
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP
KLUPPROAT KLUPPROAT KLUPPROAT
PROAT KLUPPROAT KLUPPROAT KLUP

KLUPPROAT

RK
SV

omslag volkel  04-03-2008  13:26  Pagina 1





Klupproat 41ste jaargang nr. 7 April 2016 

rksv Volkel   blz. 1 

Warming up 
 

Hallo kameraden, 
 
Een tijdje geleden werden we benaderd door Lars Bongers met de vraag of wij zin 
hebben om iets voor het clubblad te doen, namelijk om het een beetje in elkaar te 
zetten oftewel of wij de nieuwe redactie willen worden van de Klupproat. Hier waren 
we gelijk heel enthousiast over en bij deze tikken wij hier ons eerste stukje tekst. 
 
We willen ons eerst voorstellen aan jullie. Wij zijn  Arnold Pluk en Johnny Groenen, de 
meesten van jullie kennen ons wel. Arnold is nog actief als voetballer bij het 5e en 
Johnny heeft na een glansrijke carrière zijn voetbalschoenen inmiddels opgeborgen en 
is rustend lid. Allebei hebben we niet zo heel veel ervaring met deze werkzaamheden, 
maar met  wat hulp in het begin moet het zeker goed komen. 
 
Zoals Lars Bongers al eens eerder heeft aangegeven willen we het clubblad een beetje 
in een nieuw jasje gaan steken. We hopen dat volgend seizoen de eerste contouren 
hiervan zichtbaar zijn. Nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom. 
 
Verder wensen wij jullie nog veel sportieve successen toe en hopelijk slepen we dit 
seizoen nog wat kampioenschappen binnen. 
 
Groeten, 
Arnold Pluk en Johnny Groenen 
 
 
 

Colofon Klupproat    
 

Klupproat is het clubblad    REDACTIEADRES 
van rksv Volkel    Bij voorkeur: clubblad@rksv-volkel.nl 
       
      Adreswijzigingen naar info@rksv-volkel.nl 
        
REDACTIE     ADVERTENTIES  
Johnny Groenen (redactie) Afspraken: sponsoring@rksv-volkel.nl 
Arnold Pluk (redactie) 
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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Statistieken 
Activiteitenkalender en deadline kopij 

  

 

 

 

 

Ledenmutaties 

 

Afgemeld 

Jay Megens Wouter vd Broek Hans Krol Ruud vd Wijst 

 

Aangemeld 

Alan Salamon Antilopestraat 22 5408 XH  Volkel E-pupil 

Nick van Leeuwen Promenade 18 5401 GL  Uden Senior actief 

Teun van Summeren Beekvloed 63 5408 NG  Volkel F-pupil 

Rens vd Rijt Looierstraat 8 5408 SZ  Volkel F-pupil 

Jorn vd Berg Reestraat 41 5408 XA  Volkel F-pupil 

 

Verhuisd 

Tijn van Boxtel Vloetrand 16 5408 PG Volkel 

Bart van Lamoen Hermelijnstraat 24 5408 PR Volkel 

Paul Huvenaars Wollegras 6 5427 HM 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 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 Hermelijnstraat 38 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 Vacant    
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  
Hoofdredactie Arnold Pluk en Johnny Groenen 
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 
Arnold Pluk   Redactie 
Johnny Groenen   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  
Els Bos    Kantinezaken 
Pascal van Os   Distributie 
Martien van Rijbroek  Distributie 
Nancy van Rijbroek  Distributie 
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 vrijdag 5 februari werd onze club opgeschrikt door het 
bericht dat clubman Tonnie Kuijpers overleden was. Namens 
de club heeft een delegatie van het bestuur een bezoek 
gebracht aan de familie Kuijpers om de condoleances over te 
brengen. Wij zijn er trots op dat we als club een steentje bij 
hebben kunnen dragen aan de indrukwekkende uitvaart van 
Tonnie. Het was mooi om te zien dat vele leden van onze 
club aanwezig waren bij de uitvaart, menigeen in jassen van 
de voetbalclub. Ook de erehaag van jeugdleden was zeer 
indrukwekkend en dat droeg ook bij aan het waardige 

afscheid van clubman Tonnie Kuijpers. 

Tonnie was al 48 jaar lid van onze club en al vanaf zijn 16e vrijwilliger bij de RKSV Volkel. Maar 
liefst 24 jaar was hij jeugdleider bij diverse teams en vele generaties voetballers hebben 
Tonnie dus als leider gehad. Zelf heb ik Tonnie ook nog twee jaar als leider gehad bij de A1, 
met Willem van de Molen als trainer/coach. Een mooie tijd met een generatie goede 
voetballers en een gedreven staf die maximaal probeerde te presteren tijdens de trainingen en 
wedstrijden. Een andere tijd ook als nu, je mocht na de wedstrijd nog een pilske pakken in de 
kantine. Tonnie regelde altijd dat er 5 gulden gelapt werd na de wedstrijd en dat er in het 
kader van de teambuilding nog even nagepraat werd in de derde helft. Ik ben er van overtuigd 
dat heel veel leden van onze club, met veel plezier terugdenken aan de tijd dat zij Tonnie als 
leider van hun team hebben gehad. Begaan als hij was met de jeugd zat Tonnie ook meer dan 
20 jaar in de jeugdcommissie, waarvan een groot deel als wedstrijdsecretaris. Tonnie stond 
ook aan de wieg van ons clubblad en heeft 6 jaar in de redactie gezeten van de voorloper van 
de Klupproat. 
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Sinds 2004 werd Tonnie actief met zijn nieuwe passie fotografie. Vanaf 2004 was Tonnie de 
huisfotograaf van de RKSV Volkel. Bij alle evenementen was Tonnie aanwezig. De 
Nieuwjaarsreceptie, Jubilarissenavond, Medewerkersavond, Voetbalkenners Kwis, Eastern 
Open, onze eigen toernooien enz enz. Altijd was Tonnie aanwezig om mooie of officiële 
momenten vast te leggen. Daar komt nog bij dat Tonnie praktisch altijd aanwezig was bij 
wedstrijden van ons Eerste team. Elke zondag stond Tonnie, gewapend met zijn 
onvermijdelijke camera langs het veld, op zoek naar mooie momenten om te fotograferen. 
Dan een pilske drinken en vlug naar huis, want de foto’s moesten op naar de diverse media. 
Apetrots was Tonnie op het feit dat Tomek het zo goed deed in ons Eerste, zoals tijdens het 
bekertoernooi. Tomek had een glansrol in de diverse strafschoppenseries en je zag dat Tonnie 
daar supertrots op was. Opscheppen deed hij daar trouwens niet over, daar was Tonnie te 
bescheiden voor. 

Voor zijn verdiensten voor onze club in het bijzonder en voor het voetbal in het algemeen, 
kreeg Tonnie in 1992 de zilveren Bondsspeld van de NKS. Ook werd hij in 1996 Vriend van 
Volkel voor al zijn werk binnen onze vereniging. In 2006 kwam daar zelfs nog de Zilveren 
Bondsspeld van de KNVB bij. 

We gaan de medewerker Tonnie Kuipers missen maar nog veel meer gaan we de mens Tonnie 
missen. Tonnie op de hoek van de bar met een bakje koffie of een pilsje. Tonnie onder de 
overkapping om even een shaggie te roken, Tonnie met zijn camera schuin achter de goal, op 
jacht naar een mooie foto. 

Op vrijdag 18 maart heeft het bestuur van de RKSV Volkel Marysia, Ted, Agnieszka, Floyd, 
Tomek en Jody uitgenodigd voor een samenzijn. Tijdens die bijeenkomst werd Tonnie Kuijpers 
postuum tot Lid van Verdienste uitgeroepen van onze club. Een titel die Tonnie dik en dik 
verdiend heeft voor alles wat hij voor onze club gedaan heeft. 

 

 

Pieter Peerenboom 
Voorzitter 
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Dankwoord 
 

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, 
mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn man en onze papa 
 

Tonny Kuijpers 
 
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid 
verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. 
 
Marysia,  
Ted 
Agnieszka, Floyd 
Tomek, Jody 
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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen  
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Jeugdwetenswaardigheden 

 

Als dit clubblad verschijnt zitten we middenin de competities van de 
voorjaarsreeksen. Bij de meeste teams is er nog niets over de ontknoping 
of afloop van de stand te melden. We kunnen wel voorzichtig concluderen 
dat de nieuwe meisjes teams dit voorjaar in een mooiere competitie zitten 
dan in het najaar. 
 
Voor de actuele competitiestanden wil ik naar de site (www.rksv-volkel.nl) 
verwijzen.  
Hierop zijn ook de programma’s van alle teams te vinden. Breng gerust 

eens een bezoek aan ons sportpark om de spelers te zien en aan te moedigen. 
 
Alle teamfoto’s voor dit seizoen zijn sinds kort te zien op de site. Door verschillende 
omstandigheden heeft het langer geduurd dan de bedoeling was. Voor volgend seizoen gaan we 
dit zeker anders aanpakken. 
 
Ook in deze uitgave kan ik weer melding maken van bestaande en nieuwe sponsoren die onze 
teams voorzien van nieuwe shirts. 
 
De A1 is in het nieuw gestoken door familie van Sleeuwen van de Goorkensweg 28 
(www.garagevansleeuwen.nl). Hier kunt u terecht voor onder andere APK, onderhoud, reparatie 
en aircoservice van alle merken. Namens het team en het bestuur wil ik deze nieuwe sponsor van 
harte bedanken en welkom heten bij de club. 
 

 
A1 met de nieuwe shirts van Garage van Sleeuwen 
 
De B1 heeft ook shirtjes gekregen van een nieuwe sponsor. Bjorn van Hees van rijopleiding Volkel 
(www.rijopleidingvolkel)  is zeer betrokken bij de jeugd en wil daarom ook zijn steentje bijdragen. 
Ook voor Bjorn geldt dat we blij zijn met dit gebaar. 
 

http://www.rksv-volkel.nl/
http://www.garagevansleeuwen.nl/
http://www.rijopleidingvolkel/
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B2 in de nieuwe shirts van Rijopleiding Volkel 
 
Een sponsor die enige jaren geleden shirtjes heeft gegeven aan een pupillenteam vond het tijd 
worden om ook de oudere jeugd te ondersteunen. De instelling BrabantZorg 
(www.brabantzorg.eu) behoort bij de koplopers van Nederland in de zorg. De belangrijkste 
doelstellingen van BrabantZorg zijn zorg met aandacht en plezierig wonen. 
 
 

 
B2 met de nieuwe shirts van BrabantZorg.  
 
 

http://www.brabantzorg.eu/
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Op 24 maart is de tweede sessie van “train de trainer” geweest. Tijdens deze sessies geven de 
selectietrainers William, Tom en Sjaak tips en adviezen aan de pupillentrainers. Hiermee hopen we 
het plezier van de vrijwilligers te vergroten en daarmee de kwaliteit van de trainingen te 
verbeteren. 
Deze sessie was voor de trainers van de E teams, binnenkort komen er ook voor de andere 
leeftijdsgroepen van deze sessies. 
 
Op 26 en 27 maart is er weer het grote internationale Easter Open toernooi in Volkel geweest. In 
de volgende uitgave kunt u een uitgebreid verslag met foto’s verwachten. 
 
Na het plotselinge overlijden van Tonny Kuijpers heeft de jeugdcommissie de activiteiten van de 
pupil van de week opgepakt. Dit werd voorheen helemaal door Tonny geregeld. Wij proberen dit 
zo goed mogelijk over te nemen en zo de traditie van de pupil van de week in ere te houden. 
 
In 2015 hebben we als vereniging voor de eerste keer meegedaan aan De Grote Clubactie. Veel 
jeugdleden hebben hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. De dug-outs zijn nu 
bijna klaar en worden binnenkort geplaatst. 
Ook dit jaar willen we weer meedoen aan deze actie en het doel voor dit jaar wordt een trapveldje 
(ook wel pannaveld genoemd)  voor de jeugd. We hebben al besloten waar dit gaat komen en we 
zijn er van overtuigd dat dit een mooie aanwinst is voor onze club. 
Na de zomervakantie gaan we dit weer oppakken en de leden benaderen. We hopen met dit doel 
iedereen te kunnen motiveren om nog meer loten te verkopen. 
Dit jaar komt er naast een prijs voor de beste verkoper ook een prijs voor het team dat samen de 
meeste loten verkoopt. 
 
Als laatste wil ik hier nog melden dat er op 12 juni een grote kofferbakverkoop is bij onze club op 
de eeuwsels. Dus als er plannen zijn om de schuur, slaapkamer of zolder eens goed op te ruimen 
maar vindt je het zonde om alles weg te gooien, huur dan een verkoop plek en probeer nog wat 
extra vakantiegeld te verdienen. 
 
 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Jeugdspeler: 
Loek Minten.      
11 jaar spelend in:   
Volkel D2.  

 
 
 

 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Loek: Laatste man of voorstopper.   
 
 
2. Op welke plaats in de competitie staat jullie team nu? 
Loek: Op de 7de plaats boven Olympia ’18 D3.    
 
 
3. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
Loek: Dat is Odiliapeel D1 ze kunnen heel hard schieten en zijn heel snel.  
 
 
4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam? 
Loek: We hebben met zijn allen heel veel plezier en we zitten met heel veel klasgenoten   
 in het zelfde team.   
 
 
5. Als jij het op de voetbalclub voor het zeggen had, wat voor nieuwe ideeën zou jij dan verzinnen 

voor de club? 
Loek: Ik zou graag een speeltuintje op de club willen hebben en verder vind ik het wel oké. 
 
 
 
 
 
6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
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Loek: Broodje frikandel met mayo en O2 life citroen.   
 
 
7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 
Loek: Ajax, omdat iedereen uit ons gezin voor Ajax is en ze zijn al 33 keer kampioen geworden. 
 
 
8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 
Loek: El Ghazi van Ajax hij staat daar rechts buiten en hij kent veel truckjes. Ook scoort hij regelmatig. 

   
 
 
9. Op welke school zit je? 
Loek: Basisschool “de Vlieger” groep 8A.  
 
 
10. Wat wil je later worden? 
Loek: Binnenhuisarchitect, ik vind het leuk om bv bij de IKEA op de computer kamers te tekenen en in 

te delen als papa en mama daar aan het winkelen zijn.   
 
 
11. Voetballen is je hobby. Beoefen je nog een andere sport? En zijn je vader moeder broer en zus 

ook sportief? 
Loek: Als sport heb ik alleen voetbal als hobby maar gamen vind ik ook heel leuk. Papa doet aan 45 

plus voetbal, Sanne is majorette en zit bij de dansmariekes. Thomas voetbalt in de C2 en mama 
staat langs de lijn om ons aan te moedigen.   
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12. Heb je wel eens iets geks of heel leuks meegemaakt met het voetballen? 
Loek: Dat we eind 2015 kampioen zijn geworden met de D2. Het was een gezellig feestje naderhand in 

de kantine en we hebben met zijn allen gedronken uit de  
 “grote kampioensbeker”.  
 
 
13. Met carnaval was je jeugdprins van Pieperland, wat was het aller mooiste wat je hebt 

meegemaakt tijdens deze carnaval? 
Loek: De grote optocht omdat je dan op de SOS wagen mag gaan staan feesten. En je kunt heel mooi 

van bovenaf op alle groepen en wagens van de optocht kijken. Met de jeugdreceptie vond ik het 
leuk dat ons voetbalteam een rap had gemaakt op “drank en drugs”. En deze tekst werd dan 
“Loek en Pim”. De leider Martijn zong het couplet en het team het refrein.  

 
 
14. Als ze je later gaan vragen grote prins te worden ga je dit dan ook doen? 
Loek: Ja natuurlijk, dit jaar was een heel speciaal jaar en als je dan grote prins bent  
 wordt het zeker een heel speciaal jaar! 
 En dan gaan we weer DANSEN FEESTEN EN CHILLEN dat is wat ik dan weer zou willen! 
 
 

In de week na halfvasten aan de tafel gezeten bij de jeugdprins van Pieperland en 

zijn moeder onder het genot van een kopje koffie, een leuk interview. Bedankt Loek. 

Tot het volgend clubblad, Nancy van Hooff.  
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Adverteer hier! 
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De Pen 
 
Bas, bedankt voor de pen man! Super leuk!!  
 
Mijn naam is Bart van Lamoen en voetbal alweer de nodige jaartjes bij Volkel. 
Momenteel woon ik samen met mijn vriendin Anita en zoontje Mats nog in Uden, je 
leest het goed “nóg”. Inmiddels hebben we namelijk een woning gekocht aan de 
Hermelijnstraat in Volkel en na het nodige kluswerk verwacht ik dat we ergens in het 
voorjaar weer in Volkel zullen wonen. 
 
In het dagelijks leven ben in werkzaam bij Medux, leverancier van revaliderende en 
verzorgende hulpmiddelen waaronder o.a. labels als Harting-Bank, Medipoint en Uw 
Hulpmiddelenoutlet vallen. Voor deze laatstgenoemde winkelformule ben ik 
verantwoordelijk en stuur dus een aantal winkels aan die door het land verspreidt 
zijn. 
 
Mijn voetbalcarrière begon op 5 jarige leeftijd in het Volkelse en buiten een klein 
uitstapje om naar Udi’19 heb ik verder alle jeugdelftallen doorlopen.  Vervolgens 
ben ik in de selectie terecht gekomen waarin ik een jaar of 10 gespeeld heb. Af en 
toe een seizoentje bij 2, maar overall de meeste wedstrijden bij het eerste gespeeld. 
Een paar jaar geleden vond ik het wel mooi geweest en besloot om het wat rustiger 
aan te doen, ik mocht toen  toetreden tot het sterrenensemble van Sjaak vd Wijst; 
Volkel 3. Hoogtepunten uit mijn voetballoopbaan zijn natuurlijk beide 
kampioenschappen met Volkel 1 (2004 en 2009) en het kampioenschap van Volkel 3 
in het afgelopen seizoen. 
 
Volkel 3 is een geweldig team waarbij sfeer en gezelligheid bepalend zijn voor al het 
succes. Een teamgenoot die hier voor een groot deel verantwoordelijk is, maar 
wellicht weinig mensen goed kennen is Jan Schouten, ook wel bekend als Scooter.   
 
Jan zeurt al weken aan mijn kop dat hij Dé Pen erg graag wil hebben. Maar Jan, 
mensen die vragen… Ik heb dan ook besloten om deze verantwoordelijke taak neer 
te leggen bij de enige persoon die deze last kan dragen; samen met Joost Eurlings de 
steun en toeverlaat van Sjaak vd Wijst… Thomas Vloet. 
 
Thomas veel succes met De Pen en probeer ‘m alsjeblieft op tijd in te leveren. 
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Column 
 
Silke Bongers (Volkel Vrouwen 1) 
 

De spiegel 

 

"Hè zusje, jij hebt toch niks te doen komende tijd, dus schrijf jij ff een column 

voor de Klupproat?", aldus mijn broer per whatsapp een ruime maand 

geleden. Met niks te doen doelde hij op de reis die ik het komende half jaar 

maak, waarbij ik inderdaad niks moet maar wel meer dan genoeg te doen heb. 

En dus zit ik nu tegen een deadline aan te 'werken', weliswaar vanuit een 

hangmat op het strand... 

 

Mijn antwoord: "Prima, maar waarover dan?". Volgende bericht: "Zolang het 

maar iets met voetbal te maken heeft, succes!" Dus... Waar ga je over 

schrijven als je nu letterlijk mijlenver van het voetbal afstaat en geen idee hebt 

van wat er zich daar op die rood-witte club afspeelt (behalve dan de uiterst 

charmante 3e helft foto's die in de groepsapp nog altijd voorbij komen)? In 

Midden-Amerika is voetbal nou niet bepaald groots te noemen, dus die optie 

valt af. Blijven over: uitgebreide analyses van de tactieken of het spel van 

weetikhetwelkeclub? Te laag voetbal-iq... Damesvoetbal? Uitgekauwd 

verhaal... Zomerstop? Seizoen is net begonnen...  

 

En net voor ik denk dat deze column écht nergens over gaat, schiet me iets te 
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binnen. Vakantie, ofwel los zijn van je dagelijkse leven, zorgt ervoor dat ik m'n 

leven van een afstandje bekijk; wat gaat goed, wat kan beter en wat moet 

veranderen? Precies de vragen die je al dan niet met je zondagse maten, of 

alleen je trainer, in de rust probeert te beantwoorden om die drie punten 

binnen te kunnen slepen. De (wan)prestaties van onze teamgenoten weten we 

zonder twijfel te benoemen, maar die van onszelf zijn soms wat lastiger te 

ontdekken. Want hoezo sta ík als een krant te spelen? Heb je hem/haar 

gezien?! 

 

Die spiegel in de kleedkamer hoeven dus niet alleen de ijdeltuiten te gebruiken 

om de haren in de plooi te houden, maar kun je ook gebruiken om jezelf vanaf 

een afstandje te bekijken. Want waarom zet je je wekker op misschien wel je 

enige vrije dag van de week en ren je in weer en wind achter een bal aan? Uit 

vrije wil of dwingen je ouders je nog altijd naar de club te gaan met de illusie 

dat je misschien óóit je geld met voetbal verdient? 

 

De charme van het voetbal is misschien wel het gevoel van euforie na een 

zwaar bevochten wedstrijd, het verdrinken van je verdriet in de kantine, de 

frustraties die je teammaten je na de wedstrijd alweer bijna vergeten zijn (bij 

vrouwen blijft dat nét iets langer hangen), of dat bladje bier waar je je voor de 

wedstrijd al op verheugt als iemand zich verslapen heeft. Soms zit het mee, 

soms zit het tegen. Het delen van dat gevoel met je teammaten die net als jij 

elke zondag de wekker zetten en op dinsdag en donderdag weer braaf op 

komen draven om de skills te 'verbeteren' is mij in ieder geval veel waard merk 

ik vanaf ruim 9.000 km afstand. 

 

Conclusie: zoals het marketingteam van een bekend biermerk heeft bedacht: 

zeg 't met Amstel (Bavaria werkt vast ook); dus mocht ik geld over hebben na 

deze vakantie, trakteer ik op een rondje witbier (!) voor m'n teamgenoten! 

 

P.s. op www.silkeinlatijnsamerika.wordpress.com kun je zien dat ik écht wel 

iets te doen heb aan de andere kant van de wereld! 
 

http://www.silkeinlatijnsamerika.wordpress.com/
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Kerstzaalvoetbaltoernooi 2015 
 
Op 28 en 29 December was er weer ons jaarlijks kerstzaalvoetbaltoernooi in de Wervel in Volkel 
voor al onze jeugdspelers en speelsters. ‘s Maandags  de 28e hadden we een lange dag van 9.00 
uur tot 19.00 uur en dinsdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
 
De opkomst was weer geweldig dat doet ons een goed om zo door te gaan. Zoals gewoonlijk stond 
alles weer onder leiding van Frans v. Os ,Willem v.d. Molen en ondergetekende met meer dan 30 
jaar ervaring  liep alles weer op rolletjes. 
 
In elk groep werd tot de laatste minuut gestreden voor de persoonlijke eer om 1e te wordenin hun 
leeftijdsgroep. Ook hadden we weer trouwe leiders die 2 dagen opofferde voor onze voetballende 
jeugd. 
 
Bij deze wil ik de leiders bedanken voor hun inzet die uit de A en de B junioren kwamen. Ook in 
deze groep zitten nog potentiele  kandidaten  die in de toekomst jeugdleider of trainer  kunnen 
worden. 
 
Ook alle scheidsrechters bedankt voor jullie inzet want zonder jullie hadden we geen 2 prachtige 
voetbaldagen gehad. Hopende dat we eind van het jaar weer op jullie kunnen rekenen om dan het 
kerstzaalvoetbal weer te kunnen laten slagen. 
 
Hier nog  foto’s van alle winnaars in hun leeftijdsklasse. 
 
Iedereen bedankt en tot de volgende keer , Groeten Harrie Verwegen 
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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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Druk bezocht dartsweekend 2016 
 

Na dat we het vorig jaar al een record aantal aan deelnemers hadden op de zondag, ging ook dit 
keer het aantal deelnemers tot een recordhoogte. 
Maar eerst onze Dartsjeugd, die op de zaterdag hun wedstrijden gooiden. De 31 deelnemers, 
verdeeld over 2 categorieën, streden in de poule wedstrijden om wie er door mocht naar de 
volgende ronde. In die ronde volgde het zogenaamde knock-out systeem. Het waren spannende 
wedstrijden die van de deelnemers het uiterste vergden en waarvan velen hun zenuwen maar net 
in bedwang konden houden. Uiteindelijk Kwamen, in de categorie tot en met 11 jaar, Ties van de 
Wijst en Wessel van de Berg in de finale. Net daarvoor was Lars van de Wijst 3de geworden in deze 
klasse. In de finale won Ties van de Wijst en prolongeerde daarmee zijn titel omdat hij het vorig 
jaar ook al op de hoogste trede stond.  
 

           
 
In de klasse vanaf 12 jaar stonden Jelle Hermkens en Loek Dijkink in de finale. Even daarvoor was 
Fenno Jilesen de sterkste in de troostfinale en eindigde daardoor als 3de . In de finale was Loek het 
sterkst en kan zich nu ook een Dartskampioen 2016 van onze club noemen.  
 

Jongens van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat. 
 

Op zondag, zoals al eerder vermeld, een geweldige opkomst, mede door het grote aantal 
deelnemers vorig jaar hadden we besloten om er 2 extra banen bij te maken. Maar liefst 47 
deelnemers en deelneemsters hadden zich opgegeven om een gooi te doen te naar de dartstitel 
van 2016. Onze vrouwelijke deelneemsters hielden goed stand en wonnen zelfs verschillende 
wedstrijden in de poulefase. 
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Helaas konden ze deze niet voortzetten in de volgende ronde maar al met al een prima resultaat dames. 
Alle lof hiervoor. Na de vele wedstrijden in de voorrondes werden er een verliezers en winnaars ronde 
gehouden met daarin weer het knock-out systeem. Uiteindelijk Speelden Bas van de Pol en Marly Nijland 
de finale in de verliezers ronde. Deze finale werd door Bas gewonnen. De finale in de winnaars ronde werd 
gespeeld door onze opkomende jeugdspeler Tom van Bergen en de meer ervaren Paul van de Sangen. Paul 
was (nog wel) te sterk voor Tom en werd daardoor Dartskampioen 2016 van onze club. Paul is dit jaar weer 
de terechte kampioen.   
 

    
 
Het was weer een succesvol en goed verlopen dartsweekend waarin duidelijk te zien is dat onze jeugd flink 
aan de weg aan het timmeren is en de “oude garde” kan zijn borst natmaken de komende jaren.  
 
Ook wil ik Hans, Fred, Els, Toine en Jan te bedanken voor het verzorgen van alweer een mooi 
dartsweekend.  
 
Dan wil ik nog wel vermelden dat er op de donderdagen een onderlinge dartscompetitie is voor iedereen 
die daar interesse in heeft. Dus loop gerust eens binnen en gooi een pijltje mee. Wie weet wordt jij 
daardoor de nieuwe kampioen van de club. Dat gezegd hebbende wil ik iedereen die heeft meegewerkt aan 
het slagen van het dartsweekend hartelijk bedanken en hopelijk zijn jullie er het volgend jaar weer bij. 
 
Dartsgroeten, Gerald Riepe 
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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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Sponsoravond 
 
Donderdagavond 10 februari vond onze jaarlijkse sponsoravond plaats. Deze avond is bedoeld 
onze sponsoren bij elkaar te brengen en op deze manier onze waardering naar hen toe te laten 
blijken, want dankzij deze mensen is onze club de club die het kan zijn. 
 
In plaats van een spreker, was deze avond gekozen om ‘Quiztivity’ langs te laten komen, de 
sponsoren werden in 8 teams verdeeld en werden aan allerlei vragen onderworpen. Uiteindelijk 
kwam er een winnend team uit de bus, dat met een mooie prijs naar huis mocht gaan. 
 
Al met al een zeer leuke, positieve avond met een grote opkomst. Van onze sponsoren kregen we 
goede reacties, ze vonden het allen leuk. Nadien is nog een tijdje nageborreld en ‘ge-netwerkt’. 
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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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Veteranen nieuws 
Sponsor “OOG, oogservice aan huis” 
 
Afgelopen zaterdag zijn de actieve leden van de veteranen van RKSV Volkel in het nieuw gestoken. 
“Els Verhoogh; OOG oogservice aan huis” heeft broeken en sokken aangeboden. 
Zo staan onze “Vetjes” er weer keurig op. 
 
Els en natuurlijk ook Arno bedankt namens ons allen. 
 

Jubileum 
 
De Veteranen zijn al 50 jaar een onderdeel van de vereniging RKSV Volkel. 
Wij en natuurlijke onze voorgangers zijn trots op deze mijlpaal. 
 
Zoals iedereen natuurlijk al inschat, dat is weer eens een mooi moment om dit te vieren. 
Vieren doen we graag en daarom hebben we zaterdag 4 juni in onze agenda geschreven. 
Deze zaterdag zullen onze “Vetjes” hun talenten laten zien. 
 
Behalve een toernooi, zullen we een reünie uitlopend in een party organiseren. 
Ben je betrokken nu of lang geleden noteer de datum alvast in je agenda. 
 
Tot dan, 
 
Dirk Verwijst 
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De statistieken 
 
De eerste zonnige dagen zitten er alweer op en het wordt steeds beter weer om te voetballen. 
Hopelijk is dat ook terug te zien in de resultaten van de verschillende teams en het aantal goals 
dat gescoord wordt! 
 
De topscoorder 
Martijn van Dijk heeft zijn koppositie weten te behouden en zelfs verder uitgebouwd. Rene, Stijn 
en de rest van de achtervolgers zullen in de laatste wedstrijden flink aan de bak moeten om dit gat 
nog te dichten! 
 

Speler Doelpunten 

Martijn v Dijk 16 
Rene 
Peerenboom 12 
Stijn v Cuijk 12 

Kenny v Hal 11 
Silke Bongers 11 
Anne Raaijmakers 9 
Britt v Hooff 9 

Selim Ilhan 9 

 
Koning van de Assist 
Ook Fred van Asseldonk weet zijn koppositie te behouden, maar hij heeft maar een marge van 2 
assists op de nummer 2 van de ranglijst, Britt van Hoof. Ook Kenny en Martijn zijn zeker nog niet 
kansloos.  
 

Speler Assists 
Fred v Asseldonk 11 
Britt v Hooff 9 
Kenny v Hal 8 
Martijn v Dijk 8 
Fieke Bos 7 
Max Hendriks 7 
Meggie Biemans 7 

Silke Bongers 7 

Lars Bongers 6 

Stijn v Cuijk 6 

Wout Scheepers 6 
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Doelman van het jaar 
Met al die keepers die maar één of twee keer onder de lat hebben gestaan is het moeilijk te zien 
wie de grote kanshebbers voor deze titel zijn, maar Tom Jacobs lijkt vooralsnog de beste papieren 
te hebben. Hoewel Tomek hem op de voet volgt! Daarachter komen een aantal keepers die nog 
een aantal goede wedstrijden moeten spelen om ook nog kans te maken op de titel. 
 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 
Kenny van Hal 1 0 0,00 
Jet vd Zanden 3 1 0,33 
Ruben Bos 2 2 1,00 
Britt van Hooff 1 1 1,00 
Joost Eurlings 2 2 1,00 
Tom Jacobs 12 12 1,00 

Lieke vd Rijt 2 2 1,00 

Tomek Kuijpers 15 17 1,13 

Mart Bos 4 5 1,25 
Nick v. Leeuwen 4 5 1,25 

Lotteke vd Beurght 8 11 1,38 
Bas Baaten 2 3 1,50 

Wim vd Locht 7 11 1,57 
Inge Aben 3 6 2,00 
Jos Hurkmans 1 2 2,00 
Jan Smits 1 2 2,00 
Tom Vogels 8 17 2,13 
Merijn Verwegen 12 26 2,17 
Marvin 
Schonenberg 5 11 2,20 
Michel Versluijs 5 17 3,40 
Maarten Derks 7 27 3,86 
Wilco van Nuland 2 8 4,00 
John Reijnen 10 40 4,00 

Andre Koenen 1 5 5,00 

 
Team van het jaar 
De dames voeren deze ranglijst nog steeds aan. Niet alleen hebben ze nog altijd een goede kans 
op team van het jaar te worden, ze zijn ook volop in de race voor het kampioenschap! Volkel 2 lijkt 
op dit moment de enige die de dames nog kunnen stoppen, voor de rest lijkt de achterstand te 
groot. 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Dames 1 11 26 2,36 
Volkel 2 16 33 2,06 
Volkel 6 14 24 1,71 
Volkel 1 18 30 1,67 
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Veteranen 13 20 1,54 

Volkel 5 11 16 1,45 
Volkel 3 16 23 1,44 

Dames 2 11 15 1,36 

Volkel 7 13 13 1,00 
Volkel 8 14 14 1,00 

Volkel 4 13 8 0,62 

 
 
De jeugd 
De D3 is pas in de winterstop opgericht, maar ze gaan als een speer. In 3 wedstrijden hebben ze al 
7 punten weten te pakken en hiermee staan ze voorlopig op de 1e plaats in het klassement. Maar 
de A1 is ook zeker nog niet kansloos en doen samen met de D2 ook nog mee om de titel! 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 
D3 3 7 2,33 
A1 15 33 2,20 
D2 12 26 2,17 
E2 12 25 2,08 
C1 11 21 1,91 
D1 12 21 1,75 
B3 9 15 1,67 

C2 12 18 1,50 

F1 11 16 1,45 
F2 9 12 1,33 

B1 15 17 1,13 
E1 11 11 1,00 

E3 10 8 0,80 
F4 9 7 0,78 
MB1 10 7 0,70 
MD1 10 5 0,50 
F3 10 3 0,30 
B2 11 3 0,27 

MD2 8 0 0,00 

 

Sportieve groet, 
 
Wout Cobussen 
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Activiteitenkalender 
 

 3 april   Volkel 1 – Boekel Sport 1 14.30 uur 

 10 april  Volkel 1 – Rhode 1 14.30 uur 

 24 april  Nooit Gedacht 1 – Volkel 1 14.30 uur 

 1 mei   Volkel 1 – Hapse Boys 1 14.30 uur 

 8 mei   Volkel 1 – Stormvogels’28 1 14.30 uur 

 8 mei   Seizoensafsluiting senioren 

 16 mei   FC Uden 1 – Volkel 1 14.30 uur 

 12 juni   Kofferbakverkoop 

 

 
 
 

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: 
Maandag 9 mei, mailen mag alvast naar:     
clubblad@rksv-volkel.nl   
 
 
 

 

mailto:clubblad@rksv-volkel.nl


Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

I: www.rabobankudenveghel.nl      T:@RaboUdenVeghel

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

ondersteunt Rabobank Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. Daarbij

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

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

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken
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