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Warming up 
 
Hallo voetbalvrienden, 
 
Het seizoen is inmiddels weer in volle gang. Bij het schrijven van deze Klupproat zijn de resultaten goed, bij 
zowel de jeugd als bij de senioren. Zo staat het 1e slechts op enkele punten van de koploper, het 2e staat er 
ook heel goed voor, en het 3e is zelfs koploper. Ook het 6e en de dames 2 doen heel goed mee in de strijd 
om de bovenste plaatsen, kortom het kan wel eens een mooi seizoen worden met wellicht enkele 
kampioenschappen aan het einde van de rit. 
 
Verder is dit weer een mooi gevulde editie van ons clubblad, zeer waarschijnlijk is dit de laatste uitgave in 
deze lay-out. Er zijn vergevorderde plannen om het clubblad in een nieuw jasje te steken. 
 
Aangezien de volgende Klupproat volgend jaar pas weer verschijnt, willen jullie allemaal vast fijne 
feestdagen wensen en een sportief 2017. 
 
 
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, Uden/ 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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Uw bloemist voor verenigingen, cursussen & workshops, 

zakelijk bloemwerk, bruids- & rouwbloemwerk en 
bloemenabonnementen  
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Ledenmutaties 
 

Afgemeld 
Joris van Delst Joost Eurlings Krzyzstof Kozina Damian Chuderski 
Astrid Arts Sebas Schouten   
 
Aangemeld 
Ad Wilborts Cellostraat 76 5402 AE  Uden Scheidsrechter 
Thomas vd Bosch Tijgerstraat 33 5408 PM  Volkel Senior 
Max vd Wiel Duizendschoonstraat 45 5402 LD  Uden Senior 
 
Verhuisd 
Randy Schepers Heikantstraat 5 5408 PZ Volkel 
Jurgens Schepers Heikantstraat 5 5408 PZ Volkel 
Fred van Boxtel Looierstraat 3 5408 SZ Volkel 
Henk vd Laar Dasstraat 54 5408 XW Volkel 
Twan Rovers Hermelijnstraat 5 5408 PP Volkel 
Tijn Rovers Hermelijnstraat 5 5408 PP Volkel 
Karin Toonen Maatseheistraat 17 5408 PA 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 . 
 
 

 
 
 
 
Pupil van de week 
 
Hoi, ik ben Renske van den Bosch 
Op 30 oktober mocht ik Pupil van de week zijn bij de wedstrijd Volkel 1 tegen Handel 1. 
Het is heel erg leuk geweest! 
Ik mocht bij de bespreking zijn, en de opwarming mee doen. 
Dat was heel erg leuk om te doen. 
Toen de wedstrijd begon mocht ik mee het veld oplopen en ik mocht op goal schieten en scoren! 
Ik vind het wel jammer dat ze verloren hebben. 
Na de wedstrijd heb ik nog een bal gekregen met alle namen erop! 
  
Bedankt voor de hele leuke dag!! 
  
Groetjes Renske. 
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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 
Sandy van der Locht  De Elf van…  
Christel Pluk           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 
 

Allereerst moet ik mijn excuses overbrengen aan de redactie van onze 
Klupproat voor het wel erg laat aanleveren van de copy. Bij de overdracht 
had tijdelijk redacteur Lars Bongers, Johnny en Arnold al gewaarschuwd 
voor de voorzitter en dat met name over het late insturen van zijn copy. 
Vaak onder het mom van “ Ik wil graag zo actueel mogelijk zijn, dus wacht 
even af wat het Eerste zondag maakt.” Manne: ik beloof beterschap en bij 
een volgende overschrijding van de inleverdatum komt er gebak op de 
redactie. 

 
 
Een bezoekje aan onze Jumbo kon de afgelopen tijd ook zorgen voor enige vertraging, reden daarvan is de 
Jumbo Voetbalplaatjes actie. Bij binnenkomst wordt je al regelmatig aangesproken door enthousiaste 
jeugdleden die heel graag jouw voetbalplaatjes willen hebben. In de supermarkt gooi je nog wat extra 
spullen in het karretje om zoveel mogelijk pakketjes te krijgen. Vervolgens probeer je op de weg naar 
buiten de jeugd af te schudden, die achter jouw voetbalplaatjes aanzitten. Kortom, de voetbalplaatjes actie, 
een gezamenlijk inspanning van de Jumbo en de clubs UDI’19, de Rakt F.C. Uden en Volkel, is een groot 
succes.  
 
 
Bij de senioren lopen de competies naar het einde van de eerste helft. Ons Eerste draait onder onze eigen 
trainer Tom van Dalen weer uitstekend mee in de top van de Derde Klasse D en wie weet wat er nog in het 
vat zit voor ons jonge team. Ook ons Tweede doet weer mee in de strijd om het kampioenschap onder 
leiding van Frank Klotz. Een aantal jongens die vorig jaar nog in het Tweede speelden, zijn nu vaste waarden 
in het Eerste. Onder de bezielende leiding van Frank kan het Tweede dat prima oplossen en mengt zich 
weer ‘gewoon’ in de strijd om de bovenste plek.  Datzelfde geldt voor het team van onze kersverse “Vriend 
van Volkel” Sjaak van de Wijst. Ons Derde doet ook weer mee in de strijd om het kampioenschap en dat is 
een knappe prestatie van het team van Sjaak.  
 
 
Bij de andere seniorenteams valt de prestatie van ons Zesde op, dat niet alleen bovenaan meedraait, maar 
ook beslag wist te leggen op de eerste periodetitel. Ook onze vrouwenteams weten met veel kunst en 
vliegwerk hun wedstrijden af te werken. Bij deze wil ik zeggen dat ik het bijzonder knap vind dat ze 
gezamenlijk en met heel veel bereidwilligheid om tot oplossingen te komen er wekelijks uitkomen. Dat kost 
voor de leiding van de beide teams, de speelsters en voor Harrie veel energie en het resultaat mag er dan 
ook zijn.  
 
 
Als bestuur zijn we druk bezig met 7 januari 2017 want op die zaterdag is het op de kop af 80 jaar geleden 
dat onze voetbalclub werd opgericht. We gaan dat dan ook met zijn allen op die dag vieren met een leuke 
avond. Er is een programma in elkaar gezet met de bekendmaking van de opbrengst van De Grote 
Clubactie, het onvermijdelijke woordje van de Voorzitter met een bekendmaking, entertainment met een 
bekende Tonproater en wellicht nog een andere leuke verrassing. Daarnaast kan een ieder elkaar nog het 
allerbeste wensen voor het jaar 2017. We hopen dat deze avond massaal bezocht wordt door onze leden, 
zodat we gezamelijk op deze mijlpaal in de historie van onze club kunnen proosten. 
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    Medewerkersavond 
 
 
 
Tijdens de, wederom gezellige en drukbezochte, medewerkersavond zijn 4 leden benoemd tot vriend van 
Volkel. 
 
-Bob vd Wijst 
-Sjaak vd Wijst 
-Toon vd Bungelaar 
-Mark Smulders 
 
Voor allen is dit zeer verdiend, allen grote verdiensten  verleend voor voetbalvereniging. We hopen nog 
vele jaren op hun hulp te kunnen rekenen. Bedankt allemaal! 
 
Verder werd deze avond goed gelachen en gedronken en buiten genoten van de “kiepen-kar”. 
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Nieuwe tenues 
 

Onze nieuwe hoofdsponsor de 
Kozijnenboer.com heeft ons eerste elftal 
volledig in het nieuw gestoken. Op de foto 
ziet u de prachtige thuis-tenues. Uiteraard 
zijn uit-tenues niet vergeten, evenals 
inloopshirts en trainingspakken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Volkel 2 ziet u op de foto in de shirts van 
Bouwbedrijf Frank Timmers. Deze prachtige 
shirts zijn aangeboden en worden vanaf nu 
meegenomen in het shirt roulatiesysteem. 
Stersponsor Saller Sports heeft ons 2e 
nieuwe trainingspakken aangeboden. Ook de 
technische staf van Volkel 2 is door Saller 
voorzien van nieuwe kleding. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot ziet u dat Plastermade stukadoorswerken ( van 
hoofdtrainer Rene van Schijndel) onze JO10-1 schitterende 
vrijetijds-sweaters heeft geschonken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heren sponsoren, bedankt wederom! 
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     WWW.BEDBOXHOLLAND.NL      WWW.DICOBED.NL 
 
                                 Showroom is geopend na telefonische afspraak 
                                        Linie 7    5405 AR Uden   tel. 0413 259999   
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 Interview met: Pim Hoefnagel 
 
 
 
Team: Volkel 6 
Niveau: 6e klasse, zuid II 
Geboortedatum: 17 april 1990 
Woonplaats:  Uden 
Positie: Meestal centraal achterin of ergens op ‘t 
middenveld 
Vorige clubs: geen 
Werk: Senior Inhouse Intercedent 
Mooiste tenue: Het thuis tenue van Barcelona, heeft 
altijd wel iets kenmerkends.  
Gezelligste kantine: Die van Volkel natuurlijk! 
Kunstgras: Liever niet 
Aantal glazen bier op zondag: Als ik met de auto 
ben, drink ik niet. Anders een paar biertjes en dan 
ligt er net aan tot hoe laat ik in de kantine blijf 
hangen.  
Sterkste punt: Koppen en coachen 
Zwakste punt: Ergeren aan een andere instelling van 
teamgenoten 
 
Mooiste herinnering: Kampioenschap in de jeugd 
 
Grootste teleurstelling: Tegen Keldonk uit met 4-0 voorstaan in de rust, vervolgens 4-4 bij eindsignaal, met 
grote dank aan de (thuis)fluiter!  
Heeft in het veld een hekel aan: Na-trappertjes en zeikers 
Kleur schoenen: Zwart (Copa’s) 
 
Meest geleerd van: Adri v Oort en Robert Raaijmakers, door positiespel, coaching van en door spelers en 
techniek.  
 
Beste speler mee gespeeld: Wout Schepers, hier kom je als tegenstander niet vanaf. Hij blijft maar gaan en 
af en toe door zijn geklungel blijf hij in balbezit en heeft ook nog eens spelinzicht! Deze jongen heeft een 
top inzet!  
 
Beste speler tegen gespeeld: Pff.. dat is een lastige! Vorig jaar in het team van Blauw-Geel zaten wel een 
aantal hele behendige voetballers, die ook nog eens heel snel waren.  
 
Meest onderschatte speler: Twan vd Zanden, hij is bewegelijk, ziet de ruimtes en kan gemakkelijk hogerop.  
Favoriete clubman: Gerald Riepe, van hem kreeg ik de eerste pilsjes in de kantine en die smaakten toch wel 
heel goed! En natuurlijk een goeie gast! 
 
Mooiste doelpunt: Afstandsschot van 25 meter in de kruising in de C1, maar werd onterecht afgekeurd 
door de scheids (ons pa nota bene ) 
 
Grootste blunder: handsbal in de 16 meter 
 
En zondag: Gewoon 3 punten pakken!  
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Oktoberfest 1-10-2016 
 

Na het grote succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer een 
Oktoberfest georganiseerd in onze kantine.  
 
Door de versieringen waande de voetbalkantine zich weer in de 
stijl van de bierfeesten. De lange tafels met bankjes stonden weer 
klaar, de Duitse muziek stond aan, de bierbommetjes werden 
rondgebracht en er was genoeg bier ingeslagen om alle pullen te 
vullen.  
 
Net zoals vorig jaar was het weer gezellig druk en de sfeer was 
goed!  
  
Zoals altijd stond op het eind van de avond onze vaste “opruim 
ploeg” weer paraat. Wij willen als feestcommissie dan ook van de 
gelegenheid gebruik maken om deze mensen even te bedanken. 
Natuurlijk de medewerkers van de kantine, maar vooral onze 
enige echte opruim koning: Gijs Verstraten! Bedankt en tot het 
volgende feestje! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Raad de plaat !!! 
 
Wie is deze rappe aanvaller? 
Antwoord pagina 42 
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Jeugdwetenswaardigheden 
 
De najaar reeksen lopen alweer richting het einde. Een paar teams staan er 
goed voor en hebben zicht op een mooi resultaat voor de competitie en een 
enkel team heeft zelfs goede kans op een kampioenschap. Er zijn echter nog 
een paar wedstrijden te gaan. 
Kijk regelmatig op onze site om de teams te volgen en kom een keer een 
wedstrijd van de jeugd bezoeken. 
 
Op de medewerkers avond is ons jeugdcommissielid Bob vd Wijst als Vriend 

van Volkel gehuldigd. Dit is een welverdiende waardering voor al het werk dat Bob onder andere voor de 
jeugdcommissie verzet. Hierbij heel hartelijk gefeliciteerd. Ook Sjaak, Mark en Toon gefeliciteerd met deze 
mijlpaal. 
 
De Voetbalplaatjesactie is op moment van schrijven nog volop aan de gang. Er wordt fanatiek gespaard en 
we krijgen heel veel leuke en positieve reacties. Als het clubblad beschikbaar is voor de lezers is de actie 
waarschijnlijk al afgelopen en hebben we ook de ruilmiddag gehad. Op deze middag kon iedereen zijn 
laatste ontbrekende plaatjes verzamelen. Mocht het niet gelukt zijn om het boek vol te krijgen dan kan er 
contact opgenomen worden met mij en dan zorg ik ervoor dat de ontbrekende plaatjes nog geleverd 
worden. Het is de bedoeling dat alle boeken vol komen. 
Het bestellen van de posters is ook goed gegaan. Veel spelers willen de grote poster van zichzelf hebben. 
Deze zullen binnen korte tijd geleverd worden. 
 
De Grote Clubactie is inmiddels ook afgelopen. Veel van onze jeugdleden hebben heel goed hun best 
gedaan om loten te verkopen en zo kans te maken op de prijs voor de beste verkoper van rksv Volkel. Wie 
dat geworden is en hoe hoog het uiteindelijke bedrag is dat we als vereniging krijgen wordt op de 
nieuwjaarsreceptie (7 januari 2017) bekend gemaakt. 
 
Voor onze trainers en leiders zijn er nog een aantal coachjassen beschikbaar. Degene die een jas in 
bruikleen wil kan zich melden bij Harrie Verwegen, Edwin van Diessen of Fred Bongers. De borg is 25 euro. 
 
Dit seizoen zijn er al 5 teams voorzien van nieuwe shirts. Drie bestaande sponsoren hebben op verzoek de 
oude shirts vervangen voor nieuwe en we hebben 2 nieuwe sponsoren bereid gevonden om onze teams te 
voorzien van nieuwe shirts.  
 
Nieuwe shirtsponsors: Ivan van Lankveld en Assurantiekantoor De Groot (foto’s). Bestaande sponsoren: 
Metaalindustrie Uden, Billybird en Ass. Kantoor Robben. 
 
De JO13-3M / MD1 is door autobedrijf Iwan van Lankvelt voorzien van nieuwe shirts. Autobedrijf Iwan van 
Lankvelt (www.iwanvanlankvelt.nl) is al twintig jaar gespecialiseerd in betaalbare speciale auto’s.  
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De JO9-3 / F3 hebben een gulle gever gevonden in AccountantsKantoor De Groot (www.akdg.nl)  
Accountantskantoor De Groot onderscheidt zich van anderen door ondernemers te helpen met zoveel 
mogelijk winst maken en daarover niet te veel belasting te betalen. De Groot staat naast de ondernemer en 
maakt gedegen plannen voor de toekomst. Bij De Groot zijn de begrippen betrokken, betrouwbaar en 
betaalbaar kernwaarden, waarop een ondernemer kan bouwen.  
 

 
 
F3 met eigenaren van accountantskantoor De Groot 
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De mannen van de B2 hebben nieuwe shirts gekregen van Metaalindustrie Uden 
(www.metaalindustrieudenbv.nl). Metaal Industrie Uden B.V. is een dynamisch en veelzijdig bedrijf met 
hoofdzakelijk meubels als product. Naast meubels maken ze ook producten voor inrichtingen van 
magazijnen en distributiecentra. Door de kennis en ervaring kunnen ze uw producten van een idee 
doorontwikkelen tot prototype en van prototype tot productie.   
 

 
 
B2 met eigenaren van Metaalindustrie Uden 
 
De C1 was ook aan nieuwe shirts toe en Assurantie kantoor Robben (www.assurantiekantoorrobben.nl) 
was bereid om deze te bekostigen. Assurantiekantoor Robben is gespecialiseerd in financiele diensten 
waarbij de klant (particulier en zakelijk) centraal staat. Zij kunnen u helpen met onder andere 
verzekeringen, sparen en hypotheken 
 
 

 
 
C1 met Theo Robben van Assurantiekantoor Robben. 
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Billy Bird park Hemelrijk (www.billybird.nl) is al jarenlang een betrouwbare sponsor van onze vereniging. 
Het park bestaat al meer dan 30 jaar en is uitgegroeid tot een groot dagpark met vele verschillende 
attracties en faciliteiten. 
Binnenkort wordt er een foto gemaakt met Ton en Gerrie en het team in de nieuwe shirts. 
 
 
Op 2 december komen er weer zwarte pieten naar de kantine om een bezoekje te brengen aan onze 
jongste jeugd. In de volgende uitgave zal hiervan een verslagje komen met enkele foto’s. 
 
Op 28 en 29 december is weer het jaarlijkse zaalvoetbal toernooi in de Wervel. In de volgende uitgave zal 
ook hieven een uitgebreid verslag komen. 
 
Sportieve groeten, 
Fred Bongers 
 
 

 
Prinses Anouk en Adjudante Maud gefeliciteerd en een mooie Carnaval gewenst! 
Trots op onze meiden van JO13-3M! 
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4 nieuwe stersponsoren hebben hun contracten ondertekend: 
 
- Autobedrijf Verstegen; 
- Bed & Box; 
- Saller Nederland; 
- Ted Goessens Podologie. 
 
Allen bedankt hiervoor, we gaan samen sportieve en succesvolle jaren tegemoet! 
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Jeugdspelers: 
Tim (17 jaar), Danique (16 jaar), Renske (10 jaar) en 
Vince (8 jaar) van den Bosch 
 
1. In welke team speel je en op welke plaats sta je in het 
veld? 

Tim:   in de A2 (JO19-2) en ik sta centraal achterin 

Danique:  ik ben voorstopper in de MO17-1 

Renske:  in de D3M (JO13-3M) en ik sta in de verdediging 

Vince:   ik speel in de F1 (JO9-1) in de verdediging of ik ben keeper 

 

2. Op welke plaats staat jouw team in de competitie? (de mobieltjes komen te voorschijn …) 

Tim:   5e 

Danique:  ook 5e 

Renske:  ik denk helemaal onderaan…. (10e) 

Vince:   7e 

 

3. Wie is jullie moeilijkste tegenstander in de competitie en waarom? 

Tim:   efkes kijken… 
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Danique:  Schijndel, denk ik, want die staan bovenaan 

Renske:  van welke hebben wij het verst verloren?? Of uhm, ik denk Constantia want die  
  hebben alles gewonnen! 

Vince:   Udi, die staan ook bovenaan 

 

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam? 

Tim:   de 3e helft! (en vast en zeker de leider(s), denken wij  ) 

Danique:  de gezelligheid in het team 

Renske:  dat het gezellig is!! 

Vince:   het is altijd leuk, ook al verliezen we met 9-0, we hadden echt nog een uur gelachen  
  om die wedstrijd! 

 

5. Wat is je mooiste voetbalmoment? 

Tim:   de nacompetitie die we speelden met de B1 

Danique:  dat ik in mijn 2e seizoen kampioen werd! 

Renske:  toen wij kampioen werden vorig jaar! 

Vince:   alles is altijd leuk! 

 

6. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine? 

Tim:   dat is niet zo moeilijk, bier!! 

Danique:  een tosti 

Renske:  een zakje Dorito chips rood 

Vince:   een snoepzak! 

 

7. Als jij de baas was bij de voetbalclub, wat zou je dan willen veranderen of toevoegen? 

Tim:   ik heb eigenlijk niks aan te merken, het is goed zo! 

Danique:  elk jaar een voetbalkamp, dat lijkt me wel leuk! 

Renske:  dat het net zoals bij de voetbalschool wordt, daar leer je heel veel van! 

Vince:   ik zou wel een panna-kooi willen bij de voetbalclub! 
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8. Wat is je favoriete voetbalclub en waarom? 

"PSV!! Dat is gewoon de allerbeste!!", zeiden zij in koor! 

 

9.Welke (prof)voetballer is jouw grote voorbeeld? 

Tim:   Joshua Brenet 

Danique:  Memphis Depay, hij speelt nu wel niet zo veel, maar hij is wel goed! 

Renske:  Messi, want die is heel goed! 

Vince:   ik weet het niet… 

 

10. Op welke school zit je en wat wil je later worden? 

Tim:   ik zit op het Udens College, op de havo en wat ik wil worden?? Gruwelijk rijk…  

Danique:  ik zit op het mbo, het Koning Willem I College en ik doe daar Marketing,   
  Communicatie en Evenementenorganisatie, dat is een hele brede opleiding; ik weet  
  nog niet precies wat ik er mee wil gaan doen 

Renske:  op de Vlieger in groep 6 en ik wil graag profvoetballer èn mama worden 

Vince:   ik zit ook op de Vlieger, in groep 5 en ik wil keeper worden 

 

11. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere sport? En zijn jullie pap en mam ook sportief? 

Tim:   ik doe ook nog zaalvoetballen en wat fitness. Ons mam is in ieder geval wel sportief  
  want die gaat altijd kickboksen op zondagmorgen! 

Danique:  omdat ik een blessure heb, doe ik nu even geen andere sport. Ons pap sportief? Hij  
  doet aan darten en biljarten, 1 keer per jaar, hahaha… 

Renske:  ik zit ook nog bij de dansmariekes en ga ook naar de Voetbalschool in Uden 

Vince:   ik ga ook naar de voetbalschool en ook nog naar de keeperstraining bij de   
  voetbalclub, dus toch wel allemaal iets van voetbal… 

Wilbèr voegde zelf nog toe dat hij ook zeker wel sportief is; hij gaat altijd naar Helmond 
Sport kijken… 
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12. Gaan jullie weleens naar elkaar kijken tijdens een wedstrijd? 

Tim:   Soms wel, als ik tijd heb 

Danique:  ja 

Renske:  ja 

Vince:   ja 

 

13. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs meegemaakt met het voetballen? 

Tim:   de laatste training van de B, met Willie Smits, we gingen (vooral) buikschuiven in het  
  dorpspark, dat was echt skôn!! 

Danique:  we hadden een keer met 17-0 gewonnen! 

Renske:  dat we met kleren aan onder de douche gingen, toen we kampioen waren geworden! 

Vince:   bij ons is het elke week grappig en leuk!! 

 

Vince, Renske, Danique en Tim, super bedankt voor jullie enthousiasme en gezelligheid! En niet te vergeten 
(mama) Karin voor een lekker bekske koffie en thee met een heerlijke koek!!  

Groetjes Christel Pluk en Sandy vd Locht 

 

Stersponsor Saller steekt, na onze 
hoofdtrainers, ook onze 
keeperstrainers Mart Bos en Leo 
Lourenssen in het nieuw. Saller, 
bedankt! 
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Sponsoravond bij de hoofdsponsor 
 
Gezellige Sponsoravond bij onze Hoofdsponsor. 
Wederom kunnen we terug kijken op een gezellige sponsoravond. 

Op 27 oktober waren we te gast in de showroom van onze hoofdsponsor kozijnboer.com aan de 
Marterstraat in Volkel.  Na het welkomwoord door voorzitter Richard van Goor, was het de beurt aan darts 
verslaggever Arjan van der Giessen. Hij nam ons mee in de wereld van de dartsport, met leuke anekdotes 
en bijpassende filmpjes gaf hij een kijk in de dartwereld die de meeste van ons alleen kennen van de TV. 
Vooral toen hij zijn ervaringen met de Walk on Girls met ons deelde had hij de volle aandacht. 

Na een korte pauze was het de beurt aan tonprater Berry Knapen. Hij kwam op het podium als 
wasmachinemonteur. Met zijn prachtige woordspelingen, en zijn belevenissen als monteur en verkoper van 
wasmachines bracht hij de zaal steeds weer aan het lachen.  Een geslaagde try out van zijn nieuwe buut.  

Ook onze aanwezige hoofdsponsor Noud had er erg van genoten vertelde hij enthousiast. Dat moeten we 
vaker doen! 

Onder het genot van een hapje en drankje aangeboden door onze hoofdsponsor werd er nog gezellig na 
gekletst.  

Later op de avond kregen we als toegift nog een optreden van Marco VanderA. 

Marco bedankt,  door jouw connecties konden we deze twee gasten op deze avond boeken, en voor het 
beschikbaar stellen van het licht en geluid. 

Paul en Anja Bedankt voor de gastvrijheid. De aanwezige sponsoren spraken van een geslaagde avond, die 
voor herhaling vatbaar is. 

 

Gr. Richard van Goor 

Sponsorcommissie 
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Foto’s sponsoravond 
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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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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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De statistieken 
 
Op zondagochtend zijn de velden drassig en de infolijn draait alweer overuren voor spelers die zeker willen 
weten of ze hun bed wel uit moeten komen, maar een aantal spelers doet dit zeker niet voor niets, zoals je 
verder in de statistieken zult zien. 
Zoals elk jaar wil ik ook de leiders weer vragen de briefjes zo volledig mogelijk in te vullen, ook als 
wedstrijden niet worden gewonnen heren veteranen. En ik weet dat vrouwen nog wel eens een andere 
achternaam willen krijgen (als na lang vragen/zeuren hun vriend toch over stag gaat), maar vul tot die tijd 
maar de achternaam in die ze van hun vader hebben gekregen…  

 
De topscoorder 

Tijn van Boxtel lijkt weer helemaal terug van zijn blessure en is al goed voor 12 doelpunten, maar hij heeft 
hiermee nog geen gat kunnen slaan naar de concurrentie. Want ook Dennis en Stefan scoren er lustig op 
los. Het is nog vroeg in het seizoen, maar het lijkt al een strijd tussen deze drie spelers te worden, of één 
van de anderen moet het nog op zijn of haar heupen krijgen.  

Speler Doelpunten 
Tijn van Boxtel 12 
Dennis vd Burgt 11 
Stefan van Dooren 11 
Rens van Lanen 7 
Femke vd Zanden 7 
Kenny van Hal 6 
Linda Tielemans 6 
Theo Peerenboom 5 
Wout Scheepers 5 
Dave Robben 5 
 

Koning van de Assist 

In deze tussenstand maar liefst 2 vrouwen in de top 3, maar ze moeten de Koning van de assist van 2015 – 
2016 wel boven zich dulden, want Kenny van Hal voert net als vorig seizoen deze ranglijst aan. Het seizoen 
duurt nog lang, dus beide dames hebben nog tijd genoeg om Kenny te passeren. 

Speler Assists 
Kenny van Hal 11 
Femke Riepe 9 
Britt van Hooff 8 
Bas Verkuijlen 7 
Gijs Verkuijlen 6 
Sander vd Elzen 6 
Dennis vd Burgt 5 
Mark Verhoeven 5 
Mike van Hintum 5 
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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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 Doelman van het jaar 
 
Teun van Bakel heeft 2x Volkel 6 uit de brand geholpen als ze geen keeper hadden en dat heeft hij feilloos 
gedaan.  Mike van Eembergen lijkt zich probleemloos aan het niveau van de senioren aan te passen, want 
hij heeft in 4 wedstrijden pas 2 tegengoals hoeven te incasseren. Tomek Kuijpers, de winnaar van afgelopen 
seizoen, maakt de top 3 compleet. 

Keeper Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde 
Teun van Bakel 2 0 0,00 
Mike van Eembergen 4 2 0,50 
Tomek Kuijpers 9 8 0,89 
Rick van Amsterdam 1 1 1,00 
Wim vd Locht 3 4 1,33 
Tom Volgels 3 4 1,33 
Tom Jacobs 8 11 1,38 
Inge Aben 2 3 1,50 
Maarten Derks 4 7 1,75 
Jet vd Zanden 5 9 1,80 
Nick van Leeuwen 5 10 2,00 
Niek van Sleeuwen 1 2 2,00 
Rob van Sleeuwen 1 2 2,00 
Twan van Rijbroek 1 2 2,00 
Wilco van Nuland 9 23 2,56 
Marvin Schonenberg 5 14 2,80 
Aukje Bos 1 3 3,00 
Kenny van Hal 1 4 4,00 
Bas Baaten 1 4 4,00 
 

Team van het jaar 

Volkel 6 staat ze dit seizoen lekker te raken en heeft 7 van de 8 wedstrijden gewonnen waarmee ze de 1e 
periode van de club binnen hebben gehaald! Ook Volkel 2 en 3 zijn dit seizoen goed begonnen en draaien 
boven in hun competities mee. 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 
Volkel 6 8 21 2,63 
Volkel 3 9 22 2,44 
Volkel 2 10 24 2,40 
Dames 1 6 12 2,00 
Dames 2 5 10 2,00 
Volkel 8 8 16 2,00 
Volkel 1 10 18 1,80 
Volkel 4 6 10 1,67 
Veteranen 10 16 1,60 
Volkel 5 7 8 1,14 
Volkel 7 8 7 0,88 
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De jeugd 
Jongens onder 11 – 3 heeft tot nog toe al hun wedstrijden gewonnen, klasse jongens! Met 18 punten uit 6 
wedstrijden voeren jullie het jeugdklassement aan. Maar er zijn meer teams die een prima seizoenstart 
kennen en deze zijn nog zeker niet kansloos voor de eindtitel. Helaas wachten een paar teams nog op de 
eerste punten, maar ook dat gaat vast goedkomen dit jaar! 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld 
JO11-3 6 18 3,00 
JO17-2 5 12 2,40 
M15-1 5 12 2,40 
JO11-1 4 9 2,25 
JO19-1 10 19 1,90 
JO19-2 5 9 1,80 
JO9-1 6 9 1,50 
M17-1 4 6 1,50 
JO13-1 10 14 1,40 
JO15-2 6 7 1,17 
JO15-1G 6 6 1,00 
JO13-2 6 6 1,00 
JO17-1 10 8 0,80 
JO9-3 6 3 0,50 
JO9-2G 5 1 0,20 
JO13-3M 6 0 0,00 
JO9-4 6 0 0,00 
M11-1 6 0 0,00 
 

Mocht er iets niet kloppen in de statistieken kun je me altijd even aanspreken in de kantine! Rest mij nog 
jullie allemaal heel veel succes te wensen in de laatste wedstrijden voor de winterstop! 

Groet, 
Wout Cobussen 

 

 

Dankzij Ursula Krol komt ons overtollig trainingsmateriaal, shirts, broeken 
en sokken op een goede plek in Gambia terecht waar het hard nodig is. 
Help jij Ursula ook mee? Zie de vorige Klupproat en haar Facebook voor 
meer info! 

 

 

 

 

 

Oplossing raad de plaat: Niels van Bergen .
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Activiteitenkalender 
 
 Algemene ledenvergadering 12 december 
 Oliebollenavond 15 december  
 Nieuwjaarsreceptie 80 jarig bestaan 7 januari 
 Dartskampioenschappen jeugd 21 januari 
 Dartskampioenschappen senioren 22 januari 

 

 
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 30 januari , 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




