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Warming up 
 

Hallo kameraden, 
 
Het seizoen is helaas al weer ten einde, de prijzen zijn weer verdeeld. En dan ligt enorme 
vreugde en ontgoocheling heel dicht bij elkaar. Maar aan het einde van het seizoen staan 
de clubs die het verdienen met de beker in de hand. 
 
Bij de jeugd van Volkel zijn er toch maar mooi een paar teams kampioen geworden, van 
harte gefeliciteerd. Helaas is dit  bij de senioren niet het geval, maar goed volgend seizoen 
nieuwe ronde nieuwe kansen. 
 
Dit is alweer de laatst goed gevulde Klupproat van dit seizoen. Met mooie verslagen, de 
laatste beslissende statistieken, en het afscheid van een icoon van het 5e. Iedereen 
bedankt voor de medewerking, en blijf vooral insturen. 
 
Sportieve groet, 
 
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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Afscheid genomen van onze hoofdsponsor Café Piepers. 
Monique en Gerard, bedankt voor 4 jaren sponsoring! 
 

 

 



Klupproat 42ste jaargang nr. 2 mei 2016 

rksv Volkel   blz. 4 

 



Klupproat 42ste jaargang nr. 2 mei 2016 

rksv Volkel   blz. 5 

 

Ledenmutaties 

 

 

Afgemeld 

Marc de Groot Helmuth Jansen   

Aangemeld 

Bridget Tijhof Antoniusstraat 21A 5408 AM Volkel D-pupil meisje 

Teun van Hoeij Kroatenstraat 6 54085 RH Volkel F-pupil 

Tijn Lelivelt Reestraat 42 5408 XB Volkel F-pupil 

Jens Cornelissen Beekvloed 13 5408 NG Volkel F-pupil 

Juul Fleskens Tijgerstraat 39 5408 PM Volkel F-pupil 

Pim de Groot Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel F-pupil 

Hein vd Rijt Heuvelstraat 24 5408 AD Volkel F-pupil 

Harm Ebbers Lagenheuvelstraat 12 5408 RJ Volkel F-pupil 

Tijn Verhoeven Nieuwstraat 20 5408 AH Volkel F-pupil 

Stef de Groot Lage Randweg 34 5406 NN Uden F-pupil 

Thijm Swinkels Wilgenstraat 2 5408 RE Volkel F-pupil 

Joep Hermkens Schoolstraat 18 5408 XN Volkel F-pupil 

Alex vd Heuvel Raamhof 9 5403 VR Uden F-pupil 

Merlijn vd Broek Vloetstraat 13 5408 PH Volkel F-pupil meisje 

Lise van Hoeij Kroatenstraat 6 5408 RH Volkel F-pupil meisje 

Kess Verwegen Venstraat 4 5408 RN Volkel F-pupil meisje 

Mila de Groot Looierstraat 11 5408 SZ Volkel F-pupil meisje 

Mara Verhoeven Nieuwstraat 20 5408 AH Volkel F-pupil meisje 

Floor Bekkers Antoniusstraat 35 5408 RB Volkel D-pupil meisje 

Anne Bekkers Antoniusstraat 35 5408 RB Volkel E-pupil meisje 

Trix vd Elzen Looierstraat 14 5408 SZ Volkel D-pupil meisje 

Fenne Verwegen Eeuwsels 31 5408 AJ Volkel D-pupil meisje 

Tess de Groot Beekvloed 37 5408 NG Volkel F-pupil meisje 

Evi Selten Looierstraat 4 5408 SZ Volkel F-pupil meisje 

Dide vd Walle Zandstraat 4 5408 PW Volkel E-pupil meisje 

Marijn Donkers Maatseheistraat 12 5408 PA Volkel D-pupil 

Charise Noijen Wikkestraat 21 5409 AT Odiliapeel Senioren vrouwen 

Verhuisd 

Inge Aben Ericastraat 16 5464 VR Mariaheide 
 
 
  
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 
 

Dit is alweer het laatste clubblad van het seizoen, dat terwijl ik het 
schrijf nog niet ten einde is. De A1 en het Tweede zijn nog actief in 
de nacompetitie en laten we hopen dat ze er nog lang inzitten.  
Nu het seizoen geëindigd is komt er ook een einde aan het 
hoofdsponsorschap van café Piepers en het hoofdtrainerschap van 
William vd Steen. Café Piepers en William zijn tegelijk bij Volkel 
ingestapt en het is een zeer succesvolle periode geworden.  

In het eerste jaar werd de finale behaald van de districtsbeker. Op de route daarheen werden 
gerenommeerde clubs als Margriet, Volharding, Wilhelmina 08 en Venray aan de Volkelse 
zegekar gebonden. De finale in Gemert tegen Hoofdklasser Deurne werd maar nipt verloren na 
verlenging.  
Het succes in de beker leverde plaatsing op in het KNVB bekertoernooi.  

 
De wedstrijd tegen Rijnsbugse Boys kunnen we ook beschouwen als een hoogtepunt in onze 
clubhistorie. In datzelfde tweede jaar van William vd Steen en Café Piepers eindigde het 
seizoen in een ultieme apotheose in Mill. Op een zeer regenachtige avond op het sportpark in 
Mill konden duizenden toeschouwers genieten van een waar spektakel, met als 
hoofdrolspelers Milsbeek en Volkel. Uiteindelijk behaalden wij als Volkel het kampioenschap in 
de 4e klasse en daarmee, voor de tweede maal in de clubhistorie, promotie naar de Derde 
klasse. 
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Als nieuweling in de Derde klasse behaalde Volkel direct de eerste periode en uiteindelijk 
eindigde Volkel als tweede. 
Ook in het vierde seizoen draaide ons Eerste team bovenaan mee en behield tot de laatste 
wedstrijd kans op de nacompetitie. Uiteindelijk eindigden de mannen van William vd Steen 
met het shirt van Café Piepers om de schouders op de vijfde plek. 
William vd Steen is behalve een zeer succesvolle trainer ook nog een erg fijne mens om mee 
samen te werken. Dat wordt niet alleen door de spelersgroep zo ervaren, maar ook door alle 
geledingen binnen onze club. William is in die vier jaar een echte clubman van Volkel 
geworden, met belangstelling voor alle teams en mensen binnen onze club. 
Ik denk dat ik namens de hele club spreek, als ik William hartelijk bedank voor zijn inzet bij 
onze club Volkel en hem heel veel succes toe wens bij zijn nieuwe club Prinses Irene. 
 

 
 

Zoals gezegd stopt Café Piepers als hoofdsponsor van onze club en vanaf deze plek wil ik 
Monique van harte bedanken voor de steun de afgelopen vier jaar. Café Piepers blijft 
natuurlijk gewoon als Café in het middelpunt van ons dorp, waar we altijd terecht kunnen voor 
een feestje of om gewoon gezellig uit te gaan.  
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Met ingang van het volgend seizoen heeft rksv Volkel een nieuwe hoofdsponsor. Het bestuur 
is zeer verheugd met de overeenkomst die gesloten voor 3 seizoenen met de 
Kozijnenboer.com. (www.dekozijnenboer.com)  
 
Dit Belgische bedrijf met meer dan 20 jaar ervaring en steeds meer klanten in Nederland heeft 
per 1 april een Nederlandse vestiging aan de Marterstraat 24 in Volkel. Om meer 
naamsbekendheid te krijgen in deze regio was het op zoek naar een vereniging met een grote 
saamhorigheid en regionaal bereik in Noordoost Brabant. Die hebben ze gevonden in onze 
vereniging. 
 
De Kozijnenboer.com kan door eigen productie rechtstreeks van fabriek aan de klant leveren. 
De Kozijnenboer.com is de kunststof & aluminium specialist met ruim 20 jaar ervaring in de 
bouwsector. Ze zijn gespecialiseerd in kunststof kozijnen, aluminium kozijnen, horren, 
rolluiken, (terras)overkappingen / veranda's, serres, carports, tuinkamers, zonwering en 
garagedeuren. De Kozijnenboer.com levert aan particulieren en professionals. De 
Kozijnenboer.com staat voor kwalitatief hoogstaand maatwerk met 15 jaar garantie tegen 
betaalbare prijzen te leveren. Daarbij onderscheidt De Kozijnenboer.com zich van de 
concurrentie dankzij de persoonlijke benadering, doelgericht en nuttig advies en 
maatwerkoplossingen. 
 
Dekozijnboer.com wordt de shirtsponsor van Volkel 1 en op het sportpark zal de merknaam op 
meerdere manieren tot uiting komen. 
Het bestuur bedankt het management van de Kozijnenboer.com voor het vertrouwen in rksv 
Volkel en we hopen op een, voor beide partijen, vruchtbare en prettige samenwerking. 
 
Vanaf deze plek wil ik iedereen die zich heeft ingezet voor onze club van harte bedanken. 
Dankzij onze vele vrijwilligers hebben onze spelers weer heerlijk kunnen voetballen op onze 
prachtige accommodatie, een drankje kunnen drinken in onze kantine of gewoon gezellig een 
wedstrijd kunnen bekijken. 
 
Tenslotte wil ik iedereen alvast een fijne vakantie toewensen en hoop ik dat ik jullie allemaal 
weer veilig terug komen, om weer te beginnen aan een mooi nieuw voetbalseizoen 
. 

http://www.dekozijnenboer.com/


Klupproat 42ste jaargang nr. 2 mei 2016 

rksv Volkel   blz. 15 

 

 

Bestuursmededelingen 
 
 
Kofferbakverkoop 
 
Nog spullen over van de vrijmarkt op koningsdag ? 
12 juni van 10:00 uur tot 16:00 uur grote kofferbakverkoop op de eeuwsels bij RKSV Volkel. 
Nu in prijs verlaagd naar €10,-  per plek  
Leden van RKSV Volkel krijgen €2,50 korting. 
 
 
EK POULE 
 
Ondanks dat Oranje niet mee doet, houden we dit jaar toch een EK poule. 
Deze komt zo snel mogelijk op de site te staan, net als de vorige keer word het inschrijfgeld 
gewoon van je hier bekende rekening afgeschreven. 
Houd onze site in de gaten. 
 
 
Trainer A1 
 
Ook de komende 2 seizoenen is René van Schijndel trainer/coach van onze A1. 
Wij zijn hier uiteraard zeer blij mee, René succes. 
 
 
Vacature pagina 
 
Nieuw op onze site is de vacature pagina. 
Houd deze regelmatig in de gaten, wie weet kun jij in een leuke functie een steentje bijdragen 
binnen onze vereniging. 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
 

 
Als jullie dit lezen zijn de competities van de voorjaarsreeksen 
alweer voorbij.  
In de vorige uitgave meldde ik nog dat de nieuwe meisjes teams 
het goed deden. Nu kan ik met veel blijdschap vertellen dat ze 
allebei kampioen geworden zijn. In de winterstop hebben we veen 
omzettingen gedaan, speciaal voor deze twee teams en wat is er 

dan mooier als ze allebei kampioen worden in hun klasse. 
Ook de E1 is in de hoofdklasse bij de 9 tegen 9 competitie verdiend kampioen geworden. 
 
 
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. 
 
 
Op 22 april is de E1 ongeslagen kampioen geworden in de hoofdklasse D bij de 9 tegen 9 
competitie. Ze hadden in de hele competitie slechts 7 doelpunten tegen en er zelf 35 
gemaakt. 
Na de 6-1 overwinning op Boekel Sport kon het feest beginnen. Complimenten aan de 
spelers maar zeker ook aan de begeleiding van dit team. 
 

 
 
E1 kampioen. Meer foto’s staan op de site. 
 
 

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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Een dag later had de ME1 aan 1 puntje genoeg om zich kampioen te mogen noemen. De 
competitie begon voor deze meiden met een nederlaag en toen durfde niemand te garanderen 
dat ze kampioen zouden worden. Maar na die ene nederlaag hebben ze alle wedstrijden glansrijk 
gewonnen. Ook hier is een groot compliment voor de veerkracht en doorzettingsvermogen op zijn 
plaats voor zowel speelsters en begeleiding. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ME1 kampioen. Meet foto’s staan op de site. 
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De oudere meiden van de D3M moesten op 23 april nog “even” 3 punten halen en zouden zich 
dan ook kampioen mogen noemen. Helaas meldde de tegenstander zich af en ging de wedstrijd 
niet door. Door blessures en vakantie wordt deze wedstrijd pas op 18 mei gespeeld. In totaal 
moesten ze nog 3 wedstrijden spelen en als ze 1 van die wedstrijden weten te winnen zijn ze 
kampioen! 
Het feestje dat hierbij hoort wordt pas op 18 mei gevierd omdat ze dan thuisspelen en het team 
compleet is. Helaas kon het inleveren van dit stuk voor het clubblad daar niet op wachten. Maar 
omdat de taart op 23 april al besteld was hebben we hier wel een foto van. De overige foto’s 
komen binnenkort op de site. 
 
 
 

 
 

D3M kampioenstaart 
 
 
 
De leden van de jeugdcommissie zijn al weer enkele maanden bezig met de indeling van volgend 
seizoen. Als alles voorspoedig verloopt, zal hier medio juni duidelijkheid voor iedereen over 
komen. 
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Ter informatie wil ik hier melden dat de benamingen van de teams gaan veranderen.  
De KNVB wil zich gaan aanpassen aan de internationale regels. 
 
De nieuwe aanduidingen zijn: 
 
JO19/MO19  tweedejaars   A-junioren 1998 
JO18   eerstejaars   A-junioren 1999 
JO17/MO17  tweedejaars    B-junioren 2000 
JO16   eerstejaars   B-junioren 2001 
JO15/MO15  tweedejaars   C-junioren 2002 
JO14   eerstejaars    C-junioren 2003 
JO13/MO13  tweedejaars    D-pupillen 2004 
JO12   eerstejaars    D-pupillen 2005 
JO11   tweedejaars    E-pupillen 2006 
JO10   eerstejaars    E-pupillen 2007 
JO9   tweedejaars   F-pupillen 2008 
JO8   eerstejaars   F-pupillen 2009 
JO7   minipupillen    2010 
JO6   minipupillen    2011 
 
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, 
maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als 
teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, 
bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met 
een M in plaats van een J. 
Aan de indelings- en dispensatieregels verandert niets. 
 
 
Op 20, 21 en 22 mei zijn weer onze jaarlijkse thuis toernooien. De toernooicommissie is al 
maanden bezig en inmiddels hebben ze alle poules gevuld kunnen krijgen. Er zijn naast het voetbal 
weer tal van andere activiteiten en het belooft weer een leuk evenement te worden. In de 
volgende uitgave zal er een uitgebreid verslag komen. 
 
 
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. 
 
Ik wens iedereen nu al een hele prettige vakantie en ik hoop jullie in augustus weer uitgerust op 
de club te zien. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers.  
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Easter Open 2016 
 

Het Easter Open is een groot internationaal voetbaltoernooi dat dit jaar voor de 17de keer 
georganiseerd werd. Het aantal deelnemende teams wordt ieder jaar groter. Dit jaar zelfs bijna 
500 teams met 14 verschillende nationaliteiten. Het aantal locaties dat dit jaar nodig is om alle 
wedstrijden te kunnen spelen is 16. Dit jaar zijn wij voor de derde keer één van de locaties. 
 
Na maanden van voorbereiding met een groep enthousiaste vrijwilligers begonnen we vol 
vertrouwen en vol goede moed aan het toernooi. Iedereen wist wat zijn of haar taak was en ook 
iedereen heeft deze tot volle tevredenheid uitgevoerd. 
Er zijn geen vervelende voorvallen geweest met teams of begeleiding. Ook zijn er geen problemen 
geweest die met de organisatie te maken hadden. Alle deelnemers, zowel de teams als de 
begeleiding, en alle vrijwilligers konden terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. 
 

 
 
Op zaterdag en zondag hadden we in totaal 98 teams te gast die allemaal in een poule van 4 teams 
een halve competitie afwerkten. De nationaliteiten die we mochten ontvangen waren, Nederland, 
Duitsland, België, Denemarken, USA en Rusland. De leeftijd van de teams verschilde per poule en 
lag tussen de 8 en 17 jaar. Er zijn in deze 2 dagen meer dan 150 wedstrijden gespeeld. 
 

         
 
Vanuit onze vereniging deden er dit jaar maar liefst 8 teams mee aan dit toernooi. Dit waren de 
B3, C1, D1, D2, E1, E2, MD1 en MD2. Op zaterdag speelden alle teams in Volkel. 
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De nummers 3 en 4 van iedere poule moesten op zondagmorgen, meestal op een andere locatie, 
weer spelen tegen andere teams die ook op de 3de of 4de plaats geëindigd waren. De nummers 1 en 
2 van de zaterdag poules mochten op zondagmiddag aantreden. 
Op zondag hadden wij de complete groep 16.2 van jongens onder 10 jaar waar ook onze eigen E2 
in speelde, groep 10 van jongens onder 12 jaar en groep 17.2 van jongens onder 9 jaar. 
 
Na de wedstrijden op zondag kon de balans opgemaakt worden. 
De Volkelse teams hebben het toernooi met wisselende resultaten afgesloten maar zeker is dat ze 
allemaal weer een mooi toernooi gehad hebben. 
Alle teams hebben zich van hun beste kant laten zien en hebben veel plezier gehad.  
Bij dit toernooi met “Fair Play” hoog in het vaandel is meedoen belangrijker dan winnen. 
 
Van parkeren, fluiten en wedstrijdsecretariaat tot stewards, kantine en keuken was alles onder 
controle van deskundige medewerkers.  
We hebben dit toernooi kunnen volbrengen met de inzet van ongeveer 40 vrijwilligers. 
Vermeldingswaardig is dat van deze 40 vrijwilligers er maar liefst 15 zich op beide dagen ingezet 
hebben voor onze jeugd. 
 En zeker niet onbelangrijk, en waar ik ontzettend trots op ben, is dat we dit toernooi allemaal 
eigen scheidsrechters hebben gehad.  
 
 
Na de finales waren de prijsuitreikingen. 
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Na het laatste opruimen en poetsen was er een welverdiend drankje voor alle vrijwilligers. 
 
Na afloop van het toernooi konden we tevreden terug kijken op een zeer geslaagd toernooi. 
Het niveau was, vooral op zondagmiddag, hoog en de leiders waren allemaal even fanatiek, 
iedereen ging volledig voor de winst en voor die grote bokaal. 
Ik wil nogmaals iedereen die hieraan meegewerkt heeft heel hartelijk bedanken en ik hoop 
volgend jaar 
weer op jullie medewerking. 
Op de site zijn nog meer foto’s van het toernooi te zien. 

 
Met sportieve groet, Fred Bongers 
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Interview met Rik Verwijst                        
 
Team: rksv Volkel 1      
Niveau: Klasse 3D 
Geboortedatum: 8 april 1987    
Woonplaats: Volkel          
Positie: Middenveld 
Vorige clubs: Udi’19 
Werk: Varkensboer 
 
Gezelligste kantine: sinds er tegenwoordig veel georganiseerd word natuurlijk 
onze eigen kantine. Britt,Lynn,Jolijn,Joran en Rob keep up the good work! 
 
Kunstgras: super, lekker snel en het ligt ons spel natuurlijk. 
 
Aantal glazen bier op zondag: ligt eraan, als ik met het fietsje ben dan een stuk of 10. 
 
Sterkste punt: dribbelen en positioneel goed staan. 
 
Zwakste punt: afwerken. 
 
Mooiste herinnering: Onze kampioenschappen met Volkel 1 en met Udi het Nederlandse 
kampioenschap tegen Ajax. 
 
Grootste teleurstelling: het verliezen van de bekerfinale tegen Sv Deurne. 
 
Heeft in het veld een hekel aan: verzaken en negativiteit tegen elkaar. 
 
Kleur schoenen: alle kleuren kunnen maar geen roze voor een kerel. 
 
Meest geleerd van: Bart Mohlmann. (Trainer Udi jeugd). 
 
Beste speler mee gespeeld: Earnest Stewart. 
 
Beste speler tegen gespeeld: Kevin Winters (Rijnsburgse Boys). 
 
Meest onderschatte speler: Joep Verstegen, staat er altijd en toch wel een beetje de 
grappenmaker van het eerste. 
 
Favoriete clubman: Willy v/d Heijden, die is altijd bezig volgens mij. 
 
Mooiste doelpunt: tegen VOW voor het kampioenschap. Dat was de 3-1 toen was de titel 
binnen. 
 
Grootste blunder: domme rode kaart waarvoor ik 4 wedstrijden kreeg en na in beroep te zijn 
gegaan nog 1wedstrijd extra als bonus. 
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Jeugdspeler: 
Luuk van Hout.      
11 jaar spelend in:   
Volkel E1.  

 
 
 

 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Luuk: Linksachter als verdediger. 
 
 

2. Op welke plaats in de competitie staat jullie team nu? 
Luuk: Op de eerste plaats, vrijdag 22 mei zijn we kampioen geworden 
 in de hoofdklasse E1. 
 
 

3. Wie is de moeilijkste tegenstander in jullie competitie? 
Luuk: Gemert E1 dit was een beladen wedstrijd, zij waren heel fel en het was  
 geen prettige wedstrijd. 
 
 

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam? 
Luuk: Het is altijd gezellig en we zijn allemaal vrienden van elkaar. Ook zitten we bijna allemaal 

bij elkaar in de klas. 
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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? 

Luuk: Ik denk iets van een pannaveldje, omdat we daar dan altijd op kunnen spelen! 
 
 

6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
Luuk: Broodje frikandel met mayo en Aquarius blauw  
 
 

7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 
Luuk: PSV ik vind het leuk dat ze uit Brabant komen en dat ze bijna elk jaar meedoen voor het 

kampioenschap. Zondag 8 mei werden ze voor de 23ste keer kampioen!  
 
 

8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 
Luuk: Jetro Willems hij verdedigd goed en speelt bij PSV.    
 
 

9. Op welke school zit je? 
Luuk: De Vlieger in Volkel groep 7.  
 
 

10. Wat wil je later worden? 
Luuk: Metselaar omdat papa dit ook is en ik vind het leuk om iets te bouwen. Ik werk graag 

met mijn handen.  
 
 

11. Voetballen is je hobby. Beoefen je nog een andere sport? En zijn je vader moeder en 
broer ook sportief? 

Luuk: Naast het voetballen speel ik trompet. Papa beoefend schietsport en fluit bij het voetbal 
ook sport hij in de sportschool net als mama, zij gaat ook hardlopen. Mijn broer Levi 
voetbalt in de F1 en beoefend ook nog judo. 
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12. Heb je wel eens iets geks of heel leuks meegemaakt met het voetballen? 
Luuk: Dit jaar met “Eastern Open” deden we mee  
 in de top drie. Dit vind ik een heel leuk toernooi  
 om aan mee te doen omdat daar buitenlandse  
 clubs aan meedoen. 
 En in de competitie zijn we kampioen geworden   
 en na de wedstrijd in de kantine hadden we  
 taart gevecht, de taart zat in mijn oren  
 mijn haren en op mijn gezicht! 
 
 

13. Je vader is ook scheidsrechter op de voetbalclub, vind je hem erg streng als 
scheidsrechter of vind je het ook heel leuk dat hij dit doet ? 

Luuk: Ik vind het leuk dat hij dit doet maar het is wel anders als je vader fluit. Soms is hij streng 
maar hij is wel altijd eerlijk! 

 
 

14. Volgend voetbalseizoen ga je op groot veld voetballen lijkt je dit leuk en wil je graag dat 
jullie team bij elkaar blijft? 

Luuk: Ik denk dat we op groot veld meer uitdaging hebben. Ook zou ik graag willen dat mijn 
team bij elkaar blijft maar dit gaat denk ik niet lukken, dat vind ik wel jammer. 

 

Gezellig bakje koffie gedronken met Luuk, Harrie, Levi en Ties in de achtertuin. 
Bedankt hiervoor. En Luuk zijn seizoen kan niet meer kapot: PSV kampioen en 
Volkel E1 kampioen!   Proficiat mannen tot volgend seizoen. 
Iedereen een goede vakantie en tot september. Groetjes Nancy van Hooff. 
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Adverteer hier! 
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Pupil van de week 3 april 
 
Mijn naam is Feije Swinkels en ik voetbal in de ME1. Zondag 3 april mocht ik Pupil van de week 
zijn bij de wedstrijd van Volkel tegen Boekel Sport. 
Ik werd opgehaald door de verzorger van Volkel en mocht bij de wedstrijdbespreking zitten. 
De trainer had mijn naam ook bij de opstelling gezet en ik was nummer 18. Daarna mocht ik 
mee warmlopen en meedoen met de bal. 
Ik mocht mee het veld oplopen en de bal dragen. Daarna mocht ik dribbelen naar de goal van 
Boekel en scoorde. Tijdens de wedstrijd mocht ik mee op de bank zitten. Voor de pauze stond 
Boekel met 1-0 voor en in de tweede helft vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde Volkel 
en werd het 1-1. Na afloop kreeg ik zelfs een echte Volkelbal. Ik vond het echt superleuk om 
Pupil van de week te zijn. Heel erg bedankt! 
  
Groetjes, 
Feije en Thomas 
 

 

 

 

 

Pupil van de week 10 april 
 

Op zondag 10 april was ik pupil van de week. 
Ze moesten tegen de Rhode, het was 0-4 voor Rhode geworden. 
Dat Volkel had verloren vond ik jammer. 
Ik had niet gescoord dat was jammer.  
En het was super cool om dit mee te maken. 
Het leukste vond ik de wedstrijd kijken , 
want ik kijk bijna nooit naar een wedstrijd van Volkel 1. 
Ik mocht mee warm lopen en de bespreking mee horen en natuurlijk de wedstrijd mocht ik 
kijken.  
 
Van de scheidsrechter kreeg ik een vaantje en een rode en gele kaart.  
Van de voetbalclub heb ik nog een bal gekregen met alle nummers en namen van de spelers 
en trainers. 
Het was heel leuk en bedankt voor alles en de rest die dit mogelijk maakt. 
 
Bedankt 
 
Jur van der Locht 
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De Pen 
 
 

Bartje Brom, bedankt voor de pen! 
 
 
Mijn naam is Thomas Vloet. Ik woon al mijn hele leven in Volkel, waarvan het grootste deel 
tegenover de voetbalclub. Ik ben getrouwd met Madelène en sinds september zijn wij de trotse 
ouders van een dochter Bobbi.  
 
In het dagelijks leven werk ik als projectleider bij Facilicom Solutions, een organisatie in 
vastgoedadvies en -beheer.  
  
Zoals de meeste weten heb ik mijn voetbalcarrière al een tijdje beëindigd. Na ruim 25 jaar alles 
gegeven te hebben gaf mijn lichaam aan dat ik de sterren van het 3e niet meer bij kon benen. Mijn 
souplesse werd minder en minder en mijn draaicirkel werd door mijn teamgenoten zelfs 
vergeleken met die van een goederentrein. 
Dit was het moment waarop ik besloot leider van het clubje te worden. Achteraf een juiste keuze, 
want we werden direct kampioen met het 3e.  
 
Maar goed, even terug naar waar het begon.  
Ik ben begonnen bij de F-jes en heb daarna alle jeugdelftallen doorlopen. Toen ik in de A1 zat 
mocht ik op zondag vaak met het 3e meedoen. Iets wat ik als jonkie natuurlijk prachtig vond. Voor 
mijn gevoel werd ik wekelijks gekozen tot man van de wedstrijd, wat in die tijd steevast een grote 
laars bier betekende. Het feit dat ik zo dicht bij de voetbalclub woonde, is in die tijd regelmatig in 
mijn voordeel geweest.  
 
Na de A1 ben ik in het 2e gaan voetballen, waarin ik 12 jaar heb gevoetbald.  
Bij iedere nieuwe trainer van het 1e elftal mocht ik in de voorbereiding met het 1e meedoen, maar 
na een week of 3 had de trainer het vaak wel gezien en sloot ik weer netjes aan bij het 2e elftal. In 
de herfst van mijn carrière heb ik nog 3 jaartjes gevoetbald bij het 3e, waarna ik mijn imposante 
voetballoopbaan heb beëindigd. 
 
Ik geef de pen door aan één van mijn pupillen, namelijk Jery Dekkers. Jery, succes jongen, maak er 
wat moois van.  
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Ed & Volkel 5 1986 – 2016: 
 

- Verkeerd gewisseld: 3 man eruit, 2 man erin. Kwamen ze pas tijdje na rust achter… 
- Na een van de beruchte kampioenschappen zijn lange manen af laten scheren… 

- Na dit kampioenschap ook niet op kampioensfoto’s: stond handtekeningen uit te delen 
aan publiek… 

- Een keer was het 5e op het hoofdveld aan het spelen, kwam er een vrouwke langs de lijn 
staan. En maar roepen: “Kom op schatje!” tegen Eddie. Eddie voelde zich vereerd, tot hij in 
de rust dichterbij kwam en zij zei: “Och, gij bent Manus helemaal niet!” (’t Was de vrouw 

van Manuel Silverenberg, maar die was op het eerste bijveld aan het spelen)… 
- Na de afscheidswedstrijd van William een fles Passoa naar binnen gegoten… ’s morgens 

nog nooit zo fit geweest… 
- Na seizoensafsluiting vorig jaar pasjes Volkel 4 kwijt. Nergens gezien. Nieuwe besteld met 

hoop moeite. Eddie doet in september zijn coach-jas aan: pasjes in z’n zak!... 
- ’n Keer Eddie vergeten mee te nemen naar een uitwedstrijd. Bleek ie nog in de kantine op 

de plee te zitten… 

 

 
 

Eddie bedankt! 
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Kampioenen ME 1 
 
We zijn dit seizoen begonnen met een tegenvaller. We verloren meteen de eerste wedstrijd 
met 3-1. Maar de rest hebben we allmaal gewonnen. Jippie. Maar daar gaat het nu niet om 
even over de wedstrijd. We begonnen de wedstrijd goed, we hadden meteen in de eerste 5 
minuten een eerste goal van Riva. En toen een goal door Loes met links, terwijl ze rechts is, 
super knap toch!! En toen knalde Maud en Feije er nog vier in. Helaas kregen we er ook nog 
een tegendoelpunt bij.  Dat was jammer. Maar toen ... het eind signaal. Gewonnen met 6-1. 
Het was feeeeeeeeest!!! We gingen met kinderchampagne gooien en we gingen met kleren en 
schoenen onder de douche en natuurlijk de leiders er ook bij. En zelfs Bart van de Kandelaar 
ging mee, maar Elke niet want die moest werken. Maar dat komt nog wel. En toen kregen we 
shirtjes. En toen gingen we een lekker taartje eten. En toen kreeg iedereen een bijnaam. 
Janne, feestbeest, van Beem 
Maud, prinses, van Dijk 
Feije, linksbeen, Swinkels 
Puck, kleine, van de Elzen 
Riva, socio, van Lankvelt 
Loes, joker, van de Kandelaar 
Bieke, kletskous, Nooijen 
Renske, pitbull, van den Bosch 
Anouk, beuk, Bongers. 
En toen was er een feestje op de platte kar. En de platte kar ging heen en weer, we gingen 
door heel Volkel. We willen de trainers en de coachen bedanken. Zonder hun hadden wij dit 
nooit gekunt, dit zijn ze: Alien, Jan, Elke, Wilbert, Bart. Het was een super mooie 
wedstrijd!!!!!!!!! 
Groetjes Riva, Bieke en Janne 
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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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Volkelse dug-outs officieel overhandigd 

 
Ze zijn al enkele wedstrijden in gebruik geweest, maar nu zijn de 4 splinternieuwe en 
prachtige dug-outs door Frans Bongers van Bongers Montage Techniek officieel 
overhandigd aan voorzitter Pieter Peerenboom en bestuurslid Willy van der Heijden van 
voetbalvereniging rksv Volkel. 
 
Deze dug-outs zijn met enkele medewerkers in het beton gestort tussen de bijvelden van 
de Volkelse voetbalclub. De vorige dug-outs hebben tientallen (ruim 30) jaar dienst 
gedaan, hopelijk gaan deze 'hokken' net zolang, zo niet langer, mee. 
 
Volkel bedankt bij deze alle vrijwilligers die hier aan mede hebben gewerkt hartelijk, en 
vooral Rabobank dat het Rabo Jeugdplan heeft opgezet in Volkel dat deze dug-outs mede 
mogelijk heeft gemaakt. 
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Pupil van de week 8 mei 
 
Op zondag 8 mei mocht ik pupil van de week zijn bij de wedstrijd van Volkel 1 tegen de     
Stormvogels 1. Ik vond het heel leuk want een week eerder was ik kampioen geworden met de 
ME1. Ik moest me melden in de kantine bij de voetbalclub en toen mocht ik mee naar de jongens 
van Volkel 1 voor de wedstrijdbespreking. Ik kreeg een shirtje aan van de voetbalclub en kreeg een 
lekkere snoepzak en een flesje drinken. Toen gingen we naar buiten en mocht ik samen met de 
jongens de warming up doen. Dat was wel leuk. We gingen ook nog overspelen naar elkaar en 
schieten op doel. Toen gingen we weer met z’n allen naar binnen en daarna begon de wedstrijd. Ik 
mocht samen met de scheidsrechter het veld oplopen en daarna mocht ik zelfs de aftrap doen. En 
heb ook nog gescoord. De wedstrijd begon en ik ging in de dugout zitten bij de reservespelers. Het 
was een spannende wedstrijd met veel kansen voor Volkel, maar uiteindelijk scoorde de 
Stormvogels en verloor Volkel met 0-1. Jammer. Na de wedstrijd kreeg ik een mooie voetbal van 
RKSV Volkel. Ik heb een hele leuke middag gehad.  
 
Groetjes Bieke Nooijen 
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Den Dekker Assurantiën 
**kwaliteit verzekerd** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u doelbewust kiest voor zekerheid, dan regelt u naast alle bankzaken, 

uw verzekeringen, hypotheek, pensioen en totale financiële planning  via ons 

kantoor! 

 

Den Dekker Assurantiën 

Kloosterstraat 17 

5408BA Volkel (0413-) 27 45 65 
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Volkel E1 Kampioen Hoofdklasse D 9 tegen 9 
 

Negen tegen negen, moest vooral een leerzaam jaar worden! Het al oude 7 tegen 7, zoals we 
gewend zijn bij de E-tjes en de F-jes zou een mooie opstap zijn naar straks de D, en dus spelen op 
het grote veld met de grote goals. 
Het negen tegen negen word gespeeld op driekwart veld. De kleine goals worden op de 16 meter 
lijn gezet van het grote veld, en het veld word dmv pionnen 5 meter smaller gemaakt. De regels 
zijn het zelfde als op een groot veld, uitgezonderd de buitenspelregel. Wedstrijd duur 2x30 
minuten. 
Het houdt automatisch in dat je hoofdklasse speelt. 
Veel grotere clubs zoals, Udi, Gemert, Jvc-cuijk, Top en Hvch spelen het al iets langer. 
Voor een “kleine” club als Volkel vooral een uitdaging, en dus vooral leerzaam. 
Ieder zaterdag voetballen tegen de beste clubs uit de regio. 
Dus ook iedere week vol aan de bak. 
 
De eerste seizoenshelft ingedeeld in de hoofdklasse A. 
Een zware poule, en vooral het wennen aan het 9 tegen 9 systeem. 
Met maar 9 jongens in het team, hadden we dus geen wissels. Maar we begonnen voortvarend!! 
De eerste wedstrijd werd thuis tegen oss 20 gewonnen met 10-0 
Ook de 2e wedstrijd uit bij Erp werd met 1-6 gewonnen. 
Toen de echte zware jongens uit de poule aan de beurt waren, kregen we het lastiger. 
Hoewel we uit tegen Hvch al vrij snel met 4-0 achterstonden, wisten we de wedstrijd om te buigen 
naar een 5-5 gelijk spel. De wedstrijden daarna zijn vaak maar nipt verloren met maar 1 doelpunt 
verschil. 
Maar we hebben zeker in de hoofdklasse A het de grote jongens zeer lastig gemaakt. 
Die weten nu nog dat de jongens uit Volkel, toch wel een beetje kunnen voetballen. 
Uiteindelijk in de hoofdklasse A als 10e geëindigd. 
 
 
De 2e winterstop ingedeeld in de Hoofdklasse D. 
Inmiddels versterking gekregen van Joran Schouten, die van uit de E2 ons team kwam versterken. 
Hadden we nu dus 10 jongens, en konden we ook eens een keer wisselen. 
Thuis op 26 februari tegen de Rakt, begonnen we de 2e helft van het seizoen. 
Deze jongens, en leiders kennen wij inmiddels al een paar jaar. 
En we zijn altijd aan elkaar gewaagd. 
Na een 2-0 voorsprong gaven we de wedstrijd nog uit handen, en moesten we met een 2-2 gelijk 
spel genoegen nemen. 
Toch gingen we ieder week beter en beter spelen. En begonnen we te wennen aan het spelletje. 
Dat resulteerde in een paar goede wedstrijden met klinkende uitslagen. 
Ook nu weer kwamen de grotere clubs aan het einde. 
Alleen nu lag het voordeel aan onze kant. 
Met 2-0 thuis winnen in een bloedstollende wedstrijd tegen Gemert. 
Een mindere uitwedstrijd tegen Erp werd toch gewonnen. 
Thuis vervolgens winnen met 3-1 tegen JVC. 
Toen we zagen dat onze naaste concurrenten punten gingen verspelen, konden we thuis 
kampioen worden tegen Boekel sport. 
Op een vrijdag avond werd deze wedstrijd gespeeld. 
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Er was de nodige aandacht aan geschonken, er kon immers een team van Volkel in de 
hoofdklasse kampioen worden!! 
Dit was nog nooit gebeurd in de historie van RKSV-Volkel 
Menig speler van ons vaandelteam, Volkel 1 was jaloers op het publiek wat hier kwam 
kijken. 
Na een zenuwslopende 20 minuten, werd door ons team de 1-0 gescoord. 
Wat ook al snel resulteerde in de 2-0 
Na de rust gingen de koppen weer op scherp, en werd het karwei afgemaakt. 
Een klinkende 6-0 overwinning!! Het kampioenschap kon gevierd gaan worden. 
kinderchampagne, en mooie kampioens shirts werden uitgedeeld. 
De leiders en trainers allemaal een mooie bos bloemen, en een ijskouwe Bavaria. 
De Cd van Queen kon gestart worden. 
We are the champions, klonk het nog lang na op het sportpark. 
  
We speelden veelal met 3 verdedigers, 3 middenvelders en 2 spitsen. Vaak een hangende 
en een diepe spits. 
Een kleine zeer snelle spits, die vaak aan de bal moeilijk gestopt kon worden. 
Onze hangende spits, die met steekpasses de spits voor de goal zette. 
Een kleine midmid, technisch met goed veld overzicht. 
2 vleugelspelers met een goed schot en een mooie voorzet.  
3 verdedigers, die niet bang waren om er op zijn tijd stevig in te gaan. 
Een keeper die je met de week zag groeien. 
Wij denken dat deze jongens een mooie opstap hebben mogen ervaren naar het grote 
veld. 
 
Wij zijn trots dat we van dit team de leiders waren!! 
 
Bob van der Wijst  Selim Ilhan 
Charl van der Wijst  Bart Bongers 
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De statistieken 
Het was een spannende strijd tussen verschillende spelers en speelsters, maar uiteindelijk zijn 
de winnaars van het seizoen 2015-2016 bekend. Deze spelers zullen zoals alle jaren gehuldigd 
worden tijdens de jubilarissen avond begin oktober. Ik ga er vanuit dat de teams van de 
winnende spelers aanwezig zijn op deze avond om hun winnaar extra aan te moedigen! 
 
De topscoorder 
De dames hebben nog een aantal monsterscores neer gezet in de laatste wedstrijden van het 
seizoen waardoor Britt nog bijna had gewonnen. Uiteindelijk kwam ze 1 doelpunt te kort om 
een gedeelde 1e plaats af te dwingen. Martijn van Dijk is met 20 doelpunten de winnaar en 
mag zich Topscoorder van het seizoen 2015/2016 noemen! 
 

Speler Doelpunten 

Martijn van Dijk 20 
Britt van Hooff 19 
Anne Raaijmakers 15 
Kenny van Hal 15 

Karen Smits 13 
Rene 
Peerenboom 13 
Stijn van Cuijk 13 

Nic Hermans 12 
Theo 
Peerenboom 12 
Selim Ilhan 11 

Silke Bongers 11 
Luuk vd Elzen 10 

Tom v Dalen 10 

 

Koning van de Assist 
Wederom nét geen titel voor Britt van Hooff, want ook bij Koning van de Assist moet ze 1 
speler boven zich dulden, en wel Kenny van Hal. Met 18 assists mag Kenny zich koning van de 
Assist noemen van het seizoen 2015/2016! 
 

Speler Assists 

Kenny van Hal 18 

Britt van Hooff 15 
Fred van 
Asseldonk 14 
Lars Bongers 14 
Martijn van Dijk 13 

Meggie Biemans 12 
Fieke Bos 11 

Stijn van Cuijk 11 

 



Klupproat 42ste jaargang nr. 2 mei 2016 

rksv Volkel   blz. 48 

 



Klupproat 42ste jaargang nr. 2 mei 2016 

rksv Volkel   blz. 49 

 

Doelman van het jaar 
Na het verwijderen van alle keepers welke minder dan 11 wedstrijden onder de lat hebben 
gestaan is er nog maar een korte lijst over, maar deze lijst wordt aangevoerd door Tomek 
Kuijpers. Hij heeft gemiddeld één honderdste doelpunt per wedstrijd minder moeten toestaan 
dan de nummer 2, Tom Jacobs.  
 

Keeper 
Aantal 

gespeeld Tegengoals Gemiddelde 

Tomek Kuijpers 20 21 1,05 
Tom Jacobs 17 18 1,06 
Lotteke vd Beurght 14 17 1,21 
Nick v. Leeuwen 14 26 1,86 
Merijn Verwegen 17 38 2,24 

John Reijnen 16 62 3,88 
 

Team van het jaar 
Ook hier gaan de dames net niet met de eer strijken en moeten ze 1 team boven zich dulden. 
Volkel 2 heeft een uitstekend seizoen gedraaid en mogen zichzelf het beste elftal van de club 
van het seizoen 2015/2016 noemen. 
 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

Volkel 2 22 51 2,32 
Dames 1 15 32 2,13 
Volkel 5 18 35 1,94 
Volkel 1 26 42 1,62 

Volkel 3 22 35 1,59 

Dames 2 18 27 1,50 
Veteranen 21 31 1,48 

Volkel 6 20 29 1,45 
Volkel 8 22 27 1,23 
Volkel 7 22 20 0,91 

Volkel 4 20 16 0,80 

 

 

De jeugd 
Met maar liefst 20 punten uit 8 wedstrijden heeft Volkel D3 het het beste gedaan van alle 
jeugdteams in Volkel! Gemiddeld 2.50 punten per wedstrijd is een prachtig resultaat en daar 
mogen de jongens en meisjes van de D3 zeker trots op zijn! Op de 2e plek is de A1 geëindigd, 
deze jongens hebben ook een keurig seizoen gespeeld. Helemaal onderaan zijn onze meiden 
van de MD2 helaas op 0 punten blijven steken, maar dan kan het volgend seizoen alleen maar 
beter gaan! 
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Team Gespeeld Punten Gemiddeld 

D3 8 20 2,50 
A1 22 51 2,32 
E2 17 32 1,88 
E1 18 32 1,78 
C1 18 31 1,72 

B3 16 26 1,63 
D2 18 29 1,61 

D1 17 27 1,59 
C2 17 24 1,41 
F1 17 22 1,29 

B1 22 28 1,27 
E3 17 17 1,00 

MB1 16 16 1,00 
F2 15 12 0,80 
B2 17 10 0,59 
F3 17 10 0,59 
F4 17 10 0,59 
MD1 19 10 0,53 

MD2 16 0 0,00 
 

 

 

Ik wil alle winnaars van harte feliciteren en zie jullie graag terug tijdens de jubilarissen avond 
aan het begin van volgend seizoen. 
Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe en tot volgend seizoen. 
 
 
Wout Cobussen 
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Activiteitenkalender 
 

 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 19 september, 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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