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Warming up 
 
Hallo voetbalvrienden, 
 
Na een lange hete (nazomer) is het voetbalseizoen gelukkig weer begonnen. Wij wensen alle leden veel 
succes in het komende seizoen en een goede start van de competitie. Hopelijk hengelen we als club wat 
kampioenschappen binnen. 
 
RKSV Volkel heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden namelijk De Kozijnenboer.com. In deze uitgave is 
daar van alles over te lezen. 
 
Verder stopt Nancy van Hooff met de 11 van………  Nancy bedankt voor alle leuke stukjes die je met de 
jeugdspelers hebt gemaakt. We hebben gelukkig ook al opvolgers gevonden nl. Sandy van der Locht en 
Christel Pluk. Zij nemen het stokje over van Nancy. Dames veel succes! 
 
Deze uitgave is niet al te dik, maar er staat genoeg leesvoer in. En blijf vooral materiaal insturen. Stukjes 
tekst met foto’s zijn van harte welkom evenals goede ideeën.   
 
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. 
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 
Susan vd Brand Max Verbeek Jarno Adam Kishan Paashuis 
Jeroen Boersma Guus Verheijen Ton Paashuis Freddy Boersma 
Luke van Lieshout William vd Steen Rianne de Groot Bram Rovers 
Ilse Hermans Fenne Raaijmakers Alex vd Poel Bjorn vd Heijden 
Kylian Jonkers    
 
Aangemeld 
Kee Smits Marterstraat 15 5408 XP  Volkel JO9 meisje 
Stefan Coppens Witte de Withstraat 34 5463 ET  Veghel Senior 
Lynn Selten Looierstraat 4 5408 SZ  Volkel JO9 meisje 
Marij Selten Looierstraat 4 5408 SZ  Volkel Leidster 
Tom vd Burgt Puttelaar 20 5411 AB  Zeeland JO19 
Kamil Jaskiewics Ruyllaan 3 5361 KV  Grave Senior 
Krzysztof Kozina Arendsvlucht 12 5341 AZ  Oss Senior 
Frank Klotz Salmstraat 31 5402 KV  Uden Trainer/Coach Volkel 2 
Tijn vd Boogaard Marterstraat 11 5408 XP  Volkel JO9 
Jur van Summeren Maatseheistraat 10A 5408 PA  Volkel JO13 
Damian Chuderski Diamantweg 48 5345 TV  Oss Senior 
Bart Geurts Eiment 43 5408 BG  Volkel JO13 
Rens van Lanen Dr. Jan Berendsstraat 2 6512 HB Nijmegen Senior 
Femke vd Zanden Beekvloed 24 5408 NG  Volkel Senior vrouwen 
Maik Kempkens Hoogveld 9 5427 JM  Boekel JO15 
Ties van Beek Oosterheidestraat 6 5408 SN  Volkel JO9 
Anja van Hout Looierstraat 7 5408 SZ  Volkel Leidster 
Tommie vd Berg Wisselstraat 2 5408 RP  Volkel Leider 
Jan Lelivelt Bosveld 304 5403 AK  Uden Leider 
Tim van Maasakkers Speekstraat 4 5408 PN  Volkel JO9 
Mike van Asseldonk Rendierstraat 23 5408 XJ  Volkel Senior 
Jelal Görgec Bermershof 105 5403 WN  Uden JO15 
Mika Jonkers Eiment 27 5408 BG  Volkel JO17 
Jay Megens Elandstraat 25 5408 XC  Volkel JO11 
 
Verhuisd 
Meggie Biemans Raam 317 5403 TK Uden 
Tom Jacobs Boekweit 38 5427 HX Boekel 
Tijn van Boxtel Schakelplein 5A 5408 AW Volkel 
John Verstegen Eiment 26A 5408 BH Volkel 
Henk vd Laar Vloetrand 20 5408 PG Volkel 

 
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 . 
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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 Tom van Dalen Patrijslaan 16 Boekel 06-54313495 
2e elftal Frank Klotz Salmstraat 31 Uden 06-14200677 
3e elftal Sjaak vd Wijst Schepenhoek 315 Uden 0413-267937 
4e t/m 8e 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 
Vrouwen 1 Gerald Riepe Dasstraat 49 Volkel 06-10154226 
Vrouwen 2 Hans vd Burgt Hermelijnstraat 36 Volkel 06-10643256 
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. 
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Van de voorzitter 
 

De vakanties zitten er weer op en we zijn weer volop bezig met het nieuwe 
voetbalseizoen. Vanuit de FIFA zijn er wat wijzigingen in de spelregels, maar 
die zijn niet spectaculair. Het meest in het oog springend is in ieder geval de 
aftrap, die de snelheid van het spel moet bevorderen…. 
 
Niet alleen de FIFA heeft hard gewerkt deze zomer, ook onze 
onderhoudsploeg verdiend een groot compliment, want ze hebben ons 
mooie sportpark weer grondig aangepakt. De kleedlokalen en de gang zijn 

waar nodig opnieuw geschilderd en zien er weer prachtig uit. De tribune heeft een grote schoonmaakbeurt 
gehad evenals alle reclameborden langs ons hoofdveld. De doelen hebben nieuwe netten gekregen, zowel 
de wedstrijddoelen als de trainingsdoelen. Harrie heeft de bestrating achter de kleedlokalen weer 
aangepakt, dus die ziet er ook weer strak uit. Verder zijn er allerlei reparaties en verbeteringen 
aangebracht. De ballen en trainingsmaterialen zijn bekeken en waar nodig vervangen en/of aangevuld 
zodat we met voldoende materiaal kunnen trainen.  
Oftewel niets staat een mooi en wellicht succesvol voetbalseizoen in de weg. 
 
We zijn het seizoen begonnen met een nieuwe hoofdsponsor, deKozijnenboer.com, die ons Eerste team en 
de staf geheel in het nieuw heeft gestoken. Niet alleen ons Eerste team trouwens, ook onze twee 
Damesteams krijgen nieuwe tenues met daarop deKozijnenboer.com . Zowel wij als onze Dames zijn erg blij 
met dit mooie gebaar van onze nieuwe hoofdsponsor. De voetbalclub RKSV Volkel en deKozijnenboer.com 
gaan deze samenwerking aan en we hopen dat we beide onze gestelde doelen gaan behalen.  
Hierbij wil ik nogmaals Café Piepers bedanken voor 4 jaar hoofdsponsorschap en heel veel succes 
toewensen in de toekomst. 
 
Zoals bekend gaan we met onze club en dan met name de jeugdteams, meedoen met de Jumbo 
voetbalplaatjes actie. De foto's zijn gemaakt en eind oktober zal de actie van start gaan. Onze jeugdleden 
kunnen uitkijken naar hun eigen voetbalplaatje en dat van hun teamgenoten, hoe stoer is dat! Wij zijn er 
van overtuigd dat deze Jumbo voetbalplaatjes actie een groot succes wordt, met levendige ruilhandel op de 
club, op het schoolplein en met een heuse ruildag. Vanaf deze plek wil ik de jeugdcommissie bedanken voor 
alle tijd en energie die ze er ingestoken hebben en natuurlijk Jumbo Supermarkten voor deze mooie actie. 
 
Een andere actie die vanuit de Jeugdafdeling wordt opgestart is de Grote Clubactie. Vanaf 1 oktober zullen 
onze jeugdleden weer gaan proberen zoveel mogelijk loten te verkopen. Fred Bongers zal hier verderop in 
dit clubblad verder op in gaan. Laten we hopen dat de Grote Clubactie wederom een succes wordt en we 
het gestelde doel gaan behalen. 
 
Hier wil ik graag aandacht schenken aan het steeds groter wordende probleem om onze jeugd en 
seniorenwedstrijden van scheidsrechters te voorzien. Elke week steken Jan Riepe en Harrie Verwegen hier 
enorm veel tijd en energie in. De groep scheidsrechters die elke week een wedstrijdje fluit wordt echter 
steeds kleiner en dat baart ons grote zorgen. Vorig jaar heeft de Algemene Leden Vergadering een voorstel 
van het bestuur goedgekeurd, dat de seniorenteams verplicht enkele, nog niet ingevulde, wedstrijden van 
een scheidsrechter te voorzien. Dat lost een deel van het probleem op maar niet alles. Op zondag worden 
de problemen nog groter en de druk op de schouders van Harrie blijft maar toenemen. Ik wil alle leden 
daarom vragen om eens na te denken of zij dit mee op kunnen lossen. We zijn met zijn allen een vereniging 
en dit moeten we met zijn allen op lossen. Dit wordt zeker vervolgd want dit probleem moet door onze 
eigen leden opgelost worden. 
. 
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Er zijn overigens ook lichtpuntjes, zo zie ik de 14 jarige Bart van de Kandelaar gewoon op zaterdagochtend 
een jeugdwedstrijdje fluiten, naar ieders volle tevredenheid 
 
Waar we ook nog vrijwilligers kunnen gebruiken is in onze kantine. Zowel op de zaterdag, de zondag als 
incidenteel door de week, kunnen we nog mensen gebruiken om mee te helpen in de kantine. Heb je 
interesse meld je dan bij Els of Toine of bij iemand van het bestuur. 
 
Tenslotte wens ik alle teams een sportief, prettig en succesvol voetbalseizoen. 
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.  
 

Presentatie nieuwe kleding Volkel 1 
Na ondertekening van het contract met de nieuwe hoofdsponsor De Kozijnenboer.com in mei zijn 
verschillende acties opgestart om aan het begin van dit seizoen alles in orde te hebben met betrekking tot 
de gemaakte afspraken. 
Zo zijn er reclameborden geplaatst rond het hoofdveld en op de tribune en is Volkel 1, inclusief de staf 
helemaal in het nieuw gestoken. 
 
Op 11 september 2016 waren Noud en Anita Stokmans (directie De Kozijnenboer.com) en Paul van der 
Sangen (bouwkundig adviseur en verkoopmanager Nederland) te gast bij de officiële presentatie van de 
nieuwe kledinglijn van Volkel 1. 
 
Het bestuur heeft hierbij nogmaals de waardering en dankbaarheid uitgesproken over de bereidheid van 
De Kozijnenboer.com om zich als hoofdsponsor aan onze vereniging te verbinden. 
 

 
 
 
Dit bedrijf uit België is per 1 april gevestigd  aan de Marterstraat 24 in Volkel en een samenwerking 
aangegaan met Paul van der Sangen. Om meer naamsbekendheid te krijgen in deze regio was het op zoek 
naar een goede partner. Die hebben ze gevonden in onze vereniging. 
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De Kozijnenboer.com kan door eigenproductie 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 10 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. 
 

 
 
Het bestuur hoopt op een langdurige relatie die voor beide partijen vele voordelen op gaat leveren. Wij als 
vereniging zijn trots dat we mogen meewerken aan de doelstellingen van  
De Kozijnenboer.com. 
 
De Kozijnenboer.com wil alle leden van rksv Volkel de gelegenheid bieden om nog voordeliger kozijnen aan 
te schaffen en geeft alle leden 10% extra korting op de offerteprijs. 
Vul onderstaande coupon in en geef deze af bij de persoonlijke afspraak met de adviseur. 
Voor geheel vrijblijvende informatie bel of mail 0413-288874 / info@dekozijnenboer.com 
 

 
 
 
 
 
 

10% extra 
Ledenkorting 

Naam: …………………………………………………KNVB relatie nr.: 
……….. 



Klupproat 42ste jaargang nr. 3 september 2016 

rksv Volkel   blz. 16 

 

  

  

 

  



Klupproat 42ste jaargang nr. 3 september 2016 

rksv Volkel   blz. 17 

Jeugdwetenswaardigheden 
 
 
 
 
Het seizoen is weer in volle gang en aan de zomer lijkt geen einde te komen 
met hlaf september nog temperaturen van 30 graden. Iedereen is weer terug 
van vakantie, scholen zijn weer begonnen, trainingen worden weer opgepakt 
en na de bekerwedstrijden beginnen we aan de competities. 
 

We moeten nog wennen aan de nieuwe teamnamen maar dat is een kwestie van tijd. 
 
Op onze site www.rksv-volkel.nl zijn de standen van alle teams te vinden, ook die van de bekerwedstrijden. 
 
Op 3 juni hebben we de afsluiting van seizoen 2015/2016 gehad met weer leuke wedstrijdjes van de ouders  
tegen de jeugd. Ook werd er fanatiek gestreden voor de penalty bokaal. 
Zoals ieder jaar waren er vier leeftijdsgroepen en dus ook 4 winnaars. 
Bij de 5 jarige was Thijn Swinkels de beste. Zijn zus Feije was bij de E en F pupillen het meest trefzeker. Bij 
de D en C categorie mocht Niels Versluis zich de beste noemen en bij de B en A was, net als vorig jaar Rick 
Hermkens degene met de meeste treffers. 
 
 
 

        
 
In de zomerstop is de onderhoudsploeg heel hard bezig geweest met schoonmaak, reparatie en opknappen 
van onze accommodatie. Zo is onder andere het materiaalhok van de jeugd aangepakt. Alles heeft nu een 
eigen plekje op de schappen en hoeft er niets meer op de grond te liggen. Laten we met z’n allen afspreken 
dat we na iedere training alles weer netjes op de juiste plaats terug zetten. 



Klupproat 42ste jaargang nr. 3 september 2016 

rksv Volkel   blz. 18 

 

 
Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen  
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De indeling van de kleedkamers en velden hangt zoals ieder jaar gebruikelijk in de gang. Het is ieder jaar 
weer een hele puzzel om ieder team in een kleedkamer te krijgen. We groeien als vereniging maar de 
accommodatie groeit niet mee. Het aantal teams neemt toe, maar de kleedkamers blijven hetzelfde. 
Hierdoor komt het steeds vaker voor dat er 2 teams in 1 kleedkamer moeten. Heb hier begrip voor en 
accepteer de situatie. 
 
De sessies van train de trainer zullen ook dit seizoen een vervolg krijgen. Hoe en wanneer is nog niet 
bekend. Zodra er afspraken gemaakt zijn met de trainers van de A selectie zullen de trainers en leiders op 
de hoogte gebracht worden. 
 
Natuurlijk gaan we dit jaar weer door met de pupil van de week. Iedere thuiswedstrijd van Volkel 1 is er een 
10 jarige pupil die zich pupil van de week mag noemen. De coördinatie hiervan is in handen van de leiders 
van Volkel 1, jan Riepe en Jan Jilesen. Zij zullen de pupil uitnodigen en begeleiden tijdens de wedstrijddag. 
De fotograaf van de dag maakt zoveel mogelijk en zo mooi mogelijke foto’s waar een collage van gemaakt 
wordt. Die krijgt de pupil als herinnering.  
We hebben meer pupillen dan we thuiswedstrijden hebben dus helaas kan niet iedereen aan de beurt 
komen maar de loting verloopt eerlijk en de gelukkige krijgen een uitnodiging. 
 
Het zal inmiddels niemand ontgaan zijn dat we dit jaar meedoen aan een voetbalplaatjes actie in 
samenwerking met de Jumbo filialen in Uden en Volkel. De foto’s zijn inmiddels allemaal gemaakt en alle 
spelers en ouders hebben toestemming gegeven om de foto’s te gebruiken voor publicatie met betrekking 
tot deze actie. Alle spelers en speelsters die op de foto zijn gezet krijgen een gratis boek om de plaatjes in 
te plakken. Als men meer boeken wil hebben zijn ze te koop bij de Jumbo filialen. De actie start op 26 
oktober en loopt tot 13 december. Bij iedere 15 euro aan boodschappen krijgt men een zakje met plaatjes. 
Bij de kassa kan men aangeven van welke vereniging men plaatjes wil hebben. Na de actieperiode wordt er 
nog een ruilmiddag georganiseerd voor iedereen die zijn boek nog niet vol heeft. Want iedereen wil 
natuurlijk zijn boek compleet hebben. 
 
Op 1 oktober start de verkoop van de loten voor de grote club actie.  
We laten dit jaar alle jeugdspelers weer loten verkopen volgens de “eenmalige machtiging “ methode. 
De loten kopers vullen hun gegevens in, in het boekje van de verkoper en geven daarmee een eenmalige 
machtiging om de kosten van het lot (of nog beter: de loten) van de bankrekening af te schrijven. Niet 
alleen maakt de koper kans op prachtige prijzen maar sponsort hiermee ook de vereniging. Met de 
opbrengst willen we een mooi pannaveld (trapveld) aanschaffen. Hiervoor moeten echter veel loten 
verkocht worden.  
Wij van de jeugdcommissie vinden deze manier van loten verkopen perfect voor onze jeugdleden omdat ze 
niet met contant geld hoeven te gaan lopen. De loten hoeven ook niet bezorgd te worden omdat het 
lotnummer op het bankafschrift vermeldt wordt. 
Het uitdelen en innemen van de lijsten zal via de leiders lopen. 
In september zullen alle deelnemende teams hierover verder geïnformeerd worden en de lotenboekjes 
ontvangen. 
 
Verder hebben we plannen om in 2017, in verband met het 80 jarig bestaan, een jeugdkamp te 
organiseren. Hoe en wanneer is nog niet bekend maar hier komt snel meer duidelijkheid over. 
 
 
Ik wens alle teams veel succes en alle vrijwilligers veel mooie momenten voor het komende seizoen. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
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Verslag jeugdtoernooi 2016 
 
Dit jaar heeft opnieuw het jeugdtoernooi plaatsgevonden bij R.K.S.V. Volkel. Wij als 
jeugdtoernooicommissie keken ernaar uit om dit te organiseren op 20, 21 en 22 mei. Twee nieuwe leden 
hebben zich bij de commissie gevoegd: Stef Schepers en Jeroen van Boxtel. Helaas zijn er ook twee ervaren 
commissieleden  gestopt: Jos Wijdeven en Tijn van Boxtel.  
De commissie, bestaande uit Jos Wijdeven, Tijn van Boxtel, Tiny Hoefnagel en Gijs Verstraten, Stef Schepers 
en Jeroen van Boxtel hebben ervoor gezorgd dat het weer een heel geslaagd toernooi is geweest. Er was 
weer een ludieke actie. Deze keer was het thema het EK-voetbal in Frankrijk. De nieuwe leden Stef en 
Jeroen konden hier meteen laten zien wat ze in huis hadden. Stef ging aan de slag met een quiz en Jeroen 
zou op twee grote houten platen de Eiffeltoren schilderen met gaten, waar de teams dan voor punten 
ballen doorheen moesten schieten. Tijdens het toernooi waren Stef en Jos degene die deze ludieke actie 
leidden. Zij hebben dit met veel plezier gedaan en de teams deden met vol enthousiasme mee.  
Ook werden er weer foto’s gemaakt van alle teams. Dit is en blijft een zeer geliefde actie waar alle teams 
naar uit kijken. Om aan het einde van het toernooi een geplastificeerde foto mee naar huis te krijgen van je 
team is natuurlijk ook heel leuk. Op zaterdagochtend mochten de 5-jarige en de F-teams zelfs met Billy Bird 
op de foto, de mascotte van BillyBird park Hemelrijk. Tijn van Boxtel zorgde er samen met Frank Meijer en 
de fotografen voor dat dit proces opnieuw goed verliep. De F teams mochten ’s middags gratis naar het 
Billy Bird pretpark. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. 
Tijdens het toernooi hebben we veel complimenten mogen ontvangen en daar zijn wij als commissie dan 
ook heel erg trots op. Alles is goed verlopen en we hebben veel teams met plezier zien spelen en genieten 
van het toernooi. Daan Wijdeven heeft vrijdag en zaterdag goed meegeholpen door als omroeper te 
fungeren op het toernooi. Zondags is deze taak doorgeschoven naar Jeroen, omdat het tweede van Volkel 
nacompetitie speelde in Boekel.   
Als commissie willen we de scheidsrechters, sealers, verkoopmedewerkers, fotografen en vele anderen 
vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet voorafgaand aan en tijdens het toernooi. Zonder jullie was 
het nooit zo’n succes geweest. Als laatste bedanken we Jos Wijdeven en Tijn van Boxtel voor hun geweldige 
inzet van de afgelopen jaren. Zij hebben ieder jaar gezorgd voor een mooi toernooi en hun bijdrage is om 
niet te vergeten.  
Hier nog een paar sfeer foto’s van het toernooi. Meer foto’s zijn te vinden op de site (www.rksv-volkel.nl ) 
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Tot volgend jaar,  
 
De jeugdtoernooicommissie 
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Jeugdspeler:  
Syb Fleskens       
7 jaar spelend in:   
Volkel F2G.  
 

1. Op welke plaats sta je in het veld? 
Syb: Meestal speel ik linkshalf. 
 
 
2. In welk team speelde je vorig seizoen? 

     Syb: Toen speelde ik in de F4. 
 
 
3. En wie zijn jullie trainers en leiders dit jaar? 
Syb: Ted Seegers Paul School en Martijn Verkuijlen. 
 
 
4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam? 
Syb: We hebben het altijd heel gezellig samen, en maken veel plezier met het voetballen en met de 

training. 
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5. Wat is voor jou het grootste verschil met vorig seizoen 
Syb:     Vorig jaar speelde wij Fair Play op een heel klein veld, dit jaar spelen we op een  
             half veld dat is wel even wennen want ik word nu wat sneller moe. En ook fluit er   
             nou een echte scheidsrechter.                            
 
 
6. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine? 
Syb: Ik ben dol op de ijsjes in de kantine. 
 
 
7. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 
Syb: PSV omdat ze gewoon de beste zijn. 
 
 
8. Welke profvoetballer is jou grote voorbeeld? 
Syb: Luuk de Jong omdat hij veel goals en heel goed kan koppen.   
 
 
9. Op welke school zit je? 
Syb: De Vlieger in groep 4. 
 
 
10. Wat wil je later worden? 
Syb:      Het allerliefst word ik later profvoetballer. 
 
 
11. Voetballen is je hobby. Beoefen je nog een andere sport? En zijn je vader moeder ook sportief? 
Syb: Ik zit alleen op voetbal, en mijn pappa doet af en toe zaalvoetballen. Mamma doet zwemmen, 

en mijn broertje Juul voetbalt bij de F4. En ik heb nog een zusje Pip en nog een broertje Raf 
maar die zijn nog te klein om te voetballen. 

 
. 
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12. Heb je ooit wel eens iets geks meegemaakt met het voetballen? 
Syb:      Na het trainen of na de wedstrijd maken we ooit buikschuivers in de douche. 

 
 
Nou Syb ik vond het erg leuk om je wat vragen te mogen stellen.  
 
Familie Fleskens bedankt voor de lekkere koffie. 
 
Groetjes de redactie. 
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Adverteer hier! 
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Pupil van de week 11 september. 
 
Hoi, 
 
Ik ben Gharis Bozikis en ik ben afgelopen zondag 11 september bij de wedstrijd geweest van Volkel 1 als 
pupil van de week. 
 
Ik vond het heel erg leuk dat ik er bij mocht zijn en ik heb ook dingen geleerd van de spelers van Volkel 1. 
Het was ook heel spannend dat ik mee mocht doen met de warming-up en dat ik de aftrap mocht doen en 
daarna met de spelers op de reserve bank zitten. 
Ik vond het heel erg leuk!! 
 
Groetjes, 
 
Gharis Bozikis 
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De Pen 
 
 
Thomas, bedankt voor de pen! 
 
Mijn naam is Jery Dekkers en ben een echte Volkelse. Ik ben momenteel 22 jaar en nog thuiswonend. 
Getrouwd zoals Thomas ben ik nog niet, wel heb ik inmiddels 4,5 jaar een relatie met Manouk.    
 
In het dagelijks leven ben ik student aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ik studeer HRM en zit nu in 
het 2e jaar. De afkorting HRM is niet bij iedereen bekend, maar een eenvoudigere benaming is ook wel 
personeelszaken. 
  
De hobby voetbal begon voor mij als klein mannetje zoals velen uit mijn leeftijdscategorie bij ‘opa Toon’. 
Vanuit de 5- jarigen heb ik de gehele jeugd doorlopen tot en met de A. De laatste jaren in de jeugd hebben 
we meerdere malen tot op het eind gestreden voor het kampioenschap, maar telkens het geluk net niet 
aan onze zijde gehad. Kortom een aantal keer de 2e plaats bezet op de ranglijst, maar hier was tijdens de 
teamweekendjes gelukkig niet veel meer van te merken. 
 
Aan het einde van mijn A-jeugd heb ik als hoogtepunten in mijn thuisdebuut voor het 1e mogen scoren 
tegen A.S.V en mogen invallen tijdens de bekerfinale in Gemert tegen SV Deurne. Vanuit de jeugd ben ik 
doorgestroomd naar het 1e elftal, maar na een klein half seizoen bleek dat dit toch wat te hoog gegrepen 
was. 
 
 Na anderhalf jaar in het 2e elftal gespeeld te hebben waar ik niet echt mijn draai kon vinden is besloten om 
in het 3e elftal verder te gaan. Onder leiding van Sjaak en natuurlijk ook de ‘ouderen’ binnen het team speel 
ik inmiddels mijn derde seizoen voor Volkel 3.  
 
Kampioen worden was toch wel het hoogtepunt tot nu toe in het derde, wat afgelopen seizoen helaas 
ontbrak. Onder aanvoering van Bas van der Rijt gaan we dit seizoen weer proberen mee te doen om de 
prijzen en zullen we gaan zien waar we eindigen.  
 
Ik geef de pen door aan een goede vriend, voor velen bekend als een van d’n twilling, Rick van Hinthum aan 
jou de eer om je carrière op papier te zetten. Succes! 
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Nieuwe trainingspakken, voetbalbroeken en –sokken voor Volkel 3 
 
Voor de 1e competitiewedstrijd van Volkel 3 heeft Van Engeland – de Groot Hout en Plaatmateriaal B.V. 
nieuwe trainingspakken geschonken. Dit gebeurde namens speler van Volkel 3, Wilco de Groot. Een andere 
speler van Volkel 3, Bas v.d. Rijt, overhandigde namens Van de Rijt Natuursteen & Tegels nieuwe 
voetbalbroeken en –sokken aan zijn team. De 1e wedstrijd met dit prachtige materiaal werd omgezet in een 
zege, laten we hopen dat (mede dankzij deze sponsoren) nog vele overwinningen mogen volgen! 
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Interview met Tomek Kuijpers  
  
 
Team: Volkel 2 
 
Niveau: Reserve 2e klasse 
 
Geboortedatum: 12-06-1991 
 
Woonplaats: Volkel 
 
Positie: Keeper 
 
Vorige clubs: Udi ‘19 
 
Werk: Schilder 
 
Mooiste tenue: Van Volkel natuurlijk (ook vanuit een Ajax gedachte) 
 
Gezelligste kantine: Onze kantine. Sinds er thema feesten worden georganiseerd word het steeds 
moeilijker om naar huis te gaan 
 
Kunstgras: Ideaal, bij gewone velden zijn de 16 metergebieden meestal in slechte conditie. Met kunstgras 
heb je geen polletjes dus minder kans op foutjes ;-) 
 
Aantal glazen bier op zondag: Ligt eraan wie het tempo aangeeft maar gemiddeld wel zo’n 10 a 15 glazen 
 
Sterkste punt: Mijn reflex 
 
Zwakste punt: Hoge ballen vanwege mijn lengte 
 
Mooiste herinnering: De laatste penaltyreeks in de beker met Volkel 1 
 
Grootste teleurstelling: Het verliezen van de bekerfinale tegen SV Deurne 
 
Heeft in het veld een hekel aan: Mensen die achter het doel gaan staan om je uit de wedstrijd te praten 
 
Kleur schoenen: Oranje  
 
Meest geleerd van: Theo van der Dungen, Keeperstrainer bij Udi 
 
Beste speler mee gespeeld: Marc Koot toen hij nog bij Volkel zat 
 
Beste speler tegen gespeeld: Alle 11 van Rijnsburgse Boys 
 
Meest onderschatte speler: Gijs Verstraten , blijft maar gaan, betekent stiekem veel voor het team 
 
 
Favoriete clubman: Tonny Kuijpers, de beste fotograaf die je maar kan wensen. Was er altijd bij 
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Mooiste doelpunt (/redding): Uit tegen Prinses Irene voor de beker: een strakke kopbal die ik uit de hoek  
wist te tikken 
 
Grootste blunder: In mijn Udi tijd tegen Volharding stonden we 1-0 voor. In de laatste 10 minuten wilde ik 
tijd rekken door de spits te laten komen en dan net de bal op te rapen, totdat ik over de bal heen struikelde 
en de spits er vandoor ging met de bal. Helaas is dit ook de enige gefilmde wedstrijd van mij ooit en is deze 
ook op Youtube gezet. 
 
En zondag: Uit naar Sparta’25: 0-4 winst. (Helaas Tomek, 0-0 gebleven) 
 
  
 
 

 
 
Verzamelen voor het goede doel in Gambia 
 
Ik ben Ursula Krol en werk in het dagelijks leven als pedicure en verpleegkundige. 
In mijn vrije tijd ondersteun ik een paar projecten in Gambia waar ik jullie graag iets meer over wil 
vertellen. 
 
Twee en een half jaar geleden waren wij met het gezin in Gambia en bezochten daar ziekenhuizen, een huis 
waar gehandicapten opgevangen worden en kwamen we bij veel mensen thuis. 
 
Een fantastische ervaring die ik iedereen zou gunnen.  
Wat hebben we het goed hier in Nederland!!! Gambia liet me niet meer los toen ik thuis was en ik zamel 
sindsdien spullen in voor het ziekenhuis in Brufut. Ook ondersteunen we een paar mensen om een betere 
toekomst op te kunnen bouwen. Misschien zijn er mensen die hierbij kunnen en willen helpen.  
 
Wat kan ik gebruiken? 
 
Oude voetbalschoenen die nog wel een 2e ronde aankunnen (vanaf maat 36), sportbroekjes en shirtjes van 
dun, licht materiaal.  
Verder zoek ik nog een paar naaimachines in goede staat om iemand te helpen een naaiatelier op te zetten. 
 
Mocht iemand contacten in de medische wereld hebben (ziekenhuis, verloskundige, medische groothandel) 
hoor ik dat graag. Ik zoek nog bloeddrukmeters, een sterilisator en hechtmateriaal (wat misschien voor ons 
begrip over de datum heet te zijn). 
 
De verzendkosten lopen snel op, daarom kan ik niet alles versturen maar denk je mij te kunnen helpen, laat 
het me even weten. Ik en de mensen in Gambia zijn er heel erg dankbaar voor. 
 
Groetjes Uraula Krol 
 
krol6@live.nl 
Telefoon 06-46225870 
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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 
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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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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • Tel.: (0413) 27 21 49 • www.tenwbouw.nl 
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DIGITAAL -  HUISSTIJL 
FLYERS - FOLDERS
GEBOORTEKAARTJES 
STICKERS - POSTERS 
SPORT - , BEDRIJFSKLEDING
TROUWKAARTEN
MEMOBLOKS - TEXTIEL

DASSTRAAT 6
5408 XV VOLKEL 

LOOPKANSTRAAT 25
5405 AC UDEN

0413 850 513
0646 221 201
INFO@MTGVOLKEL.NL

LOGO - HUISSTIJL 
RECLAMEBORDEN
GEBOORTEKAARTJES
AUTO BELETTERING
TROUWKAARTEN
ADVERTENTIES
WEBSITE

O N T W E R P

P R O M O T I E

C O N T A C T

WEBSITE
AUTO BELETTERING
MARKETING CAMPAGNE
ONLINE RECLAME
NIEUWSBRIEVEN
SPORT- , BEDRIJFSKLEDING
ADVERTENTIES 

R E C L A M E

D R U K W E R K

POSTERS 
RECLAMEBORDEN
BALPENNEN 
AUTO BELETTERING
CD/DVD DUPLICATIE 
ROLBANNERS
RELATIEGESCHENKEN
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Activiteitenkalender 
 

  
 

 
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 14 november 2016 , mailen mag alvast naar:     
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




