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Warming up 
 
Hallo sportvrienden, 
 
Zoals Geert Biesterbos in de vorige editie al schreef, vond hij het na 6 jaar hoofdredacteur te zijn 
geweest welletjes en werd het tijd voor een nieuwe,frisse redactie. 
 
Geert is eerst ‘bekend’ geworden bij onze club als speler, later als voorzitter, om daarna volop in 
de redactie in te stappen. Welgeteld 6 jaar heeft Geert ons clubblad vorm gegeven, wij zijn hem 
daar dan ook zeer dankbaar voor. Hij wordt komend jaar waarschijnlijk voorzitter van de 
biljartvereniging, waar hij nu al in het bestuur en de technische commissie zit. We hopen Geert 
zeker nog wat keren op zondagmiddag langs de lijn en in de kantine te mogen begroeten. 
 
Zoals ik al schreef is het tijd voor een nieuw, fris clubblad. Onder andere de kaft hopen we er elke 
editie anders uit te laten zien, bijvoorbeeld met een recente foto (kampioensfoto!?) en de inhoud 
willen we van wat meer kleur gaan voorzien. Ik zeg het niet graag, maar Udi’19 loopt hier al in 
vooruit en die kant willen we toch een beetje op. Social Media heeft ook bij sportverenigingen de 
toekomst, dus het actuele nieuws wordt in de toekomst via onze (vernieuwde) site, Facebook en 
Twitter gebracht. Volg ons hierop om niets meer te hoeven missen! 
 
Op het moment zijn we dan ook druk doende een nieuwe redactie samen te stellen, hopelijk met 
een stuk of 3 personen, die zich dan helemaal op ons blad mogen uitleven! 
Wie weet dus het eerste en enige clubblad van mijn hand en hopelijk is de volgende uitgave 
voorzien van een glanzende foto op de kaft, vol kleurenfoto’s en leuke stukjes! 
 
Sportieve groet en een gezond 2016, 
 
Lars Bongers 
(Tijdelijke) 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  
Lars Bongers (tijdelijke 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 

Willem vd Brandt Bert van Krijl Tijs van Krijl Nicole vd Horst 

Corry vd Horst    

 

Aangemeld 

Riva van Lankvelt Oude Udenseweg 33 5405 PD Uden E-pupil 

Lobke Vervest Beekvloed 20 5408 NG Volkel F-pupil 

Astrid Arts Maatseheistraat 29 5408 PA Volkel Trainster MB 

Michiel van Summeren Beekvloed 63 5408 NG Volkel Leider F4G 

Jarno Langens Maaymanseweg 7 5408 AP Volkel E-pupil 

 

Verhuisd 

Ronnie Smulders Maaymanseweg 23 5408 AP Volkel 

Mark Smulders Gazellestraat 7 5408 XE Volkel 

Marc de Groot Bijland 812 5403 VL Uden 

Lynn van Hooff Hermelijnstraat 38 5408 PR Volkel 

Gijs Verkuijlen Hermelijnstraat 38 5408 PR Volkel 
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Bart vd Beurcht Wijstgrond 28 5427 HW Boekel 

Randy vd Burgt Eiment 76 5408 BH Volkel 

Alwin Arts Speekstraat 4 5408 PV Volkel 

Erwin van Dooren Nieuwstraat 17 5408 AG Volkel 

Joost Eurlings L. v Ravensteinstraat 44 5402 EK Uden 

Gijs vd Zanden Kloosterstraat 9 5408 BA Volkel 

Nick Zwaans Beekvloed 41 5408 NG Volkel 

Teun Zwaans Zeelandsedijk 16 5408 SM Volkel 

Nick Hermans Schelling 3 5406 DG Uden 

Familie Hermkens Schoolstraat 18 5408 XN Volkel 

Roel van Tiel Marterstraat 16 5408 XR Volkel 

Willem van Sleeuwen Hermelijnstraat 16 5408 PR Volkel 

William vd Steen Missielaan 51A 5401 BP Uden 

Ivo Wouters Margrietstraat 11B 5401 CH Uden 

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

Wij zijn kei trots dat Loek Minten en Pim Lourenssen  
uit Volkel D2 jeugdprins en adjudant zijn geworden! 

  

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 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 Vacant       
Lid Vacant 
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 Vacant 
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 
Vacant    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 
 

Geert bedankt! 
 

Vanaf deze plek wil ik Geert Biesterbos van harte 
bedanken voor de ruim 6 jaar dat hij de redactie van de 
Klupproat onder zijn hoede heeft genomen. Persoonlijk 
vind ik het altijd heerlijk om op een vrij moment de 
Klupproat even door te lezen. Het viel voor Geert niet 
altijd mee om het clubblad samen te stellen, omdat hij 
afhankelijk was van de kopij die door de leden 
aangevoerd moet worden. Toch slaagde Geert er 
telkens weer in om op creatieve wijze een leuke 

Klupproat op de deurmat af te leveren, of digitaal op onze website. Als bestuur willen 
we ons clubblad inderdaad een nieuwe look gaan geven en op een andere manier gaan 
gebruiken. In de huidige tijd worden we razendsnel geïnformeerd via internet en dat 
tempo kan het gedrukte woord niet bijhouden. Daarom gaan we inderdaad, zoals Geert 
in zijn Warming Up van de Klupproat van oktober aangaf, werken aan een ander soort 
clubblad. Lars Bongers neemt de taak van Geert tijdelijk over en we zijn nog op zoek 
naar enthousiaste mensen die aan de slag willen gaan voor ons clubblad. 
Geert via deze weg nogmaals bedankt voor jouw werk als redacteur van de Klupproat. 
 
Na dit seizoen komt er een einde aan de samenwerking tussen onze hoofdtrainer 
William van der Steen en de RKSV Volkel. Tot dat moment gaan zowel het team als 
William er alles aan doen om er een mooi afscheid van te maken. We gaan met Volkel 
als 4e op de ranglijst de winterstop in dus alles is nog mogelijk. Het zou zo maar kunnen 
dat we weer deel uit maken van de spannendste competitie van Europa en mee gaan 
doen tot het einde. 
William van der Steen gaat volgend jaar aan de slag als hoofdtrainer van Prinses Irene, 
een prachtige club waar William beslist net zo iets moois neer gaat zetten als hij bij ons 
heeft gedaan. 
Zijn opvolger is ook al bekend dat wordt namelijk Tom van Dalen. Tom heeft zich de 
afgelopen jaren bewezen als een uitstekende trainer van ons tweede team en daarom 
hebben wij er allemaal alle vertrouwen in dat hij een logische opvolger is van William 
van der Steen. 
 
Op maandag 7 december mochten de leden aanschuiven voor de jaarlijkse Algemene 
Leden vergadering. Als bestuur zijn wij zeer verheugd dat de leden er mee instemden 
dat Ad Kuijpers zitting mag nemen in het bestuur in de functie van penningmeester. 
Ook Ton van Hooff, Harrie Verwegen en Frans van Os, die aftredend waren, kregen de 
unanieme steun van de leden. 
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Verder kwam het bestuur met een voorstel om het probleem op te lossen van het 
invullen van een scheidsrechter bij alle wedstrijden van de jeugd. De jeugdafdeling 
komt structureel scheidsrechters tekort. Derhalve heeft de jeugdcommissie verzocht 
om een regeling te treffen waardoor het tekort aan scheidsrechters op zaterdag wordt 
opgeheven.  
 
Dit voorstel is door het bestuur goedgekeurd maar voor de uitvoering werd de 
vergadering gevraagd hieraan haar goedkeuring te geven.  
De vergadering stemde unaniem voor dit voorstel zodat dit al na de winterstop 
uitgevoerd kan worden. 
 
Zoals jullie weten hebben we sinds het begin van dit seizoen een activiteitencommissie 
en die timmeren al aardig aan de weg. Na het succes van het Oktoberfest stond op 
zondag 14 december de Foute Kerst Bingo op het programma. Op die dag waren er 
diverse teams vrij en waren er ook nog enkele afgelastingen. Toch kwamen alle teams 
massaal naar onze schitterend versierde kantine en het werd een keigezellige middag. 
Johnny Verstegen praatte als presentator alles aan elkaar, een klusje dat wel aan John 
besteed is. Ik wil hierbij een groot compliment geven aan onze activiteitencommissie 
en we kijken nu al uit naar de volgende activiteit. 
 
In de winterstop hebben we overigens ook weer onze vaste activiteiten, zoals de altijd 
gezellige Kerstwandeling op Tweede kerstdag. Het Kerstzaalvoetbaltoernooi in de 
Wervel voor de jeugd staat weer onder deskundige leiding van onze jeugdcommissie en 
Willem van de Molen op maandag 28 december en dinsdag 29 december. De 
Nieuwjaarsreceptie wordt traditioneel gehouden op de eerste zondag van januari, nu 
op zondag 3 januari. De voetbalkenners van onze club gaan op vrijdag 8 januari weer 
strijden om de Frank Raaijmakers Wisseltrofee tijdens de Volkelse  Voetbalkenners 
Kwis. Op zaterdag 16 januari gaan de jeugdige darters strijden om de titel bij de jeugd 
en op zondag 17 januari gaan de groten de dartpijlen kruisen en strijden om de titel.  
Op zondag 24 januari gaat ons Eerste dan tegen Margriet weer aftrappen voor de 
tweede helft van de competitie. 
 
Iedereen hele fijne kerstdagen en een gelukkig en sportief maar vooral 
gezond 2015! 
 

Pieter Peerenboom 
Voorzitter 
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Jeugdwetenswaardigheden  

 

Als dit clubblad verschijnt zijn de competities alweer afgelopen. We hebben 
de balans op kunnen maken van dit najaar en dat levert 2 kampioenen op en 
een aantal teams dat nog meedoet in de bekercompetitie. 
Voor de actuele competitiestanden wil ik naar de site (www.rksv-volkel.nl) 
verwijzen.  
 
Op 28 november is de E2 kampioen geworden. Na een reeks van 8 
wedstrijden ongeslagen te blijven mocht dit team zich de terechte kampioen 
noemen.  
 

 

 
 

Om aan te tonen dat ze echt de sterkste zijn werd de tegenstander in de kampioenswedstrijd met 9-0 
verslagen. Daarna kon het feest losbarsten. 
 
Een week later mochten we de D2 in het zonnetje zetten. Ze waren geheel onverwacht ook op 28 
november kampioen geworden door zelf te winnen maar ook omdat de concurrentie onverwacht 
punten verloor. Het feestje op 5 december was er echter niet minder om. 
 

http://www.rksv-volkel.nl/
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Ook bij de laatste wedstrijd van de D2 was duidelijk wie hier kampioen zou worden. Ook deze tegenstander 
met 9 tegendoelpunten naar huis gestuurd. 
 
Op 7 november zijn alle boekjes van de grote clubactie ingeleverd en konden we beginnen met invoeren 
van de verkochte loten. Inmiddels is de opbrengst en de winnaar van onze eigen verkoopwedstrijd bekend. 
Wat de opbrengst is en wie de meeste loten verkocht heeft wordt op 3 januari tijdens de 
nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt. De beste verkoper krijgt dan ook zijn/haar prijs uitgereikt. 
De trekkingsuitslag is te vinden op www.clubactie.nl , de lotnummers staan op de bankafschrijving. Namens 
de vereniging wil ik vragen om even een berichtje te sturen als er een prijs gewonnen is. 
 
Voor een aantal teams gaat er na de winterstop het een en ander veranderen. Onze MD2, waarin nog een 
aantal meisjes spelen met de E leeftijd heeft alle wedstrijden met grote cijfers verloren. Ondanks het 
verzoek van de jeugdcommissie aan de KNVB om dit team voor de najaarscompetitie al bij de E teams in te 
delen zijn ze toch in een D competitie ingedeeld. Logisch vanuit de KNVB gedachte om geen uitzonderingen 
te willen creëren maar niet leuk voor de meisjes en begeleiding. Aan het begin van de najaar-competitie, 
toen er een paar wedstrijden gespeeld waren, hebben we vervolgens verzocht om dit team lager in te 
delen. Ook dit was helaas niet mogelijk.  
 
Nu de opgaven voor de voorjaars competitie aangemeld moeten worden hebben we de kans om alles 
opnieuw te bekijken. Er zijn nu meer mogelijkheden om dat er enkele leden bijgekomen zijn waardoor we 
ook wat wijzigingen aan kunnen (soms moeten) brengen. 
 
Kort samengevat is de jeugdcommissie druk bezig geweest met wijzigingen voor 8 teams. Bij enkele teams 
veranderd er heel weinig. Maar vooral bij de meisjes staan er grote veranderingen te wachten. In het 
voorjaar starten we met een ME1, een MD1 (elftal) en een MB1. Bij al deze teams zijn er wijzigingen in de 
samenstelling van speelsters en begeleiding. Bij de E1, E2 en E3 zijn er enkele verschuivingen van spelers. 
De laatste teams die gevolgen ondervinden van deze wijzigingen is de C2 en D2. De D2 heeft in de 
najaarsreeks aanvulling gehad vanuit de MB1. Het is de bedoeling om dispensatie aan te vragen voor een 
aantal C2 spelers zodat die, indien nodig de D2 kunnen aanvullen. 
 
 

http://www.clubactie.nl/
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Doel van dit alles is om het spelletje voor iedereen leuk te houden en daarmee bij te dragen aan het blijven 
voetballen van vooral de jonge meiden. 
 
Deze wijzigingen zijn voor de meeste betrokkenen niet leuk maar we hebben er alles aangedaan om de 
“pijn” zoveel mogelijk te verdelen. Door een goede aanpak van de coördinatoren en duidelijke uitleg naar 
de begeleiding toe heeft iedereen begrip voor de situatie. 
Daarom wil ik hier een hele dikke pluim uitdelen. Niet alleen aan de coördinatoren maar zeker ook naar de 
begeleiding van de betrokken teams voor hun begrip en medewerking. 
 
Ook dit jaar waren er weer enkele teams die toe waren aan nieuwe shirts. Dit keer drie teams die shirtjes 
hadden van sponsoren van het eerste uur. Meer dan twintig jaar dragen deze sponsoren onze jeugd een 
warm hart toe. Ook deze keer waren ze weer bereid om te zorgen dat de teams er weer netjes op komen te 
staan. 
 

 
 
 
 
 
Jan Smolders, eigenaar 
van slagerij Smolders in 
de Anthoniusstraat is de 
sponsor voor de shirts 
van de F2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Onze eigen 
bezorgbakker Joop van 
de Rijt was bereid om 
de D2 in het nieuw te 
steken. 
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Ook T en W bouw vindt het, naast het stersponsor zijn, belangrijk om iets  
voor de jeugd te doen. Daarom heeft ook de F1 nu nieuwe shirts. 
 
Een tijdje geleden hebben we overleg gehad met de trainers van de A selectie over het beter maken van 
onze jeugdtrainers. William, Tom en Sjaak waren graag bereid om een aantal avonden vragen te 
beantwoorden van onze jeugdleiders. Op 24 november was de eerste avond en die werd gretig gebruikt 
door een aantal jeugdtrainers om situatie voor te leggen waar ze niet goed raad mee wisten. Niet alleen 
door de antwoorden van William, Tom en Sjaak, maar ook door overleg en uitwisseling van tips tussen de 
trainers onderling zijn er een aantal punten uitgekomen waar wij als jeugdcommissie zeker aan de slag 
gaan. In het voorjaar van 2016 zal dit zeker een gevolg krijgen. 
 
Alle spelers met geboortejaar 1999 moeten dit jaar het spelregelbewijs halen. Dit is een initiatief van de 
KNVB en we moeten dit opvolgen. Alle spelers zijn door de KNVB en de jeugdcommissie op de hoogte 
gebracht en moeten hier zelf mee aan de slag. Een aantal zijn meteen gestart met de cursus en zijn 
inmiddels ook geslaagd. De jeugdcommissie heeft geprobeerd om alle spelers te helpen met een 
informatieavond. Hier is helaas slechts door 1 speler gebruik van gemaakt. 
Hieruit maken we op dat de spelers onze hulp niet nodig hebben en dat we ervan uit gaan dat ze op 31 
december allemaal geslaagd zijn. 
 
Om een wedstrijd te kunnen spelen zijn, behalve voor de wedstrijden van de F teams lager dan de eerste 
klasse, scheidsrechters nodig. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die dit willen doen. Toch komen we bijna 
iedere week 1 of 2 scheidsrechters te kort. Het kostte de commissie leden (meestal Jan Riepe) ontzettend 
veel tijd om alles geregeld te krijgen en vaak lukte het net niet. Daarom hebben we een oplossing bedacht 
in combinatie met de senioren teams. Naast het inzetten van de “zaterdag scheidsrechters” gaan we 
gebruikmaken van de seniorenteams om ieder team te voorzien van een scheidsrechter. Alle 
seniorenteams zijn op toerbeurt verplicht om voor een zaterdag het aantal ontbrekende scheidsrechters te 
leveren. Alle seniorenteams hebben uitleg gekregen van de nieuwe werkwijze. Naar verwachting zal er 
maximaal 2 scheidsrechters nodig zijn, maar het kan ook voorkomen dat er geen scheidsrechter geleverd 
hoeft te worden. 
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Het voorstel is voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering en deze heeft ermee ingestemd. Hiermee is 
bereikt dat we in het voorjaar gaan starten met deze werkwijze. 
De jeugdcommissie wil hierbij nogmaals alle teams en de aanwezigen op de Algemene Ledenvergadering 
bedanken voor de medewerking en vertrouwen. 
 
Op 28 en 29 december is het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi in sporthal “De Wervel”. Meer informatie 
hierover is te vinden op de site. In de volgende uitgave komt een verslag van dit evenement. 
 
Ik wens iedereen gezellige en prettige feestdagen en hoop jullie in het nieuwe jaar weer allemaal gezond en 
uitgerust terug te zien. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raad de Plaat 

 

  Wie is dit? 

 
Het antwoord staat op de laatste pagina.
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Jeugdspeelsters: 

 
 

  
  

 
 

 
Giese Swinkels 12 jaar            Feije Swinkels 10 jaar         Sare Swinkels 7 jaar 
 

 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Giese: Bij de MD1 op het middenveld of links achter.  
Feije: Bij de MD1 links midden en soms links voor.  
Sare: Bij de F2 op het middenveld.  

 
 
2. Op welke plaats in de competitie staat jullie team nu? 
Giese: Op de 5de plaats,  
Feije: boven DAW.  
Sare: Op de 4de plaats onder Mill,  
 we komen van de 2de plaats.  

 
 

3. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
Giese: JVC Cuijk ze waren veel groter dan ons.  
Feije: JVC Cuijk ze waren sterker dan ons.  
Sare: SES uit Langenboom, 
 die konden heel goed voetballen.  

 
 
 

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam? 
Giese: Alles, we kunnen samen heel hard lachen!  
Feije: We hebben een heel gezellig team en we hebben nooit ruzie.  
Sare: Ik vind het fijn en heel leuk om samen te voetballen.  
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5. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen 

voor de club? 
Giese: Voor de meisjes, spelen met een roze voetbal lijkt me leuk.  
Feije: Een helemaal roze tenue alleen voor de meisjes met een mooi roze shirt.  
Sare: Ik wil graag een pannakooi en in de kantine suikerspinnen.   
 
 
6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
Giese: Doritos rood en O2 life water met een citroen smaakje.  
Feije: Een lekkere tosti en O2 life citroen uit die grote fles!     
Sare: Roll-up kauwgom en O2 life water.  
 
 
7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 
Giese: Rksv Volkel omdat dat een hele goede club is.  
Feije: PSV dat vind ik een mooie club en natuurlijk ook  
 omdat ze vorig jaar kampioen geworden zijn. 
Sare: PSV omdat ik Phoxy leuk vind!  
 
 
8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 
Giese: Vivianne Miedema ze is echt goed en voetbalt bij Bayeren Munchen. 
Feije: Ook Vivianne Miedema, we zijn met het hele team bij Sparta 
 in Rotterdam geweest naar de wedstrijd Nederland-Estland.  
Sare: Ik vind dat papa goed kan voetballen!  
 
 
9. Op welke school zit je? 
Giese: Martinus van Beek school in Oss groep 8.    
Feije: De Vlieger in Volkel groep 6.  
Sare: De Vlieger in Volkel groep 4.  
 
 
10. Wat wil je later worden? 
Giese: Ik wil graag kraamverzorgster worden ik vind baby’s leuk.   
Feije: Profvoetbalster bij PSV want daar heb ik al een keer mee gevoetbald.  
Sare: Kapster en politie, dan kan ik boeven opsluiten!   

 
11. Jullie voetballen alle drie. Is er iemand die nog een andere sport beoefend? En zijn je vader en 

moeder en broertje ook sportief? 
Giese: Voetbal is mijn enige sport, mama gaat naar de sportschool.  
Feije: Ik zit ook nog bij de dansmariekes, papa krijgt spierballen van het verbouwen!  
Sare: Ik zit ook nog bij streetdance bij Marilyn, en Thijm voetbalt bij de 5-jarigen.   
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 Volkel 5-jarigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Volkel F2 
  
 
 
 

 

 

 

 

Op de reserve- 

bank 
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12. Heb je wel eens iets geks of heel leuks meegemaakt met het voetballen? 
Giese: Een meisje uit mijn voetbal team heeft een keer de bal proberen in te gooien maar toen ging hij 

de verkeerde kant op, naar achteren! Toen moesten wij heel hard lachen  
Feije: We gingen in de douche slippers tegen de muur en plafond gooien en toen bleven er op het 

muurtje liggen en konden we er niet meer bij!    
Sare: Iemand ging op de grond zitten en liet een scheetje toen moest ik bukken  
 en rook ik dat!!!  
 
 
13. Als je voor de club een nieuw tenue mocht ontwerpen, hoe zou dit eruit zien? 
Giese: Alles roze: shirt broek en sokken.  
Feije: Turquoise shirt en een zwarte broek en de sokken ook turquoise.    
Sare: Turquoise shirt en roze broek en felle gele sokken die licht geven in het donker.  
 
 
14. Het is bijna kerstmis ga je nog iets leuks doen in de kerstvakantie? 
Giese: Ja, surprise met ons voetbalteam.    
Feije: Surprise met ons team dat vind ik heel gezellig!   
Sare: Ik ga met alle f-jes meedoen met het kerstzaalvoetbaltoernooi van de voetbalclub. 
 En met ons gezin gaan we naar de kerststal kijken in de Sint Jan in Den Bosch. 

 
 
 

 
Doortje en de meiden bedankt voor de koffie en het gezellige gesprek aan de keukentafel. 

En voor alle leden van de club fijne feestdagen en voor volgend jaar: 
en gezond en sportief 2016!! 

Groeten Nancy van Hooff. 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen 
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MD1 
 
 

 
Volkel MD1 – Achates MD2 
 
Hallo Allemaal, wij hebben op 31 oktober tegen Zwaluw Achatus MD2 gevoetbald 
(bekerwedstrijd). We zouden voetballen op kunstgras. We begonnen goed, want het was al snel 1-
0 voor ons! Wat later was het 2-0. En eventjes later was het alweer 3-0 voor ons. En dat ging door 
tot de 7-0! We hadden gewonnen! Nu zijn we door naar de volgende bekerwedstrijd.  
 
Groetjes, Alisya Gevers MD1 
 

 

 

 
Volkel MD1– Achates MD1 
 
Hallo allemaal, 
Op 7 november heeft de Volkel MD1 thuis moeten voetballen tegen Achates MD1. We moesten 
om 8:30 uur verzamelen, om 9:00 uur begon de wedstrijd. We waren fanatiek aan het voetballen 
maar het eerste punt werd door Achates gemaakt in de 25ste minuut. Toen was het rust en de 
tussenstand was 0-1 nog even uitrusten en daarna er weer flink tegenaan. 
Hun waren ook goed uitgerust en dus maakten ze  in de 35ste minuut weer een goal en  helaas 
werd er in de 45ste minuut weer gescoord. Maar toen waren wij aan de beurt Feije scoorden in de 
50ste minuut onze  eerste goal. Daarna was Loes degenen in de 55ste minuut scoorden ze.  
Jammer genoeg was de wedstrijd toen afgelopen en we verloren met 2-3, toch hadden we lekker 
gevoetbald. 
Groetjes kristel  Arts uit de MD1 
 
 
 

 

DAW MD1- RKSV Volkel MD1  
 

Op zaterdag 14 november mochten wij weer tegen DAW spelen. Thuis hadden wij op 26 
september 1-1 gelijk gespeeld.  
We begonnen meteen goed aan de wedstrijd. Na 6 minuten kreeg ik een kans en schoot raak! Yes 
0-1 
Juulke speelde heel mooi haar tegenstander uit en schoot hem mooi in de hoek 0-2. 
Voor de rust schoot ik de 0-3 binnen. 
Na de rust maakte DAW 1-3, maar Susan maakte snel daarna de 1-4. 
Ik maakte de 1-5 en na een foutje van de keeper werd het zelfs 1-6. 
Maud maakte nog mooi net voor het einde 1-7!  
 
Groetjes Feije Swinkels 
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Volkel MD1 – HBV MD1 
 
Hoi,  
Zaterdag  28 november speelden wij met de Md1 thuis tegen HBV Beers. 
Het begin van de wedstrijd hadden we wel wat kansen, maar de eerste goal werd gemaakt door 
Feije Swinkels in de 20ste minuut . Na 5 minuten kregen we een tegen goal van Beers. We gingen 
de rust in met 1-1. In de tweede helft maakte Beers de tweede goal en al snel de derde goal. Maar 
dat pikte wij niet en Susan van Dijk maakte toen een goal en werd het  2-3. In de blessure tijd 
zorgde Feije dat het 3-3 gelijke stand werd. Het was een super leuke wedstrijd! Ook hadden we 
nog penalty’s genomen dat was ook 3-3. 
Groetjes Maud van Dijk 

 
 
 
 
Volkel MD1 – De Zwaluw MD1 
 

Zaterdag 5 december hebben wij gevoetbald tegen vv De Zwaluw. We moesten om 10.00 uur 
vertrekken naar Oeffelt. De wedstrijd was rond 11.30 uur. Toen de wedstrijd begon hadden we 
een paar kansen op de goal maar die kwamen er jammer genoeg niet in, in de 5e munuut werd 
het 0-1 voor Oeffelt. De 2e helft in de 20e minuut werd het 0-2 voor Oeffelt. Toen kwamen daar 
nog 4 goals voor Oeffelt bij. Uiteindelijk werd het 0-6 voor Oeffelt. 
Dit was mijn verslag. 
Susan van Dijk, MD1 

 

 

Pupil van de Week 
 
Volkel 1- DAW 1  0-0 
Ik vond het heel leuk om pupil vd week te zijn bij volkel 1. 
Ik mocht erbij zijn met de bespreking en ik heb mee gedaan met warmlopen.  Ik heb daar heel veel 
van geleerd. Jammer dat ze gelijk hebben gespeeld en niet hadden gewonnen. Ik vond het heel 
leuk om de hele wedstrijd te kijken in de dug-out. Ik kreeg ook nog AA en een snoepzak. En ik heb 
een bal gekregen met alle namen van de spelers van volkel.  
Groetjes Yasin ilhan E1 
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Adverteer hier! 
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Beste voetbalvrienden en voetbalvriendinnen, 

 

We zijn al weer toe aan de 13e Volkelse Voetbalkennis Kwis. De voorbereidingen zijn alweer in volle 

gang en het belooft weer een spannende strijd te worden. 

 

Datum:    

Vrijdag 8 januari 2016 
 

Het strijdperk zal wederom onze kantine op de Eeuwsels zijn 

 en wordt elk team uiterlijk om 20.00 uur verwacht. 

 

 

Wat zijn de spelregels: 

 

 We spelen in teams van 2 personen 

 Beide personen moeten lid zijn van RKSV Volkel 

 De vragen hebben betrekking op voetbal in de ruimste zin van het woord 

(regionaal, nationaal, internationaal, spelregelvragen etc.) 

 We spelen in 4 voorrondes en sluiten af met een spetterende finale 

 De finale wordt individueel gespeeld 

 De winnaar van de finale mag zich VOLKELS VOETBALKENNER 2016 noemen 

 

 

Aanmelden voor deze spetterende kwis gaat als volgt (namen en teamnaam): 

 

Mail naar:   

mjmvandriel@gmail.com 
 

Of vraag een inschrijfformulier achter de bar, vul daarbij de teamnaam en de namen van de spelers in 

en deponeer deze in de ideeënbus die in de kantine hangt of bij een van de organisatoren.  

Aanmeldingen dienen uiterlijk donderdag 7 januari 2016 ingeleverd te zijn. 

 

Het maximale aantal teams is 32 en deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst, dus wacht niet 

te lang met inschrijven…… 

 

Namens de organisatie wensen wij jullie veel succes met de voorbereidingen en zien we jullie allemaal 

graag op vrijdag 8 januari 2016 

 

Mark Smulders 

Martijn van Driel 

Geert Verkuilen 
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Column 
 
Dick vd Wijst (BZB) 
 

 
 
Ik kom uit.... 
  
Waar kom je eigenlijk vandaan? Voor mij 
een veelgehoorde vraag daar ik met de 
band in alle uithoeken van het land kom en 
het onmiskenbare accent verraad dat het 
ergens onder die twee grote sloten moet 
zijn. Limburg zeker? Nee, Brabant. Ik woon 
in Nistelrode. Maarrr, haast ik me altijd 
daarachteraan te zeggen, ik kom uit Volkel! 
  
VOLKEL 
Door mijn verhuizing kan ik er met een 
afstand naar kijken en ben ik het mogelijk 
nog meer gaan waarderen. Romantiseren 
zelfs. 
 

Dit heeft natuurlijk alles te maken met een hele fijne onbezorgde jeugd. Op elke hoek ligt een 
herinnering. Zwemmen in de zandafgraving wat nu het Hemelrijk is, broodjes halen bij bakker 
Zwaans en met je eerste vriendinnetje op ontdekkingstocht achter het wit gele kruis gebouw. 
Maar vooral op de velden aan de Eeuwsels, het groene kloppende hart van het dorp. 
 
Ik had het geluk bij een goede lichting te zitten met namen als Willy Smits, Richard van den 
Boogaard, Frank Raaijmakers, Erik Riepe, Edwin Hermkens en Mark van den Berg. We streden elk 
jaar mee om het kampioenschap en ik kon geen genoeg krijgen van het pingelen met de bal in die 
geur van pas gemaaid gras. 
 
Ongemerkt leerde je als kind met het beoefenen van een teamsport allerlei belangrijke waarden. 
Samen winnen samen verliezen, tandje erbij als je tegen een achterstand aan loopt en het even 
tegen zit. En er wordt op je gerekend ook al komt het even niet uit. Allerlei zaken die je karakter 
vormen en in je volwassen leven nog vaak van pas komen. 
 
Maar dat had ik toen gelukkig totaal niet in de gaten. Ik wilde maar 1 ding, voetballen. 
  
Ook later bij de senioren ging dit principe op. Een blik door het kleedlokaal voorafgaande aan een 
wedstrijd gaf een mooie afspiegeling van de samenleving in een dorp. Naast je zat een 
timmerman, een student, een makelaar en iemand die dat jaar gelegerd was op de vliegbasis. 
Tegenover zat een koeienboer, een accountant, een bedrijfsleider van de Boerenbond, een 
schoeffelaar van de IBN en een ambitieuze VVDer met hier en daar een pijntje. 
 
De verschillen konden bijna niet groter zijn maar op het moment dat iedereen het rood wit van 
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RKSV Volkel aan trok vervaagden deze rangen en standen. En bij het snuivend naar buiten rennen 
waren de doordeweekse verplichtingen al in zijn geheel verdwenen en was het elftal versmolten 
tot een rood witte machine. Vanaf nu telde er nog maar 1 ding. Winnen! 
 
De timmerman was nu een technische middenvelder die de spits bediende met loepzuivere 
steekballen, de koeienboer een sierlijke rechtsbuiten met een mooie voorzet in het rechterbeen 
en de makelaar was voor anderhalf uur geen huizenverkoper maar een snoeiharde voorstopper 
die met zijn harde kalende hoofd de ene na de andere bal weg kopte. En zo speelde iedereen even 
een andere rol in deze totaal andere realiteit die men een wedstrijd noemt. 
 
Op deze zondagmiddagen waren dit voor even je allerbeste makkers. Broeders die voor elkaar 
door het vuur gingen, ongeacht welke opleiding ze hadden genoten of welke maatschappelijke 
functie ze bekleden, en met 1 en hetzelfde doel voor ogen. 
 
En dan na het laatste fluitsignaal het gezamenlijke biertje in de kantine. Het lekkerste biertje van 
heel de week. Een overwinningsdronk onder het genot van sterke verhalen of een goed glas om de 
bittere smaak van verlies weg te spoelen. Maar altijd samen aan tafel want winnen en verliezen 
doe je samen. 
  
Ik kom uit Volkel! 
  
Dick 
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Sinterklaasavond voor de 5-jarigen en de F-jes. 
 
Op vrijdag 27 november hadden 2 zwarte Pieten tijd vrijgemaakt om de jongste leden van de 
voetbalclub te bezoeken . Verschillende moeders van deze leeftijdsgroep hadden hun creativiteit 
getoond om verschillende spelletjes te gaan doen met de zwarte Pieten. 
We begonnen om 18.00 uur met de 5 jarigen en de F4. Ingetogen wachten de kinderen gespannen 
af wat er allemaal ging gebeuren. 
De kinderen vermaakten zich allemaal uitstekend met  de bedachte spelletjes van de moeders. 
Na afloop kregen ze allemaal een cadeau en een snoepzak en een handvol snoepgoed en gingen 
met een tevreden gevoel naar huis. 
Om half 8 was het de beurt aan de oudste F-jes .Hier zat er de stemming er ook mee goed in en er 
werd fanatiek gestreden om winnaar te worden. Ook deze kinderen kregen een wereldbal als 
cadeau en een snoepzak . 
Al bij al een geslaagde sinterklaasavond waarbij ik de moeders wil bedanken voor hun inzet om 
deze avond te doen slagen.  
 
Hopelijk tot volgend jaar, 
 
Harrie Verwegen  
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Huldigingen 
 

Tijdens ons wederom zeer gezellig en druk bezocht medewerkersfeest zijn de volgende mensen 
(zeer terecht) gehuldigd: 
 
Pierre Hutjens, Rob van Beem en Jan Riepe zijn benoemd tot Lid van Verdienste. 
Hanny School, Jan Jilesen, Frank vd Acker en Adri van Oort zijn benoemd tot Vriend(in) van Volkel. 
Dame en heren, nogmaals zeer bedankt voor jullie verdiensten voor onze club tot nu toe! 
 

 
 

Het contract met bierbrouwerij Bavaria en onze club is wederom verlengd. 
Wij zijn zeer tevreden dat wij weer een overeenkomst hebben kunnen sluiten met 
het Beste Familiebedrijf Ter Wereld. 
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Zondag 1 november, voor de thuiswedstrijd tegen DAW, zijn de contracten met onze 
stersponsoren met 3 jaar verlengd. 
Mede dankzij deze mensen zijn we de club die we zijn, wij zijn hen hier dan ook zeer dankbaar 
voor! Samen is de wedstrijd tegen DAW bekeken, waarin helaas niet gescoord werd. Naderhand is 
nog een tijdlang nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. Allen bedankt hiervoor! 
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Kleurplaat 
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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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Foute Kerst Bingo! 
 
Begin dit seizoen is de feestcommissie van Rksv Volkel in het leven geroepen (bestaande uit: Jolijn 
van de Locht, Lynn van Hooff, Britt van Hooff, Rob van Sleeuwen en Joran Verhoeven). Nadat het 
Oktoberfest de spits af had gebeten (wat een grandioos succes was!), heeft zondag 13 december 
de Foute Kerstbingo plaatsgevonden. Wederom was de voetbalkantine vanaf begin tot eind 
maximaal gevuld, waar wij als feestcommissie natuurlijk erg blij mee zijn, want jullie maken de 
dag! Liedjes als ‘Last Christmas’ van Wham! en ‘Why Tell Me Why’ van Anita Meyer passeerden de 
revue. Waarbij de middag aan elkaar werd gezeverd door presentator Johnny Verstegen, 
bijgestaan door zijn voorbeeldige assistente Nancy van Hooff. Beide bedankt voor jullie inzet! De 
Guus Geluk van de dag (Stef Schepers) won bij iedere ronde prijzen met als klap op de vuurpijl ook 
de hoofdprijs. We willen graag het bestuur, de sponsoren en alle bezoekers bedanken voor deze 
zeer geslaagde middag!  
 

Groetjes,   
De Feestcommissie 
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Van wie zijn de volgende spelers paspoorten? Antwoorden op laatste pagina! 
 

1.       2. 
2003-2006 Independiente   1988-1989 Newell’s Old Boys 
2006-2011 Atlético Madrid   1989-1990 River Plate 
2011- … Manchester City   1990-1991 Boca Juniors 

1991-2000 Fiorentina 
       2000-2003 AS Roma 
       2003  Inter Milan (verhuurd) 
       2003-2005 El Arabi 
       
 
 
3.       4. 
1988-1999 Ajax     1988-1990 AZ 
1999-2003 FC Barcelona    1990-1995 Vitesse 
2003-2004 Galatasaray    1995-1998 PSV 
2004  Glasgow Rangers   1998-2004 FC Barcelona 
2004-2005 Al Rayyan    2004-2007 PSV 
2005-2006 Al-Shamal    2007-2008 Al Jazira 
 
 
5.       6. 
1998-2001 Excelsior    2004-2009 Manchester City 
2001-2003 RBC Roosendaal   2006  Darlington (verhuurd) 
2003-2004 Djurgarden    2006  Bury (verhuurd) 
2004-2006 ADO Den Haag   2007  Falkirk (verhuurd) 
2006-2007 Willem II    2007-2008 Cardiff City (verhuurd) 
2007-2008 Excelsior    2008  Coventry City (verhuurd) 
2008-2009 De Graafschap   2009-2010 Notts County 
2009  Valletta    2010-2011 Leeds United 
2010  Dayton Dutch Lions   2011- … Leicester City
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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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             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 

http://www.ursulakrolovergangsconsulente.nl/
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De statistieken 
 
Tijdens het schrijven van deze statistieken is het herfstig weer buiten, al staat de winter al voor de 
deur. Sommige teams hebben zelfs al winterstop, sommige moeten nog één of twee wedstrijden 
spelen. De officiële ‘Herbst-meisters’ zijn dus nog niet bekend, deze volgen pas in het volgende 
clubblad. 
 

De topscoorder 
 
Martijn van Dijk heeft zich de koppositie alleen toegeëigend. Hij wist dit seizoen al 13x het netje te 
vinden en voert daarmee de ranglijst aan. Opvallend hoeveel vrouwen zich ook in de top van het 
klassement hebben genesteld. Na een aantal mindere jaren lijken zij zich dit jaar ook weer in de 
titelstrijd te mengen! 
 

Speler Doelpunten 

Martijn v Dijk 13 
Silke Bongers 10 
Britt v Hooff 9 
Kenny v Hal 9 
Rene Peerenboom 9 
Stijn v Cuijk 9 

Karen Smits 7 

Selim Ilhan 7 

Anne Raaijmakers 7 

 
 

Koning van de Assist 
 
Fred van Asseldonk is uit het niets omhoog geschoten en heeft direct de koppositie genomen. 
Maar liefst 9x wist hij een van zijn mede spelers in scoringspositie te krijgen. Maar ook hier bestaat 
het halve klassement uit dames en kan het nog alle kanten op. 
 

Speler Assists 

Fred v Asseldonk 9 
Britt v Hooff 8 
Martijn v Dijk 7 
Silke Bongers 7 
Fieke Bos 6 
Kenny v Hal 6 
Meggie Biemans 6 

Wout Scheepers 6 
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Doelman van het jaar 
 
Met 1 gekeepte wedstrijd en 0 tegengoals voert Kenny het klassement aan. Achter hem staan echter 
verschillende keepers die al meerdere wedstrijden hebben gekeept en gemiddeld minder dan 1 
doelpunt per wedstrijd tegen kregen, een knappe prestatie! 
 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

Kenny van Hal 1 0 0,00 

Jet vd Zanden 3 1 0,33 

Wim vd Locht 4 3 0,75 

Tomek Kuijpers 10 9 0,90 

Tom Vogels 5 5 1,00 

Ruben Bos 2 2 1,00 

Inge Aben 2 2 1,00 

Britt van Hooff 1 1 1,00 

Joost Eurlings 2 2 1,00 

Tom Jacobs 8 9 1,13 

Lotteke vd Beurght 6 7 1,17 

Bas Baaten 2 3 1,50 

Mart Bos 3 5 1,67 

Marvin Schonenberg 3 6 2,00 

Merijn Verwegen 8 17 2,13 

Wilco van Nuland 1 3 3,00 

Michel Versluijs 4 15 3,75 

Maarten Derks 7 27 3,86 

John Reijnen 7 31 4,43 

Andre Koenen 1 5 5,00 

 

Team van het jaar 
Met zoveel scorend vermogen en een doelman die regelmatig ‘de nul’ houdt kan het niet anders dan 
dat de Dames dit klassement aanvoeren. Volkel 6 en Volkel 2 zitten vlak achter de Dames, dus ze zullen 
moeten oppassen! 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Dames 1 8 17 2,13 

Volkel 6 10 21 2,10 

Volkel 2 12 24 2,00 

Veteranen 10 19 1,90 

Volkel 5 9 16 1,78 

Dames 2 9 15 1,67 

Volkel 1 12 20 1,67 

Volkel 3 11 16 1,45 

Volkel 7 10 10 1,00 

Volkel 8 10 10 1,00 

Volkel 4 7 6 0,86 
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De jeugd 
 
De D2 en de E2 hebben allebei 25 punten uit 9 wedstrijden, dat betekend dus dat ze nog niet 
hebben verloren dit seizoen! Klasse mannen. Maar ook de meeste andere teams doen het goed. 
Onderin zijn nog een paar teams die nog op hun eerste punten wachten, maar dat komt in de 
tweede helft van het seizoen vast nog goed! 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

D2 9 25 2,78 
E2 9 25 2,78 
A1 12 26 2,17 
C1 9 18 2,00 

C2 9 18 2,00 
B3 8 14 1,75 
F2 7 12 1,71 

F1 8 10 1,25 

D1 8 9 1,13 

B1 12 13 1,08 

MB1 8 7 0,88 
E1 9 7 0,78 

E3 8 5 0,63 
MD1 9 5 0,56 

F4 7 3 0,43 
B2 8 0 0,00 
F3 8 0 0,00 

MD2 8 0 0,00 

 

Sportieve groet, 
 
Wout Cobussen 
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Activiteitenkalender 
 

 28-29 december  Kerstzaalvoetbaltoernooi jeugd 
 3 januari  Nieuwjaarsreceptie 14.00 uur 
 8 januari  Voetbalkennersquiz 
 16-17 januari  Darttoernooien vanaf 13.30 uur 
 24 januari  Margriet 1 – rksv Volkel 1 14.30 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: 
Nog niet bekend, mailen mag alvast naar:     
clubblad@rksv-volkel.nl   
 

 

Raad de Plaat:  Dit is uiteraard Stef van de Kandelaar. 

Paspoort quiz:  1. Sergio Aguero 2. Gabriel Batistuta 3. Frank de Boer  

4. Philip Cocu 5. Geert den Ouden 6. Kasper Schmeichel 
 
 
 

 

 

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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Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V

R

S

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V

R

S

 

HOOFDSPONSOR


