB in Amsterdam geweest, dat was de volgende dag wel te merken: we werden volledig 
zoek gespeeld! Alleen René Peerenboom was niet mee geweest, dat was de enige nuchtere aan onze kant. 
Marcel vd Bergh herinnert me er nog wel eens aan mijn zin meteen na de wedstrijd: “Dit overkomt mij 
nooit meer!!!” Aan die tijd heb ik veel leuke contacten overgehouden, ik kan nog prima met al die jongens 
omgaan en de meesten zijn altijd in voor een praatje. Na een jaar of 5 à 6 besloot ik de stap naar Volkel 
Dames 1 te maken. Daar een heel leuke tijd gehad, ik geloof ook een jaar of 5. Ik vind het echt jammer dat  
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 ik met de dames nooit kampioen geworden ben. Daarna toch weer terug gekomen naar het 3e en, ik denk 
na een jaar of 3, voor de 3e keer kampioen geworden! Met vorig seizoen erbij ben ik 4 keer kampioen 
geworden met Volkel 3, daar ben ik echt trots op! 
 

- Inderdaad, er zijn denk ik maar weinig trainers die zoiets kunnen zeggen. Dit jaar heb je weer een 
team met veel jonge spelers, aangevuld met veel ervaring uit het 1e. Wat is je doelstelling dit jaar, 
nu je een klasse hoger speelt? 

 
Nou, het 1e en 2e deden vorig jaar na promotie al meteen mee om de bovenste plaatsen, dat vind ik met 
ons team (nog) niet reëel. Erp 3 steekt er waarschijnlijk dit jaar bovenuit. Daaronder hoop ik dat wij lekker 
mee kunnen voetballen dit jaar, dat we in ieder geval bij de bovenste helft eindigen. Het verschil in 
tegenstanders is toch wel groot, vorig seizoen hebben we een groot deel van het jaar 1 op 1 gevoetbald, 
dat moeten we dit jaar bijvoorbeeld echt niet doen, dan lopen we in de val. 
 

- Tom gaf al aan dat een 2e team lastig is, omdat je vaak je beste spelers af moet staan aan het 1e. 
Lijkt me dat je als trainer van het 3e hier nog meer last van hebt? 

 
Dat klopt normaal gesproken wel. Dit jaar valt het wel mee eerlijk gezegd, de selectieteams zijn iets groter, 
waardoor er minder geschoven hoeft te worden tussen 2 en 3. Maar als trainer van het 3e weet je dat dat 
ooit nodig is, het is geven en nemen. De klik tussen ons 3en is goed gelukkig, als ik ooit in nood zit, kan ik 
altijd bij Tom aankloppen. Deze zomer zijn er 2 spelers van ons doorgeschoven naar het 2e, daar kun je dan 
ook alleen maar trots op zijn. 
 

- Je gaf al aan dat je volgens jou aan je 19e (!) seizoen begonnen bent. Hoe houd je jezelf toch 
gemotiveerd? 

 
Ik heb er echt veel plezier in, we hebben wederom een heel mooie groep, ook qua begeleiding. De klik met 
Joost (Eurlings) en Thomas (Vloet) is super. Uitdaging is voor mij om juist de spelers gemotiveerd te 
houden. We trainen 2 keer per week, ik weet dat voetbal een hobby is, dus mijn voornaamste doel is de 
spelers plezier te laten houden in het spelletje. Dit doe ik vooral door veel met de bal bezig te zijn. Zolang ik 
er nog plezier in heb, de spelers plezier met mij hebben en de klik er dus van alle kanten nog is, ga ik gerust 
nog door. Wanneer 1 van deze dingen wegvalt, dan zal ik toch helaas moeten stoppen. Maar dit gaat 
volgens mij allemaal nog prima! Afgelopen week toevallig bij Udi’19 1 wezen kijken, hoe zij trainen. Toch 
hebben zij echt geen moeilijke, tactische oefeningen met allemaal ingeslepen dingen. Ook zij trainen vooral 
op met de bal bezig zijn en plezier hebben. Uiteraard ligt dat tempo erg hoog en zie je daar op een half veld 
wel 10 man aan begeleiding rondlopen (alleen al 3 keepertrainers!) en hebben ze denk ik wel 50 ballen ter 
beschikking! 
 

- Aan Tom vroeg ik of hij een bepaalde trainer als voorbeeld had en ook qua speelstijl een team als 
voorbeeld ziet, hoe zit dat bij jou, Sjaak? 

 
Qua trainer heb ik sowieso echt geen voorbeeld. Ik probeer vooral mezelf te zijn en me vooral niet boven 
een groep te plaatsen. Ik kijk zelf ook niet graag op tegen mensen. Mijn pa zei altijd: “Je kunt nog zo goed 
zijn voor je baas, maar voor hetzelfde geld schoppen ze je buiten”. Dit heb ik helaas veel gezien bij collega’s 
die zich een slag in de rondte werkten voor iemand, maar er totaal geen waardering voor terug kregen. Nog 
een voorbeeld, uit mijn diensttijd: we waren op een oefening in Duitsland. Daar had je grote tenten 
ingericht als toiletvoorziening etc. Op een gegeven moment zat ik daar naast een generaal, die precies 
hetzelfde aan het doen was. Dan kan je nog zoveel strepen op je uniform hebben, op dat moment is 
iedereen gelijk! Ik wil zelf zo joviaal en menselijk als mogelijk overkomen op mijn spelers, maar op sommige 
momenten moet er wel geluisterd worden. Qua team heb ik ook geen voorbeeld als speelstijl, je moet het 
toch doen met de spelers die je hebt en dat kan van week tot week verschillen. Mijn favoriete team is PSV, 
ga heel af en toe nog wel eens kijken.   
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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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Leuke hieraan is dat je altijd over voetbal kunt praten met andere PSV-supporters of juist met Ajax-
supporters. Iedereen heeft altijd zijn mening klaar over 1 van deze 2 clubs. 
 

- Tot slot Sjaak, je bent vaak op het voetbalveld te vinden, maar hoe is je ‘thuissituatie’? 
 
Ik woon dus al een jaar of 18 op de Schepenhoek in Uden met mijn vrouw Marja. Samen hebben we een 
zoon en een dochter en die hebben ons alweer 5 kleinkinderen geschonken, prachtig vind ik dat! Daar gaat 
heel wat tijd in zitten, maar dat is het allemaal waard! Ik zit alweer een jaar of 2 thuis nu (pensioen), heb 
daarvoor mijn hele (werk)leven als inkoper gewerkt. Vooral in Uden, de laatste jaren in Bakel. Heb binnen 
het bedrijf alles ingekocht, van klein spul zoals de suikerklontjes tot de grootste investeringen van het 
bedrijf. Ik heb na mijn pensioen bij de voetbalclub aangegeven dat ik graag mee wil denken met dingen 
zoals dit. Heb de laatste tijd veel meegedacht met het energieverbruik op en rond ons sportpark. Ik hoef 
me dus zeker niet te vervelen! 
 
Sjaak bedankt voor dit interview, ik hoop dat de klik met jou en je spelers van 3 nog lang blijft, zodat we je 
nog jaren fanatiek aan de zijlijn zien coachen, met hopelijk je 5e kampioenschap in het vooruitzicht! 
 
Lars Bongers 

 
 

De Pen        
 
Allereerst wil ik mijn zus Lieke van der Rijt bedanken voor het doorgeven van de pen aan mij... 
Mijn naam is Bas van der Rijt, voetballer bij Volkel 3. 
Ik woon in de Heuvelstraat samen met mijn vriendin Floor en onze drie kinderen Hein, Daantje en Mees. 
In het dagelijks leven run ik een tegelzettersbedrijf met daarbij een tegelhandel RNT genaamd. 
Ik ben al van jongs af aan op de voetbalclub Volkel te vinden. Ik heb heel de jeugd doorlopen en 13 jaar met 
veel plezier in Volkel 1 mogen spelen. Mijn grootste hoogtepunten binnen het voetballen zijn de 
kampioenschappen met Volkel 1 in 2004 en 2009. Het kampioenschap van 2009 was daarbij de mooiste 
omdat wij toen voor het eerst in de clubgeschiedenis promoveerden naar de 3e klasse. Daarom worden wij 
nog steeds door menigeen  "de gouden generatie" genoemd. 
Natuurlijk mag het kampioenschap in 2015 met mijn huidige team Volkel 3 ook niet ontbreken bij mijn 
hoogtepunten.  
Ook dit jaar zijn we onder leiding van de grote Sjaak vd Wijst goed aan de competitie begonnen en liggen 
we op titelkoers.  
We hebben een leuk team met een mix van jonge en iets oudere spelers. Een van deze spelers ken ik goed 
uit mijn tijd bij Volkel 1. Ook hij behoort tot "de gouden generatie" en is in het veld altijd positief ingesteld. 
Graag wil ik hem de kans bieden om deze positieve instelling middels "de pen" door te geven aan andere 
leden van de club! 
 
Bart van Lamoen, alias Bertje Brom; veel succes met "de pen"! 

 
Bas van der Rijt 
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           Opvliegers, migraine, minder zelfvertrouwen,   
           slecht slapen, vaak moe, stemmingswisselingen? 

 
           Gun jezelf een afspraak, je bent het waard! 

  
           06-46225870      
           www.ursulakrolovergangsconsulente.nl 

 
           Hiernaast blijf ik uw vertrouwde pedicure! 

 

Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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De statistieken 
Het seizoen is inmiddels afgetrapt dus voor alle spelers en teams een nieuwe kans op succes. Een paar 

weken geleden zijn de winnaars van afgelopen seizoen tijdens een gezellige avond gehuldigd; zij zijn dit 

seizoen ongetwijfeld extra gemotiveerd om hun titel te prolongeren! 

 

De topscoorder 

We zien niet vaak dat een speler van Volkel 1 deze ranglijst aanvoert, maar Stijn van Cuijk presteert het aan 

het begin van dit seizoen. Met 6 gescoorde doelpunten bevindt hij zich in het goede gezelschap van Kenny 

van Hal en Martijn van Dijk. Dit trio heeft nog geen gat weten te slaan, want er zitten twee spelers achter 

met 5 gescoorde doelpunten en 4 spelers met 4 doelpunten. 

 

Speler Doelpunten 

Stijn v Cuijk 6 

Kenny v Hal 6 

Martijn v Dijk 6 

Nick Hermans 5 

Britt v Hooff 5 

Luuk vd Elzen 4 

Rene Peerenboom 4 

Joost vd Heijden 4 

Karen Smits 4 

 

Koning van de Assist 

Ook bij deze ranglijst heeft Kenny van Hal een gedeelde 1e plaats te pakken. Hij en Britt van Hooff hebben 

beide al 5 assists gemaakt dit seizoen. Ook hier volgt Nick Hermans de koplopers op de voet met 1 assist 

minder.  

 

Speler Assists 

Kenny v Hal 5 

Britt v Hooff 5 

Nick Hermans 4 

Niek v Sleeuwen 4 

Ruud Verstegen 3 

Wout Scheepers 3 

Fred v Asseldonk 3 

Martijn v Dijk 3 
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Doelman van het jaar 

Tom Vogels heeft dit seizoen een vliegende start gemaakt. Alle 3 zijn gespeelde wedstrijden wist 

hij nog ‘de nul’ te houden en hiermee staat hij fier aan kop. Hij wordt achtervolgd door maar liefst 

4 keepers welke allen gemiddeld 1 tegendoelpunt per wedstrijd moesten incasseren.  

 

 

Keeper Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

Tom Vogels 3 0 0,00 

Wim vd Locht 2 2 1,00 

Mart Bos 1 1 1,00 

Bas Baaten 1 1 1,00 

Maarten Derks 1 1 1,00 

Ruben Bos 2 2 1,00 

Jet 1 1 1,00 

Inge Aben 1 1 1,00 

Tom Jacobs 4 5 1,25 

Tomek Kuijpers 5 7 1,40 

Marvin Schonenberg 1 2 2,00 

John Reijnen 2 5 2,50 

Lotteke vd Beurght 2 5 2,50 

Merijn Verwegen 5 13 2,60 

Michel Versluijs 1 3 3,00 

 

Team van het jaar 

Met een doelman die nog geen enkele tegengoal hoefde te incasseren en een voorhoede die er 

lustig op los scoort is Volkel 6 nog zonder puntverlies in de eerste 4 wedstrijden van dit seizoen. 

Het 1e van de Dames is ook nog ongeslagen, maar heeft één keer gelijk gespeeld. Onderin wacht 

Volkel 4 nog op de eerste punten! 

 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 6 4 12 3,00 

Dames 1 5 13 2,60 

Volkel 2 6 13 2,17 

Volkel 1 6 12 2,00 

Volkel 7 4 7 1,75 

Veteranen 4 7 1,75 

Volkel 3 6 10 1,67 

Volkel 8 5 8 1,60 

Volkel 5 3 4 1,33 

Dames 2 3 3 1,00 

Volkel 4 3 0 0 
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De jeugd 
De E2 wist nog allebei zijn wedstrijden te winnen en staat hierdoor bovenaan in het klassement. 

Maar ook de D2 wist al 2 wedstrijden te winnen en 1 gelijk te spelen. Helaas zijn er ook teams bij 

welke nog geen punten hebben verzameld dit seizoen, maar dat zal vast nog wel goed komen! 

 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

E2 2 6 3,00 

D2 3 7 2,33 

A1 6 12 2,00 

B3 3 6 2,00 

C1 3 6 2,00 

C2 3 6 2,00 

E1 3 6 2,00 

F1 2 3 1,50 

F2 2 3 1,50 

B1 6 7 1,17 

D1 3 3 1,00 

E3 3 3 1,00 

MB1 3 1 0,33 

MD1 3 1 0,33 

B2 3 0 0,00 

F3 3 0 0,00 

F4 2 0 0,00 

MD2 2 0 0,00 

 

Ik wens jullie allen weer een gezond en sportief seizoen toe! 

Wout Cobussen 

Onze F1 kwam een bekende oud-voetballer tegen in Geffen! 
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Laat je niet kisten!! 
 
Het is alsof je stilstaat, en dan niet figuurlijk, maar letterlijk. Je staat met één voet in het (kunst)gras, en 
terwijl je andere voet nog onderweg is vanuit de verte, raast er opeens een 20-jarige linksbuiten voor je 
langs, op mintgroene of roze voetbalschoenen. 
Flits, en weg is-ie.  
  
Vroeger was deze jongen zonder problemen de jouwe geweest. Wat zeg ik: een half jaartje geleden nog 
wel. Toen had je de bal handig onderschept, op inzicht en souplesse, nog voordat deze uitslover überhaupt 
aan zijn sprintje kon beginnen. 
Achteloos had je de bal dan nog even teruggehaald achter je standbeen. Een passje buitenkant voet. 
Loopactie, doorwegen. Hoppa. 
Maar nu sta je hier geparkeerd, op dit godvergeten tyfusveld op zondagmorgen, met je linkervoet diep in 
het gras. Je wilt je omdraaien maar zelfs dat is ineens een bewuste actie geworden, waarbij je even goed 
moet nadenken hoe dat ook alweer moet. Auw! Je lies. 
 
Zodra je de 35 gepasseerd bent wordt voetbal een gemene sport. In de jaren hiervoor werd je ook al wel 
trager en steeds strammer, maar dat kon je nog wel enigszins compenseren. Het tikkeltje snelheid dat je 
verloor, kon je nog wel repareren op ervaring. 
Maar nu is-ie daar in volle glorie: De Aftakeling. 
Hij springt zomaar voor je voeten op een onbewaakt moment. Hoe hoger je nog speelt, des te genadelozer 
gaat het. Opeens schopt De Aftakeling je van achter neer, zonder pardon, en het lukt je maar niet om 
overeind te krabbelen. Daar lig je dan. Met je neus in de modder. 
Het prettige bij veel van deze elftallen is dat we het allemaal samen meemaken. De meesten zijn de 35 al 
voorbij. We ondergaan De Aftakeling collectief. Nog niet zo lang geleden samen kampioen geworden, vorig 
seizoen gedegradeerd en gestaag wordt nu afgedaald naar de diepste krochten van het amateurvoetbal. 
Het proces is onomkeerbaar. 
De aanvoerder (oudste) moet voor elke wedstrijd eerst in elkaar worden geschroefd, als een soort 
bouwpakketje. Wanneer je de mandekker wanhopig achter een spits aan ziet rennen, kun je in de verte de 
gewrichten horen kraken. 
De centrale middenvelders? Vooral niet diep sturen! De 39-jarige linkshalf? Doet nog maximaal twintig 
minuten, op voorwaarde dat hij geen slidings meer hoeft te maken. 
De spits? Trager dan John van Beukering.  
Toch is De Aftakeling een monster zoals koekiemonster: angstaanjagend en lief tegelijk. Het proces van 
neergang heeft iets ontroerends, omdat je het allemaal heel bewust meemaakt, als een film die traagjes 
voorbij trekt. 
 
De grote vraag is alleen wat je er mee doet. Sommige voetballers hoeven De Aftakeling maar in de ogen te 
kijken of ze stoppen acuut en raken geen bal meer aan.  
En da's zo jammer, blijf koesteren dat je sowieso het spelletje nog kunt spelen, op welk niveau dan ook. 
Zolang je blessurevrij blijft is er niets mooier dan de geur en sfeer van de kleedkamer, samen actief te zijn 
en na afloop een biertje te drinken. 
Het heeft geen zin je te verzetten tegen De Aftakeling, je kunt hem beter omarmen, als een vriend. 
Accepteer het gewoon. Onderga het als een kerel. 
Heb er vrede mee dat die linksbuiten bij je wegrent - en dat je 'm in geen honderd jaar meer in gaat halen. 
 
Laat je niet kisten en stop nooit met voetballen!! 
 
Mo  Tivator 
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Compilatie van Volkel 1 
Volkel opent de competitie met een doelpuntloos gelijkspel in Haps 

6-9-2015 

Hoe staat ons eerste er nu echt voor? Dat was voor vele toeschouwers in Haps de vraag, na een toch wel 

vooral matige voorbereiding.  

 

Met wat nieuwe spelers en wat spelers op andere posities was te zien dat het voetballend allemaal 

prima voor elkaar was, alleen het afdwingen van kansen.. dat werd vanmiddag te weinig gedaan, helaas. 

Volkel startte met nieuwe keeper Tom Jacobs op doel, Teun Pennings is vanuit het 2e overgeheveld als 

rechtsback, waar Joep Verstegen als vanouds op links startte. Centraal stond uiteraard Ruud Verstegen, 

met naast hem Jeroen vd Laar, die een linie zakte en de plek van de gestopte Peter vd Zanden innam. 

Centraal op het middenveld had Rik Verwijst een plek gekregen samen met Bart Hoefnagel verdedigend en 

Stijn van Cuijk aanvallend. De vleugels werden bezet door Ruud Boyon en Roy van Hintum, met uiteraard 

Luuk vd Elzen als spits.  

Volkel startte goed, met veel balbezit, waar thuisploeg Hapse Boys zich vooral verdedigend bezig leek te 

moeten gaan houden vanmiddag. In de 5e minuut de eerste kans voor Volkel, uit een corner van Stijn van 

Cuijk legde Bart Hoefnagel koppend terug op Jeroen vd Laar, helaas was de hoek net te moeilijk om 

krachtig op goal te kunnen koppen. Na een kwartier spelen een strakke voorzet van de veelvuldig 

opkomende Teun Pennings, jammer genoeg kon Luuk vd Elzen net niet bij de bal. 

Ondanks het vele Volkelse balbezit was de grootste kans opeens voor Hapse Boys, gelukkig voor Volkel 

kreeg de, opeens volledig vrijstaande, Hapse spits de bal niet voorbij de goed en met veel uitstraling 

keepende Tom Jacobs. De rebound kon net voor Hapse voeten weggehaald worden. Direct hierna volgde 

een gele kaart voor de rechtsback van Hapse Boys voor een overtreding op de ijverige Roy van Hintum. 

Net voor rust nog een kansje voor Stijn van Cuijk, na goed wegdraaien op een meter of 20 van de goal kon 

de Hapse keeper nog net redding brengen op zijn schot, ten koste van een corner. 

Na rust weer hetzelfde spelbeeld, veel balbezit voor Volkel, waar Hapse Boys zich vooral met verdedigen 

bezig hield. Er moet wel gezegd worden dat de Hapse aanvoerder en laatste man liet zien over veel inzicht 

en controle te beschikken, had Hapse Boys een sterke, balvaste spits en een behendige buitenspeler die de 
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verdedigers van Volkel af en toe toch wel wat werk gaf. 

Na tien minuten een prachtige uitverdedigende actie van de erg sterk spelende Joep Verstegen, 

gevolgd door een goede inspeelbal op Van Cuijk. Zijn schot leek op de handen van een inglijdende Hapse 

verdediger geschoten, maar de goed fluitende scheidsrechter stond er bovenop en wuifde de penalty weg. 

2 minuten hierna toch weer een kansje voor Hapse Boys, een voorzet vanaf rechts werd op het Volkelse 

doel gekopt en kon door Jacobs nog net onder de lat uitgetikt worden. In de 68e minuut weer een 

overtreding op de op links doorgebroken Van Hintum, die vrije trap die hieruit volgde werd door Ruud 

Verstegen in de muur geschoten, de afvallende bal kon door Rik Verwijst net niet gedrukt worden en vloog 

over de Hapse goal. In de 73e minuut de eerste en enige Volkelse wissel: de moegestreden Teun Pennings, 

die vandaag weer eens liet zien dat hij graag vaak en gevaarlijk mee naar voren gaat, maar verdedigend ook 

zijn mannetje staat, werd vervangen door een meer aanvallende Jan vd Rijt, waarna Ruud Boyon rechts 

achterin kwam te spelen.  

Volkel probeerde het nog, maar zoals al gezegd, echte kansen leken niet afgedwongen te kunnen worden. 

Net voor tijd kreeg Jan vd Rijt nog een kans na een goede aanname, jammer genoeg lag de Hapse keeper 

goed in de korte hoek en verwerkte hij de bal tot corner. 

Zondag staat de wedstrijd thuis tegen Margriet uit Oss op het programma. Hopelijk kan op ons eigen veld 

het redelijk tot goede veldspel en harde werken omgezet worden in de 1e overwinning van het seizoen. 

3D: Margriet koestert Joey Schuurmans 
31-9-2015 

VOLKEL – Met twee treffers was hij weer behoorlijk belangrijk voor zijn club Margriet: Joey Schuurmans. 

Na een uitstapje naar grote broer O.S.S.’20, keerde hij dit seizoen weer terug op Sportpark De 

Amstelhoef. Vanmiddag kwam de totale Osse score van zijn hoofd en voet. Bij Volkel waren Joep 

Verstegen en Stijn van Cuijk de schutters. 

Door: Peter Kuijpers 

Beiden kemphanen vanmiddag hielden één punt over aan hun eerste wedstrijd vorige week. Trainer 

William van der Steen van Volkel en zijn collega Arian Meeuwsen gingen met hun teams voor de volle 

winst. En wat is er mooier dan winnen op kermiszondag waarvan het geluid op De Eeuwsels duidelijk 

hoorbaar was. De Volkelse handen konden al vroeg de hoogte in. In de vierde minuut al was het de 

opgekomen Joep Verstegen die de bal over Margriet-keeper Maikel van der Lee lepelde: 1-0. Volgens 

verschillende lezingen werd de bal nog aangeraakt, maar wij schrijven de naam van Joep Verstegen.  

Voelt niet goed 

Volkel maakte de fout om na het sterke begin wat terug gaan te hangen. Hierdoor werd het veld groter en 

waren er veel balwisselingen. In de 20ste minuut werd het gelijk. Een voorzet exact op maat werd door 

Schuurmans achter Tom Jacobs gekopt. Het bleven handenbinders de twee voorin waar Lars Visser achter 

Schuurmans vaak inschuift. Jammer voor Meeuwsen dat hij de klasbak moest wisselen. Visser: “Ben door 

mijn enkel geklapt. Dat voelt niet goed.” Visser probeerde het tijdens de rust nog even, maar kwam al snel 

tot de conclusie dat het zo niet verder ging. Voor hem kwam Thijs van Heeswijk die niet slecht inviel.  

Aangenaam kijkspel 

Na rust verraste Volkel de vaak wat traag ogende Osse defensie al na vier minuten. Stijn van Cuijk toonde 

zijn klasse kwam naar binnen en zag zijn inzet over de doellijn rollen: 2-1. De aanvallen wisselde elkaar af 

wat het geheel tot een aangenaam kijkspel maakte. In de 55ste minuut werd de stand weer gelijk. 

Schuurmans haalde uit rand zestien en zag zijn inzet van richting veranderd. Tom Jacobs was hierdoor 
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kansloos: 2-2. De laatste twintig minuten waren voor de bezoekers, maar echt gevaarlijk werden ze niet of 

maakte verkeerde keuzes. Trainer Meeuwsen was er niet helemaal gelukkig mee: “Natuurlijk klopt de 

uitslag wel, maar in die slotfase kwamen er kansen voor ons en werden we sterker. Dan moet je profiteren. 

Jammer is dat dan.”  

 

Volkel: Tom Jacobs, Teun Pennings, Ruud Verstegen, Jeroen van de Laar, Joep Verstegen (74. Teun Vonk), 

Bart Hoefnagel, Rik Verwijst, Ruud Boyon, Luuk van den Elzen, Stijn van Cuijk, Roy van Hintum. 

 

Margiet: Maikel van der Lee, Arne Dekkers, Kevin Korsten (80. Mitchell van Boxtel), Justin Hendriks, Jordy 

Spooren, Luuk Haas, Rick van Rodijnen, Rob Ooms, Lars Visser (46. Thijs van Heeswijk), Joey Schuurmans, 

Jeffrey van Vlijmen. 

 

Avesteyn – Volkel: 1-4 

Kliksport 20-9-2015 

De eerste Volkelse overwinning werd vanmiddag in Dinther een feit. Stijn van Cuijk gaf de aanzet met zijn 

schot in de kruising die maar amper door de Avesteyn doelman verwerkt kon worden. Luuk van den Elzen 

had de bal voor het inschieten, maar kwam niet tot scoren. Ruud Boyon leek te gaan scoren maar zijn verre 

trap zeilde rakelings langs het doel van keeper Glenn Buemans van Avesteyn. De 0-1 kwam indirect uit een 

vrije trap van Stijn van Cuijk. De bal werd niet goed verwerkt en Bart Hoefnagel kon de score openen. Nadat 

arbiter Jan van Dreumel een doelpunt van Avesteyn afkeurde was het toch Joost van Vugt die op slag van 

rust de gelijkmaker achter Tom Jacobs schoot. Na rust werden de gasten dwingender. Toch kreeg het team 

van trainer Lucien Roeffen een tweetal kansen, maar die bleven onbenut. Na de 1-2 van Luuk van den 

Elzen, die een voorzet van Stijn van Cuijk met het hoofd tegen de touwen joeg, werden de gasten sterker. 

Van Cuijk verschalkte Buemans met een ‘stiftje’ naar 1-3 en het slotakkoord was opnieuw voor van den 

Elzen die op aangeven van Van Cuijk de 1-4 eindstand binnenschoot. 

Volkel zet verwelkoming 700e lid luister bij met 4-1 zege op Vianen Vooruit 

27-9-2015 

Zondag 27 september 2015 gaat bij Volkel de boeken in als een historische dag. Toen werd namelijk het 

700e lid van Volkel verwelkomd. Bram Rovers van de F4 G was de gelukkige en werd als 700e lid met alle 

egards ontvangen. Hij was dan ook pupil van de week en zag zijn vaandelteam ook nog eens winnen met 

4-1 van Vianen Vooruit. Met deze uitslag pakte Volkel de koppositie in 3D, omdat andere teams punten 

lieten liggen. Een op alle fronten geslaagde zondag dus voor Volkel.  
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Vanaf de aftrap nam Volkel het initiatief tegen nieuwkomer Vianen Vooruit. Het zette volop druk op het 

doel van Vianen wat in de 11e minuut succes had. Stijn van Cuijk, vorige week ook al belangrijk met een 

beauty van een doelpunt, deed dat nog eens dunnetjes over voor zijn thuispubliek. Op 20 meter van het 

doel zag hij zijn stiftje wederom tegen de touwen gaan: 1-0.  

Volkel hield controle over de wedstrijd en dat resulteerde in meer mogelijkheden. Nadat Roy van Hinthum 

zijn volley met rechts over het doel zag gaan stuitte Bart Hoefnagel in de 21e minuut op Vianen Vooruit 

goalie Niels Verbiesen. In de 38e minuut had de aanhoudende druk van Volkel opnieuw resultaat. Luuk v/d 

Elzen vond uit een hoge bal met zijn hoofd Stijn van Cuijk die de bal simpel langs de doelman kon tikken.  

Vianen Vooruit scoorde tegen, maar die treffer werd geannuleerd door scheidsrechter van Dijk wegens 

aanvallen van Volkel doelman Tom Jacobs. Voor rust was Bart Hoefnagel nog tweemaal dichtbij de 3-0, 

maar zijn schot ging over en vlak voor affluiten stuitte hij opnieuw op de Vianen doelman. 

Na rust eenzelfde beeld. Volkel controleerde en had weinig te duchten van zijn tegenstander. In de 50e 

minuut mocht Bob Linders een vrije trap nemen die vakkundig door Vianen doelman Verbiesen tot corner 

werd verwerkt. Ook Luuk v/d Elzen had de 3-0 op zijn slof, maar hij schoot hard over. De spits van Volkel 

kreeg echter zijn doelpunt toch en wel in de 55e minuut. Hij kapte een verdediger uit en schoot 

onberispelijk raak. Tot dan toe was er van Vianen niet veel vernomen, maar in de 69e minuut was daar wel 

de aansluitingstreffer. Een vrije trap werd door Roy Daamen ongehinderd in het doel getikt.  

Een moment van concentratieverlies bij Volkel dat daarna ook wat tijd nodig had om zich te herpakken. 

Rick van Hinthum, ingevallen voor zijn tweelingbroer Roy, kreeg een goede mogelijkheid maar speelde de 

bal iets te ver voor zich uit waardoor de Vianen doelman kon redden. In de 83e minuut had Luuk v/d Elzen 

moeten scoren, maar hij besloot, alleen voor doelman Verbiesen, naast. De man of the match, Stijn van 

Cuijk, liet het niet na om zijn gewenste hattrick te scoren. Een vrije trap op de rechterkant aan de rand van 

het strafschopgebied kegelde hij ineens voorbij de eenmansmuur en doelman en daarmee zette hij de 4-1 

eindstand op het bord. 

 

Vitesse’08 – Volkel: 1-2 

7-10-2015 

 

De thuisploeg nam van acquit af het initiatief, maar wist dit niet te laten renderen. Heel Volkel veerde op 

bij een vermeende handsbal binnen de zestien van Vitesse’08, maar scheidsrechter Lange wuifde het 

resoluut weg. Volkel kwam wat meer los en in de 25e minuut kwamen de elf van trainer William van der 

Steen op voorsprong. Luuk van den Elzen ronde een fraaie aanval doeltreffend af: 0-1. Verdediger Jeroen 

van de Laar van Volkel maakte binnen de zestien een overtreding waarna Langen gedecideert naar de witte 

kalkstip wees. Maar opnieuw ging de pingel net als vorige week in Boekel mis en bleef het 0-1. Stijn 

Hendriks trok toch nog de zaken recht voor het rustsignaal naar 1-1. De thee smaakte het beste voor Volkel 

want Stijn van Cuijk, de man in vorm, was het die de 1-2 ruststand bepaalde. Na rust werd er niet meer 

gescoord. Wel een incident nadat Rick Verwijst naar verluidt een kopstoot kreeg uitgedeeld. Langen hield 

het bij geel.  
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Volkel en Nulandia vrede met ieder een punt 

(audio) 
10-10-2015 

VOLKEL – Met het 1-1 gelijke spel konden beide clubs vrede hebben. Met een beetje geluk 

had er misschien toch een winnaar uit kunnen komen, maar dat bleef de clubs bespaard. De 

beiden doelpunten vielen in de eerste 45 minuten. Bart Hoefnagels was het namens Volkel die 

scoorde. Kort voor rust maakte Willem van Santvoort met een beauty voor Nulandia gelijk. 
 

Door: Peter Kuijpers 

 
Het Nulandse tenue wordt getest door Teun Pennings van Volkel (Foto's Peter Kuijpers)l) 

 

Het was duidelijk te merken aan de Euwsels dat nog andere dingen plaats vonden dan voetbal. 

Nederland trapte op hetzelfde tijdstip in Kazachstan af voor een ticket naar het EK. Een kilometer 

verderop was er het Festyland muziekfestival. Slechts een 100 getrouwen waren aanwezig aan De 

Eeuwsels. Volkel doelman Tom Jacobs moest een paar maal al zijn talenten uit de kast trekken om 

schoten van Rik en Geert Korsten te keren. Aan de andere kant trilde de lat boven het hoofd van 

Nulandia-doelman Mike van Nuland bij een scrimmage in de Nulandia zestien. In de 40e minuut 

viel dan toch de 1-0 voor Volkel. Bart Hoefnagels verlengde een vrije trap van Stijn van Cuijk waar 

Van Nuland het nakijken had. Lang duurde vreugde van de voorsprong niet. Vier minuten later 

plaatste Geert Korsten de bal ragfijn in de looprichting van Willem van Santvoort die met een halve 

volley fraai scoorde. 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/315496
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Links Ruud Boyon 

 

Geert Korsten 
Na rust zakte de aanvalsdrift snel bij de twee teams. De wedstrijd zakte bij fase wat weg en leefde 

wat op in de slotfase. Bob Linders draaide handig weg van Stef van den Hurk, zijn inzet zoefde 

voor langs. Tien minuten voor tijd kreeg Geert Korsten een levensgrote kans, maar zijn schot was 

een prooi voor Jacobs. Met een sterk aandringend Volkel kwam het eindsignaal van de prima 

leidende (Hoofdklasse) scheidsrechter Vink uit Geleen. Ieder één punt en daar mocht niemand over 

klagen.  

 
Scheidsrechter Vink uit Geleen had een prima avond 

http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/315497
http://maasdriehoek.kliknieuws.nl/fancy-image/315498
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Activiteitenkalender 
 

 6 november   medewerkersfeest 

 7 december  ledenvergadering 

 17 december  oliebollenavond 

 26 december  kerstloop 

 3 januari  nieuwjaarsreceptie 

 16-17 januari  darttoernooien vanaf 13.30 uur 
 
  

 

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   
 

 

Raad de Plaat: Dit is natuurlijk Stijn van Cuijk. 
 
 
 
 
 

 

 

 

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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