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Hallo Sportvrienden,

Zie hier het totaal vernieuwde clubblad van onze RKSV Volkel. De Klupproat is 
helemaal in een nieuw jasje gestoken en al zeggen we het zelf, het ziet er ver-
rekte mooi uit!! 
Vanaf het begin dat wij bij de Klupproat betrokken zijn was dit één van onze 
speerpunten, een nieuw clubblad!! 
We zijn dan ook ontzettend blij dat het nu voor elkaar is. We willen dan ook het 
bestuur bedanken dat we dit voor elkaar hebben mogen krijgen.

Samen met Frank Meijer en Lars Bongers hebben wij  het blad in elkaar gezet. 
Verschillende uurtjes hebben we bij Frank op kantoor gezeten en gebruik mogen 
maken van zijn expertise op het gebied van ontwerp en drukwerk. 
We zijn Frank en Lars dan ook heel dankbaar voor de tijd die ook zij in het nieu-
we blad gestoken hebben. 

Ook hebben jullie gezien dat we een vernieuwde omslag hebben, dit word 
iedere uitgave een andere foto. Dus als je met je team op de omslag wilt komen 
zorg dan dat wij een mooie foto (hoge kwaliteit) aangeleverd krijgen en wie 
weet kom jij met je team op de voorkant van de Klupproat te staan.

De Klupproat zal vanaf nu ongeveer vier keer per jaar gaan verschijnen, twee in 
het voorjaar en twee in het najaar. Schroom je niet om stukjes tekst over je team 
in te leveren of over jezelf, ook foto’s zijn van harte welkom evenals ideeën, 
zodat wij er weer een mooie Klupproat van kunnen maken.

Met Prins Mark den urste en Prinses Cecile en jeugdprinses Anouk en adjudante 
Maud, alle vier lid van onze vereniging,  hebben we een skónne carnaval gehad.

Verder willen wij iedereen de tweede seizoenshelft veel succes wensen en laten 
we hopen dat we wat kampioenschappen binnen kunnen slepen.

Sportieve groet,
Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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tweede helft van de competitie. Onze Dames hebben enkele 
nieuwe speelsters er bij gekregen, zodat ze iets ruimer komen te 
zitten met de aantallen. We wensen de nieuwe speelsters heel 
veel plezier en succes bij onze club. Onze selectieteams staan 
er alle drie goed voor, dus wie weet gaan we daar nog mooie 
successen boeken. 
We gaan in dit jubileumjaar ook weer een Jeugdkamp organiser-
en en de voorbereiding daarvoor zijn al in volle gang. Voor het 
Jeugdkamp zijn weer heel veel vrijwilligers nodig en belangstel-
lenden kunnen zich  melden bij de organisatie of bij het (jeugd) 
bestuur. We hopen weer een onvergetelijk Jeugdkamp te kunnen 
organiseren net zoals we dat hebben gedaan in 2012. Let op 
onze Website voor alle ontwikkelingen rond het Jeugdkamp.
In december hebben we onze Algemene Ledenvergadering 
gehouden en zoals ik daar al zei is het als het goed gaat met 
de club niet druk op de Ledenvergadering. Wij zijn als bestuur 
natuurlijk heel blij dat het goed gaat met onze mooie vereniging. 
Tegelijkertijd hopen we toch dat de volgende ALV beter bezocht 
gaat worden. Op die Algemene ledenvergadering kan je namelijk 
je stem laten horen en je stem laten gelden. Tijdens deze afge-
lopen ALV werd Willie vd Heijden weer voor 3 jaar herkozen en 
werd ondergetekende voor 1 jaar herkozen. Ik heb besloten dat 
ik daarna mijn voorzittershamer overdraag. Vier jaar heb ik dan 
met veel plezier deze functie bekleed en ik merk  dat het voor 
mij zwaar was om het voorzitterschap, mijn gezin en mijn werk 
te combineren. Zover is het nog niet en tot de laatste klap met 
de voorzittershamer zal ik mijn functie met veel plezier 
uitvoeren.
Waar we ook veel plezier aan gaan beleven is de Carnaval. Als 
club zijn we trots op Jeugdprinses Anouk en Adjudante Maud, 
die beide bij onze club voetballen. Met de carnaval gaan deze 
kanjers voorop in de polonaise om er met de jeugd van heel 
Volkel een mooi feest van te maken. Daar kwam nog bij dat Mark 
Verhoeven uit de hoge hoed kwam als Prins Mark dun Urste. 
Mark is al ongeveer zijn hele leven lid van onze club en nog altijd 
actief bij het Vijfde en als trainer/leider van de F4. Prinses Cecile 
is jarenlang een drijvende kracht bij de Dames geweest en is ook 
nog steeds actief als trainer/leidster van de ME1. Namens de 
hele club wens ik Jeugdprinses Anouk, Adjudante Maud, Prins 
Mark dun Urste, Prinses Cecile en natuurlijk ook het Boerenbru-
idspaar Piet en Marietta Somers een hele fijne Carnaval toe.
Ik wens iedereen een plezierige en succesvolle tweede seizoen-
shelft toe. 
P.S. : In de vorige Klupproat stond een interview met Pim Hoef-
nagel. Ik zat het te lezen en zag dat de grootste teleurstelling van 
Pim op het voetbalveld was dat hij, na een 4 – 0 voorsprong bij 
rust, alsnog gelijkspeelde 4 – 4, uit tegen Keldonk. Ik kan me die 
wedstrijd ook nog goed herinneren, ik heb namelijk een seizoen 
gekeept bij het Zesde en ……ik was toen de keeper. Pim herinnert 
zich de rol van de leidsman van de thuisclub, ik weet nog dat ik 
met het nodige kunst en vliegwerk in de eerste helft de 0 wist 
te houden. Helaas lukte dat de 2e helft niet meer en eidigde de 
wedstrijd in een voor Volkel 6 teleurstellende 4 – 4 eindstand.

Van de voorzitter

Het jaar 2017 is begonnen, 
het jaar waarin we 80 jaar 
bestaan. Als club hebben we 
afgetrapt met een Nieuw-
jaarsreceptie die ook een 
beetje in het teken stond van 
het 80 jarig bestaan. Er stond 
ons een grote verrassing te 
wachten toen Burgermeester 
Hellegers het woord kreeg en 
Jan Bongers bij zich riep. Op 
dat moment kwam zijn hele 
familie binnen en hoorde Jan 
van de Burgermeester dat hij 
een Koninklijke onderscheid-
ing kreeg. Alle aanwezigen za-
gen iets unieks, Jan was even 
sprakeloos. Jan Bongers kreeg 
deze onderscheiding niet 
alleen voor zijn jarenlange 
inzet voor onze club, maar 
ook voor zijn jarenlange inzet 
bij  ‘de werkgroep Volkel, in 
de Wolken’ en de werkgroep 
‘Volkels Belang’. 
Jan, namens iedereen van 
onze club:  gefeliciteerd met 
deze dik verdiende ondersc-
heiding. 
Na het officiële gedeelte 
werd het nog erg gezellig in 
onze kantine, met tonproater 
Dirk Kouwenberg,  DJ Jos en 
het Happy Hour,  kortom een 
zeer geslaagde Nieuwjaarsre-
ceptie.
Intussen zijn de trainingen 
weer begonnen en hebben 
de meeste seniorenteams 
de competitie weer hervat. 
We zijn benieuwd hoe onze 
teams het gaan doen in de 
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Heerlijk!
Aantal glazen bier op 
zondag: 
Laten we zeggen ergens 
tussen de 0 en de 40.

Sterkste punt: 
Gezien het niveau waar we 
nu in spelen, denk ik toch 
de snelheid.

Zwakste punt: 
Te vaak doorhalen op de 
zaterdag. 

Mooiste herinnering: 
Volkel 8 kampioen 
2014/2015. Een seizoen om 
nooit meer te vergeten met 
als kers op de appelmoes 
ons eigen kampioenslied! 

Grootste teleurstelling: 
Ik denk toch het beslis-
sende duel tegen FC Uden 
A1, in volgens mij het jaar 
2009 of 2010. In de jeugd 
was FC Uden rivaal num-
mer één. We waren beide 
met evenveel punten geëin-
digd op plek nummer 1 en 
zouden op neutrale gronde 
spelen voor promotie. 
In deze zwaarbevochte, 
met persoonlijke vetes 
besmeurde derby, moesten 
wij in Mariaheide genoegen 
nemen met een verlies van 
1-2. Balen!

Heeft in het veld een hekel 
aan: 
Gefrustreerde 45-jarige 
tegenstanders met overge-
wicht en een midlifecrisis.

Kleur schoenen: 
Altijd zwart.

Meest geleerd van:
Jozef. Als vijfjarig jochie liet 
hij mij kennis maken met 
het plezier van het spelletje 

Interview
Martijn van Grinsven

Werk: 
Verpleegkundige in het 
Bernhoven Ziekenhuis in 
Uden

Mooiste tenue: 
Op de een of andere 
manier ben ik altijd fan 
geweest van het thuistenue 
van AS Monaco. 

Gezelligste kantine: 
Uiteraard die van ons aller 
RKSV Volkel. Zeker wanneer 
op zaterdagmiddag om vier 
uur, samen met Ruud van 
de Bogert en Ivo Wouters, 
het vat word aangeslagen!

Kunstgras:
Bijna ieder thuisduel op 
de vroege zondagochtend. 
Echter gaat er niets boven 
het stampen van de plag-
gen op een vers gemaaide 
groene mat. Daar waar de 
ochtenddauw schittert in 
de ochtendgloren en je 
naaste teamgenoot riekend 
naar de zaterdagavond je 
de eerste pass schenkt. 

voetbal. Het belangrijkste 
ingrediënt om bij een 
dorpsclub te voetballen.

 Beste speler mee ge-
speeld:
Ik weet niet of hij al vaker 
is genoemd, maar vast wel. 
Wout Schepers, de ‘koning 
van de kluts’, staat bij mij 
toch bovenaan het lijstje. 
Niet zozeer om zijn befaam-
de techniek, maar juist om 
zijn inzet en teamspirit. 
Wout is een medespe-
ler die al zijn natuurlijke 
feromonen omzet in puur 
doorzettingsvermogen!

Beste speler tegen 
gespeeld:
Deze zomer hebben we 
een zaalvoetbaltoernooi in 
Heeswijk-Dinther gespeeld. 
Georganiseerd door de 
mannen van BZB. Deze 
welbekende band had een 
geheim wapen genaamd: 
Theo Lucius. 

Hoewel de praal van zijn 
talent stevig is gedaald 
tot het niveau van Edwin 
Hermkens, staat het buiten 
kijf dat dit de tegenstander 
is geweest met de meeste 
kwaliteiten.

Meest onderschatte speler:
Ik kan hem toch moeilijk 
ongestoord aan de revue 
voorbij laten gaan. Hoewel 
deze vergane glorie op het 
moment meer op ‘tactisch’ 
gebied zijn aandeel heeft 
bij Volkel 5, kunnen we 

zijn brutale doelpunten 
niet ongemoeid laten. Ik 
heb het hier namelijk over 
de ‘Legend’ himself: Eric 
Riepe. Ik gun hem dit podi-
um van harte.

Favoriete clubman:
Op dit moment Tom van 
Dalen. Het feit dat hij met 
zijn 26 jaren jong aan het 
roer staat van ‘het urste’ 
vind ik helemaal geweldig. 
Hij doet het goed en ik 
hoop dat we straks met z’n 
allen terug kunnen kijken 
op een mooi en succesvol 
seizoen.

Mooiste doelpunt:
De 2-0 van Dirk van de Berg 
tegen Blauw Geel ‘38 op 
3 mei 2015. We moesten 
winnen om kampioen te 
worden die dag. Uiteinde-
lijk eindigde de wedstrijd in 
2-1, dus al met al een hele 
belangrijke knikker die ons 
leidde naar het kampioens-
geweld. 

Grootste blunder:
Ik heb ergens vorig jaar de 
rol van keeper opgeëist, 
omdat Maarten Derks af-
wezig was. Op een moment 
legde ik de bal keurig in de 
voeten van een tegenstand-
er op randje 16. Die hem 
daarna netjes afrondde en 
mij in het ongewisse liet. 
Hierna nooit meer keeper 
geweest.

En na de winterstop: 
`Nou wij moeten nu, alles 
zetten op het feit dat we 
vanaf nu iedere wedstrijd 
moeten winnen´.

En natuurlijk carnaval vier-
en onder het feestbeleid 
van: Prins Boe d’n Urste!!!

Team: Volkel 5
Niveau: 6e klasse
Geboortedatum: 
16-03-1989
Woonplaats: Volkel 
Positie: links of rechts 
buiten
Vorige clubs: Geen

TEAMgENOOT 
riEkEND 
NAAr DE 

zATErDAgAVOND



Terwijl de sneeuw uit de lucht 
valt kijken we even terug op 
de najaar reeksen. Er zijn twee 
kampioenen te melden. De E2 
en de E3werden beide ongesla-
gen kampioen.
Op de laatste speeldag in 
december wist de A1 3 punten 
te pakken tegen en bij Prinses 
Irene en werd daardoor koplop-
er in de competitie en in de periodestand.
Voor de resultaten van de overige teams wil ik verwijzen 
naar de site.

Het kampioenschap van de E2 is extra speciaal omdat ze de 
eerste 3 competitiewedstrijden meer dan 50 doelpunten 
tegen kregen. Op verzoek van de jeugdcommissie heeft de 
kNVB ze in een andere competitie geplaatst. Hier waren ze 
beter op hun niveau en wisten alle wedstrijden te winnen. 
Een mooi voorbeeld van veerkracht bij spelers en begelei-
ders met een hele mooie beloning.

De E3 was in hun competitie oppermachtig. Met meer dan 

100 doelpunten in 9 wedstrijden lieten ze de concurrentie 
ver achter zich. De mooiste overwinning was volgens de 
spelers de 5-3 overwinning op UDI.
Op de site staan foto’s van beide kampioensfeestjes.

De Voetbalplaatjesactie is een groot succes geweest.
Veel spelers hadden het boek binnen zeer korte tijd vol en 
zelfs een aantal senioren vonden het leuk om een boek 
vol te plakken. Er werd op de club en schoolplein fanatiek 
geruild waardoor iedereen zijn boek vol heeft kunnen 
krijgen. De ruilmiddag die we van plan waren te organiseren 
was hierdoor niet meer nodig. Mocht er onverhoopt toch 
nog iemand zijn die een paar plaatjes mist kijk dan eens in 
de kantine in de bak met plaatjes. Als ze daar niet bijzitten 
kun je dit melden bij mij en dan zorg ik dat de plaatjes na 
geleverd worden.

De opbrengst van de grote Clubactie is op de nieuwjaars-
receptie bekend gemaakt. Het bedrag was hoger dan vorig 
jaar namelijk 2836,11 euro. Helaas is dit niet voldoende om 
het doel, een pannaveldje, te realiseren. Maar omdat veel 
van onze jeugdleden heel goed hun best gedaan hebben 
om loten te verkopen gaan wij als bestuur ons uiterste best 

Jeugdproat



doen om het resterende bedrag aan te vullen zodat het 
pannaveldje er toch komt voor onze jeugd. Het team dat 
samen de meeste loten verkocht had was de D2. Hiermee 
hebben ze een uur lang bowlen op 3 banen bij de Nia Domo 
gewonnen.
Er waren dit jaar 2 beste verkopers. De winnaar 
van vorig jaar (Syb Fleskens) was zo blij met zijn 
prijs dat hij extra gemotiveerd was om weer 
de beste verkoper te worden. Hij is samen met 
broer Juul veel op pad geweest en dit heeft 
geresulteerd in een heel mooi resultaat. Syb en 
Juul hebben allebei 42 loten verkocht en daarmee samen 
de prijs gewonnen. In overleg met de ouders hebben ze een 
mooie voetbaltafel in ontvangst mogen nemen. Ik wil langs 
deze weg alle prijswinnaars feliciteren en alle lotenkopers 
en verkopers heel hartelijk bedanken.

Aan het einde van de najaars reeks hebben we afscheid 
genomen van de trainer/leider van de C1. Nick van Leeuwen 
heeft bij de jeugdcommissie aangegeven dat het niet meer 
te combineren was met zijn werk. Wij als jeugdcommissie 

respecteren zijn besluit en bedanken hem voor de tijd en 
energie die hij in het trainen en leideren van de C1 heeft 
gestoken. Met het afscheid van Nick moesten we op zoek 
naar een nieuwe leider en trainer. Die hebben we gevonden 
in de persoon van Jordy van Boxtel. Jordy is vele jaren speler 
geweest bij UDI met meerdere kampioenschappen van 
onder andere UDI 1. Ook is hij trainer geweest van UDI A1 
en sinds 2015 is hij hoofdtrainer van VOW 1.
Jordy had eerder al ooit aangegeven dat hij graag iets bij 
de jeugd van Volkel wilde doen als dat in zijn schema past. 
Nadat we hem benaderd hadden was de beslissing snel ge-
nomen. Vanaf januari gaat hij op maandag de training geven 
en is op zaterdag als leider bij de wedstrijden. Jan Schouten 
en Theo Peerenboom gaan de training op donderdag ver-

zorgen. Samen met Stef van de kandelaar heeft dit team 
een enorme brok aan ervaring en kennis die ingezet gaat 
worden om er een mooi seizoen van te maken voor spelers 
en begeleiders. Ik wil Jordy, Jan en Theo bedanken voor 

de bereidheid om zich voor onze jeugd in te 
zettenen veel succes wensen voor de komende 
competitie.

De belangstelling voor het Rabojeugdplan werd 
aan het einde van 2016 geleidelijk aan mind-
er. Daarom nemen we hierin even een korte 

pauze en gaan we bekijken hoe we dit in een andere vorm 
opnieuw kunnen aanbieden aan onze talenten.

We hebben als jeugdcommissie besloten om de gebruike-
lijke jeugdleidersvergadering in januari niet door te laten 
gaan. Vanuit de vereniging was er niets belangrijks te 
melden en daarom wilden we de kostbare vrije tijd van 
onze vrijwilligers niet opeisen. Daar waar nodig hebben we 
persoonlijk contact met leiders en trainers en als er vanuit 
de leiders en trainers zaken zijn die ze willen bespreken dan 

kunnen ze altijd bij de 
jeugdcommissie 
terecht.

Het jeugdkamp krijgt steeds 
meer gestalte. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers 
is druk bezig om alles 
te organiseren om onze 
jeugdleden weer een 
onvergetelijk weekend te 
bezorgen. Zodra er meer en 
definitief bekend is zullen 
de jeugdleden en ouders 
op de hoogte gebracht 
worden.

In april zijn we weer 
1 van de locaties voor het 
grote internationale toer-
nooi Easter Open. Op mo-
ment van schrijven zijn er al 

bijna 500 (!) teams ingeschreven voor de editie van 2017. 
Hiervan zijn er 7 uit Volkel. De inventarisatie van vrijwilligers 
en scheidsrechters is al in volle gang. Mocht je deel uit 
willen maken van het team dat zich het Paasweekend inzet 
om er weer een geweldig evenement van te maken laat het 
mij dan weten.

ik wens iedereen een geweldige carnaval en een sportief 
seizoen.

Sportieve groeten,
Fred Bongers

HET JEUGDKAMP 
KRIJGT STEEDS 

MEER GESTALTE





zaterdagavond 7 januari vierden we ons 80 jarig bestaan en tegelijkertijd de 
nieuwjaarsreceptie voor een hopelijk gezond en sportief 2017, dit was dankzij jullie een 
geweldige feestavond! Jan Bongers kreeg dankzij zijn vele werk voor onze vereniging deze 
avond door Udense burgemeester Hellegers zeer terecht een lintje uitgereikt. 
zie hieronder een lijst betreft Jan zijn verdiensten voor onze vereniging: 

Vanaf 1984:
- Elke maandag- en vrijdagochtend vaste medewerker van schoonmaakploeg;
- Elke week ronde langs de velden om afval op te ruimen;
- Bestrijden onkruid op complex;
- Onderhoud aan materialen van de vereniging;
- Alle mogelijke assistentie bij voorkomende werkzaamheden van opbouwen bij
 evenementen maar ook bij nieuwbouw van gebouwen zoals tribune en kantine
 is Jan altijd degene waar steevast op gerekend kan worden;
- reparatie gereedschappen;
- Ondanks zijn leeftijd nog zeer kranig en sterk;
- Ook criticaster van zaken binnen vereniging, als iets hem niet zint of hij ergens
 een mening over heeft, dan laat hij zich zeker gelden;
- Door vereniging geëerd als vriend van Volkel (2003) en als lid van verdienste 
 (2014);
- Door NkS al een onderscheiding gehad in 1997;
- Verder erg veel werk voor Volkel in de Wolken, Carnavalsvereniging de Piepers,  
 Volkels Belang en de Bond van Ouderen. 

Jan Bongers benoemd tot 
Lid in de 
Orde van Oranje Nassau





Op zaterdag 21 en zondag 
22 januari stond weer ons 
jaarlijks terugkerende dart-
stoernooi voor de jeugd en 
senioren op het programma.
Op de zaterdag speelde de 
jeugd hun eigen toernooi. 
Opgedeeld in 2 categorieën. 
Een categorie t/m 11 jaar en 
een categorie vanaf 12 jaar. 
Een totaal van maar liefst 37 
jongens en meisjes speelden 
die zaterdagmiddag hun 
wedstrijdjes. na de wedstri-
jden in de voorronde moest, 
in de categorie t/m 11 jaar, 
Ties v.d. Wijst de finale spe-
len tegen Sjoerd Hurkmans. 
in deze finale bleek Ties de 
sterkste en werd, voor de 
3de keer op rij kampioen in 
zijn klasse. 
In de andere klasse waren 
het Rick v. Goor en Jelle Hermkens die hun pijlen gooiden om 
het kampioenschap. Ze waren allebei in de voorrondes on-
genaakbaar en moesten dan ook samen uit gaan maken wie 
er in hun klasse de beste was. Aanvankelijk ging het gelijk op 
maar naar gelang de wedstrijd vorderde was het Jelle die de 
partij steeds meer naar zich toe trok en die dan ook winnend 

afsloot. Jelle Hermkens werd 
dus kampioen in zijn klasse.
Jongens gefeliciteerd met 
het behaalde resultaat en er 
mag gezegd worden dat het 
niveau steeds beter aan het 
worden is. Een mooie mid-
dag weer waarin de jeugd 
zich al weer van de goede 
kant liet zien. 

Op de zondag was het de 
beurt aan de wat “oudere 
jeugd”. De pijlen waren 
geslepen en de kopjes 
stonden strak.
Met een opkomst van maar 
liefst 57 Deelnemers was het 
een record in onze toch al 11 
jarig bestaan.
Om 13.15 werd er begonnen 
met de poulefase waarin 1 
vrouw mee deed tussen al 

rksv Volkel 
Dartskampioenschappen 
2017

het mannelijke geweld. Hanny v. Bergen speelde goed 
mee maar kon helaas de finaleronde niet bereiken.
Na de voorrondes werd de verdeling gemaakt in een win-
naars ronde en een verliezers ronde. Nu ging het echte 
werk beginnen. Een partij verliezen betekende meteen 
einde toernooi. Er werden enkele spannende partijen 
gespeeld waarin menig zweetdruppel vloeide.
In de verliezers ronde waren het Dennis v Deursen en 
Toine Bos die in de finale uit moesten maken wie van hen 
zich tot winnaar verliezers ronde kon kronen. Het werd 
een mooie pot waarin Toine 
won. Toine 1 en Dennis 2. 
Toine proficiat, en Dennis….. 
een prima toernooi 
gespeeld. Ook in de win-
naars ronde werd het 
spannender en spannender, 
met enkele jeugdige spelers 
in opkomst kan de “oudere 
garde” hun borst nat maken 
de komende jaren. Zeker 
als ze met de spanning om 
leren gaan worden het in 
de toekomst kanshebbers 
voor de dartstitel. Het is 
aan ons, Oudere Garde, om 
het zolang mogelijk prober-
en tegen te houden. ik ben benieuwd. De finale kwam 
gedurende de middag vorderde in het zicht. In de éne 
halve finale was het Wilfred v Deursen die tegen Mike v d 
Burgt moest spelen en in de andere halve finale speelden 
Gerald Riepe en Jelle Hermkens tegen elkaar. Wilfred 
won evenals Gerald zijn wedstrijd. Ze gingen dus samen 
uitmaken wie zich Dartskampioen van RKSV Volkel 2017 
mocht gaan noemen. in de finale kon Wilfred niet zijn 
beste spel laten zien terwijl gerald juist zijn beste partij 
van die dag speelde. gerald won de finale en is Dart-
skampioen 2017 !!
Het was weer een zeer geslaagd dartsweekend, het 11de 
al weer. De tijd gaat snel. ik wil Els Bos en haar kantine 
personeel hartelijk bedanken voor hun geweldige zorg 
op de drukke  middagen. Mede door jullie hulp werd het 
weer een geslaagd weekend. Ook wil ik Fred Bongers, 
Wilfred v Deursen, Hans en Jesse v d Burgt hartelijk be-
danken voor hun hulp in het dartsweekend. Super!!
Verder wil ik alle deelnemers bedanken voor hun gezel-
lige en fanatieke aanwezigheid.
Alle kampioenen nogmaals gefeliciteerd met jullie 
behaalde titels.

Hopelijk tot een volgende keer allemaal,

Dartsgroeten, Gerald Riepe





Op Vrijdag 2 December had Sinterklaas de voetbalvereniging 
niet vergeten zelf had Sinterklaas geen tijd hij had te veel 
afspraken .

Daarom stuurde hij 3 fanatieke zwartepieten naar de voetbal-
club om de aller jongste pupillen te amuseren.
Er waren 2 groepen gemaakt we begonnen met de 
allerkleinste en na anderhalf uur de oudere F jes.
De zwarte pieten  begonnen dansend hun hit van het jaar te 
promoten. Daarna was het tijd voor wat spelletjes met o.a. de 
favoriete winterpeenrace.
Met in de pauze wat fris om even uit te rusten was het na een 
uur tijd om de cadeau s te gaan zoeken.
Zoals gewoonlijk wisten de pieten niet waar ze die gelaten 
hadden maar na enig zoekwerk werden ze toch gevonden.
Nadat de kinderen tegelijk het cadeau uitpakte kreeg een 
ieder nog een snoepzak en de meeste nog een muts vol 
strooigoed ging een ieder weer goedgemutst naar huis.

rksv Volkel 
Zwarte Pietenavond

Bij deze dank aan de sinterklaas commissie voor al jullie werk 
wat je gedaan hebt om de jongens en de meisjes een mooie 
sinterklaasavond te geven.



Heerlijk relaxen 

Specialist in Huidverbetering, 
Acne, Permanent Make-Up, 
Definitief ontharen.

Kijk voor meer informatie 
op onze website.

Babor Beauty Spa KIM van Nuland, Schakelplein 6 Volkel, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl
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Raaijmakers de sponsor

Raaijmakers Bronbemaling is al sinds sinds 1981 een trouwe 
sponsor van RKSV Volkel.

Het familiebedrijf is in dat jaar begonnen met het sponsoren 
van trainingspakken voor de D1 waar William destijds deel 
van uitmaakte. Frans zat in die tijd nog bij de rossBoys en 
heeft later de overstap gemaakt naar de rkSV.

Vanaf die tijd is het bedrijf altijd betrokken geweest als 
sponsor van de voetbalclub in diverse opzichten. Hierbij moet 
je denken aan het sponsoren van shirts en trainingspakken, 
maar ook aan het verrichten van hand en spandiensten zoals 
bij de bouw van de tribune in 1995, en veel van onze jongere 
leden hebben al eens een rondrit gemaakt op de 
“kampioensaanhanger” van Raaijmakers.

Achter het sponsorschap zit geen commercieel aspect aldus 
William. Het gaat puur om het gunnen en steunen van de 
Volkelse gemeenschap en voetbalclub. Onze Frank en Robert 
hebben lange tijd in het eerste gevoetbald. Wellicht had ikzelf 
ook de selectie gehaald als we iets meer gesponsord hadden, 
haha.

Raaijmakers het bedrijf

In 1968 begint Frans Raaijmakers met het ophalen van 
melkbussen bij de boeren, het zogenaamde “rômkar rijden”. 
Datzelfde jaar trouwt Frans met Jo en samen beginnen ze een 
loonbedrijf. 

Sponsor interview:
RAAIJMAKERS en Zn.

Vervolgens volgt in 1976 de eerste stap richting het huidige 
grondboor- en bronbemalingsbedrijf met de aanschaf van 
een  boormachine om waterbronnen te kunnen boren, een 
enorme investering. Voor wie zich afvraagt hoe de bedrijf-
skleur oranje ooit is ontstaan, bij de boormachine had Frans 
de keuze tussen een rode en oranje, en oranje is het dus 
geworden.
In 1978 volgt de aanschaf van de eerste pompen en 

vrachtauto om naast het boren van bronnen ook te kunnen 
voorzien in bronbemalingswerk (het verlagen van de grond-
waterstand), de eerste jaren met name t.b.v. stallenbouw, 
later steeds meer voor de grond-,weg- en waterbouw. 
De aanschaf van de eerste (2e hands) diepdraineermachine 
om ook horizontale bronbemalingen uit te kunnen voeren 
volgt in 1984, met name t.b.v. de aanleg van rioleringen. Een 
succesvolle investering waardoor deze al snel vervangen kon 
worden door een modernere machine.

De drie zonen William, Robert en Frank werken al van kinds 
af aan mee in het bedrijf en in 1985 is William de eerste die 
officieel  in het bedrijf komt werken, gevolgd door robert in 
1990 en Frank in 1992.



Door het plaatsen van een zelf 
ontwikkelde boormast op een 
Ahlmann in 1991 wordt een eerste 
stap  gezet richting modernisering 
van het fysiek zware bronbemal-
ingswerk. Tot dan moest het plaat-
sen van bemalingsfilters namelijk 
altijd handmatig gebeuren.

De boormast op de Ahlmann is 
een dermate groot succes dat 2 
jaar later een professionele spuit-
boormachine aangeschaft wordt. 

Tevens wordt in 1993 het 25-jarig jubileum gevierd.

Hierna is het tijdperk van de certificeringen aangebroken. in 
1997 wordt het VCA certificaat behaald, in de jaren daarna 
gevolgd door iSO en het voor onze branche wettelijk
verplichte BrL 2100 certificaat.

In 2003 wordt 
Raaijmakers en 
Zn. Bronbemal-
ing BV in Theat-
er Markant glo-
rieus winnaar 
van het Udense 
Businessgala.

Het jaar 2005 wordt 
vervolgens een inktzwart jaar in de geschiedenis van onze 
familie en ons bedrijf: Op 5 augustus komt Frank na een strijd 
van 2 jaar te overlijden aan de gevolgen van leukemie.

Het 40-jarig jubileum in 
2008 wordt groots gevierd 
met een open dag, waarbij 
niet alleen vele klanten en 
leveranciers, maar ook de 
familieleden en vrienden 
van onze medewerkers en 
vele van onze dorpsgenoten 
genieten van de demon-
straties van onze machines, waaronder een gloednieuwe, 
volautomatische bronboormachine.

Op 5 augustus 2010 wordt door Frans en Jo de eerste steen 
gelegd van ons nieuw te bouwen  kantoor met werkplaats.
Na een jaar intensief in eigen beheer bouwen wordt op 9 juli 
2011 ons prachtige nieuwe bedrijfspand geopend door de 
Volkelse Wethouder René Peerenboom. We zijn klaar voor de 
toekomst.

Anno 2017 staat er een prachtig familiebedrijf met 19 vaste 
trouwe medewerkers, waarbij verloop in personeel eigenlijk 
niet van toepassing is. Hier zijn we dan ook zeer trots op.
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Op 28 december begonnen we aan ons 34e editie van het 
kerstzaalvoetbaltoernooi.

We begonnen met de E – pupillen in de vroege morgen.
 Er werd enorm gestreden om de roemruchtige eer voor de 
foto op de web-site en in dit clubblad.

De F – pupillen met de alle jongste meisjes erbij verliep ook 
uitstekend.
De meisjes lieten zich niet inpakken door de jongens en 
lieten zich van de goede kant zien.

De D – Pupillen sloten de eerste dag af.
 Daar was de strijd hevig wie de finale wel zou halen .

rksv Volkel 
Kerstzaalvoetbaltoernooi

Dat was zowel vanuit de spelers en publiek duidelijk 
hoorbaar.

29 december starten we met de C junioren.
Waarschijnlijk voor sommige wat vroeg, maar het was te zien 
dat we er zin in hebben.

De oudere meiden mochten ook onderling uit maken wie het 
sterkste 7 tal  had.
Die deden dat meer met bekeken voetbal en de bal  het werk 
te laten doen.



Volkelse Voetbalkenners Kwis

Beste voetbalvrienden en voetbalvriendinnen,

We zijn al weer toe aan de 14e Volkelse Voetbalkennis Kwis. 
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en het belooft weer een 
spannende strijd te worden.

Datum: vrijdag 17 maart 2017

Het strijdperk zal wederom onze kantine op de Eeuwsels zijn en wordt elk 
team uiterlijk om 20.00 uur verwacht.

Wat zijn de spelregels:

• We spelen in teams van 2 personen
• Beide personen moeten lid zijn van RKSV Volkel
• De vragen hebben betrekking op voetbal in de ruimste zin van  
   het woord (regionaal, nationaal, internationaal,     spelregelvragen etc.)
• We spelen in 2 voorrondes en een lucky loser ronde met teams en 
    ronde 3 individueel.
• Ronde 1 & 2 voor alle teams
• Lucky loser voor de 4 slechtste teams
• Ronde 3 wordt gespeeld door de spelers van de 7 beste teams van ronde 1 
   en 2 gecombineerd, aangevuld met de winnaars van de lucky loser ronde
• We sluiten af met een spetterende finale
• De finale wordt individueel gespeeld met 5 personen en 6 finalerondes
• De winnaar van de finale mag zich VOLkELS VOETBALkENNEr 2017 noemen

Aanmelden voor deze spetterende kwis gaat als volgt (namen en teamnaam):
Mail naar:  mjmvandriel@gmail.com

Of vraag een inschrijf-
formulier achter de 
bar, vul daarbij de 
teamnaam en de 
namen van de spelers 
in en deponeer deze 
in de ideeënbus die in 
de kantine hangt of bij 
een van de organisa-
toren. 
Aanmeldingen dienen 
uiterlijk donderdag 
16 maart 2017 
ingeleverd te zijn.

Het maximale aantal 
teams is 32 en deelna-
me geschiedt op volg-
orde van binnenkomst, 
dus wacht niet te lang 
met inschrijven……

Namens de organisatie 
wensen wij jullie veel 
succes met de voorbe-
reidingen en zien we 
jullie allemaal graag op 
vrijdag 17 maart 2017

Mark Smulders,
Martijn van Driel en
Arnold Pluk

De B elftallen begonnen in de vroege middag aan hun 
toernooi.
Verschillende spelers die leider waren geweest konden zich 
nu uitleven met hoogstaand voetbal wat ook lukte.
Zoals gewoonlijk sloten de A junioren ons 2 daagse 
zaalvoetbaltoernooi af.
Zeer gedreven  en met passie speelden zij hun wedstrijden.

Bij deze wil ik de spelers van de A en B junioren bedanken  die 
zich als leider hebben ingezet.
En alle scheidsrechters bedankt voor de goede inzet.

Frans van Os bedankt voor het bijhouden van de standen en 
Willem van de molen bedankt voor het aan elkaar praten van 
dit toernooi.
Het waren weer een geslaagde dagen.
Op naar de 35ste editie eind van dit jaar.

Met vriendelijke  groeten , 

Coordinator van dit Kerstoernooi.

Harrie Verwegen



Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag  09.00 – 19.00 uur

Zaterdag 09.00 - 18.00  uur
Zondag 10.00 - 14.00 uur

Januari en februari
Maandag t/m zaterdag  09.00 – 18.00 uur

Zondag 10.00 - 14.00 uur

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

 Kerkstraat 44, 5427 BE  Boekel, (0492) 32 17 72
 Kerkstraat 29, 5427 BB  Boekel, (0492) 32 25 95

Eiment 26B, 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561
www.gvdpolparket.nl

Het adres voor uw nieuwe parketvloer 

en/of onderhoud van uw bestaande vloer.

Informeer vrijblijvend, of komen kijken 

na telefonische afspraak (ook ‘s avonds)

Tel. 0413 - 27 23 77 

Eiment 26B. 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561 - Telefoon 0413 272 377
E-mail gijs.pol@ziggo.nl - www.gvdpolparket.nl

Eiment 26B, 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561
www.gvdpolparket.nl

Schoenen
Kerkstraat 44, Boekel 0492 321772

Mode&Sport 
Kerkstraat 29, Boekel 0492 322595



VOLKELSE 
KAMPIOENSCHAPPEN

‘’Badjassen’’ After party 
met unieke prijsuitreiking, vanaf 22.30 uur 

in Café Piepers

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van  
ZV De Pieper (zaalvoetbalvereniging).

Inschrijfgeld € 60,- per team (inclusief Speedo en Cap) 
Aanmelden bij: marcensandy@outlook.com

1e gesloten VKW Toernooi

badjas verplicht

Locatie: Zwembad De Zeester

Zaterdag 1 april 2017 
van 18:30 tot 22:00 uur



Gegroet allemaal, ik ben Stefan van Maasakkers 
en voor diegene die mij niet kennen, ben ik een 
onbekende. ik zat al een tijdje te wachten om 
De Pen te krijgen, omdat ik graag iets kwijt wilde.

Afgelopen jaar ben ik gehuldigd voor het 25-jarige  
lidmaatschap van de plaatselijke RKSV. Het vreem-
de was, dat ik al 33-jaar lid ben, vandaar dat ik 
Ton van Hooff heb gevraagd hoe dit zat. Hij gaf me 
gelukkig de volgende duidelijke uitleg: ‘’het leek 
ons wel toepasselijk om jou ‘’iets te laat’’ te hul-
digen, omdat jij in het veld ook altijd ‘’iets te laat’’ 
bent’’. Et Voila, mijn 
voetbalcarrière in een 
notendop.

Vanaf de F heb ik bij de plaatselijke gevoetbald 
op twee kleine uitstapjes naar Udi en TOP na. Dat 
was in de C1 en B1 toen we uit moesten 
spelen in Uden en Oss.

Het voetballen in de jeugd was een aaneenscha-
keling van dieptepunten; nooit 
kampioen en veel gebrek aan 
talent bij mijn teamgenoten. 
U zult wel begrijpen, hier voel-
de ik me enorm thuis. Wel veel 
gelachen.
Dit niveau weerspiegelde zich 
ook in de trainers en leiders 
die we hebben gehad. De enkele goede, gaf het 
(begrijpelijk) al snel op, maar vooral diegenen die 
net zo weinig van het voetbal snapte als ikzelf heb 
ik goed onthouden. 
De mooiste oefening op de training staat nog 
steeds op naam van Willie van Deursen. Willie 
schopte de bal van net naast de goal rustig rich-
ting de penaltystip en vervolgens mochten wij de 
bal in de vijver bij Beter Bed schoppen. Fles ging 
vervolgens alle ballen al zwemmend verzamelen. 

Verder wil ik de volgende highlights nog even 
aanstippen:
- van Sjef Jansen kregen we altijd ijzeren knikkers
- van Jozef Smits kregen we altijd een Snicker of 
   een Mars
- Bart Bergen had een auto die niet achteruit kon
- Henri van der Wijst wist nergens de weg en daar
  om was de tegenstander vaak alvast begonnen
- van Michel ‘’Wijchen’’ moesten we rondjes  
  lopen om het Hemelrijk (maar die kwam er ook 
  al snel achter dat dit allemaal niet zoveel zin had).
- bij Rob Verstegen mochten we op verjaardag en 
  kregen we bier (wel jammer dat we daarna nog 
  moesten zaalvoetballen)

Van één van onze leiders, Jozef Smits, kreeg ik ook 
mijn eerste levensles.
Ik: ‘’Jozef, is dat niet saai, elke dag bij de Mars 
aan de lopende band, miljoenen chocoladerepen 
inpakken?’’.
Jozef: ‘’Saai? Hoe kom je daar nou bij? Maandag 

doen we Mars, dinsdag Snic-
kers…………..’’
De belangrijkste les in mijn 
jeugdopleiding bij de plaatselij-
ke is dan ook geweest: het gaat 
er niet om wat je doet, als je er 
het leuke maar van inziet.

Mijn carrière heeft zich bij de Senioren in een 
mooie lijn voortgezet. In het ziekenhuis noemen 
ze zo’n lijn een flat-line; na een half uur wordt 
het lichaam dan afgekoppeld van de apparatuur, 
begrijp ik van Ingrid.

Bij de Senioren komen er 2 dimensies bij het voet-
ballen, waar ik erg getalenteerd in was en ben; 
het irriteren van de tegenstander en het 
mopperen op de scheids. 
Het laatste wil ik toch nog even nader toelichten. 
Omdat ik altijd op zo’n laag niveau gevoetbald 
heb, krijgen wij ook altijd het laagste niveau 

De PEN

AANEENSChAKELING 

VAN DIEPTEPUNTEN



weet en als je goed kijkt, dan zie je het wel. Ook 
qua persoonlijkheid zie je enorm veel gelijkenis-
sen, beide denken bijvoorbeeld vrij veel verstand 
van voetballen te hebben.
Sjaak deelde en deelt ‘’zijn’’ voetballers in in 3 
categorieën. Bij elke categorie zal ik ter verduide-
lijking een voorbeeld geven.
1. De voetballers waar hij iets mee kan, dragende 
    spelers met talent en visie 
    (voorbeeld: Willie van Deursen)
2. Voetballers die het niet hebben en nooit zullen 
     krijgen (voorbeeld: ik)
3. Voetballers aan wie hij eigenlijk zijn dochter uit 
     zou willen huwelijken 
     (voorbeeld: Marcel van den Bergh).
Sjaak heeft voor elke categorie speler een eigen 
aanpak ontwikkeld:
1. Hij betrekt dit type zowel in de kleedkamer en 
    het veld als verlengstuk om zijn visie uit te dragen
2. Hij babbelt graag met deze spelers  over 
     koetjes en kalfjes en weet dat ook deze leden 
     nodig zijn (voor de contributie, want Sjaak is 
     een echt clubmens)
3. Beschermt deze speler alsof het zijn eigen 
     (schoon)zoon is

Van Bob van der Wijst heb ik twee van de drie 
dingen geleerd die een complete voetballer moet 
hebben: irriteren van de tegenstander en 
mopperen op de scheids. 
Het derde ben ik helaas vergeten.
Van Bob heb ik helaas geen mooie anekdotes, die 
ben ik vergeten. Net zoals Bob nog steeds elke 
zondag onze shirtjes, broeken, (slappe) ballen, 
aanvoerdersband en opstelling vergeet.
Maar we hebben wel altijd veel gelachen.

Eigenlijk wil ik nu verder gaan met een persoon-
lijke ovatie aan al mijn teamleden van (het oor-
spronkelijke Volkel 4 (of wat het nu 5 of 8), maar 
omdat nog niet iedereen het clubblad digitaal 
ontvangt, gaat dit teveel papier kosten.
Als je zondagmorgen nu eens een keer echt niets 
te doen hebt, kom eens een keer naar ons kijken. 
Het niveau is belabberd, maar……………
…………………….. er wordt wel veel gelachen!
Vraag dat anders maar eens na aan onze trouwste 
supporter Peter Pennings.

Ik geef de pen door aan onze troetelturk 
Selim Ilhan. 

scheidsrechters toebedeeld. Begrijpelijk, want je 
krijgt wat je verdiend.

Maar laten we eerlijk zijn, met scheidsrechters als 
Hans van der Locht en Pieter Peerenboom, moet 
je wel een enorm dikke huid hebben om niet 
afgestompt te worden van diegene die dan de 
leiding zou moeten hebben op het voetbalveld. 
gelukkig altijd wel veel gelachen.

Eén van de beste scheidsrechters die ik heb mee-
gemaakt op de Volkelse voetbalvelden, is zonder 
twijfel Frans van Os. Frans voelt het spel en de 
situatie namelijk altijd wel erg goed aan. De vol-
gende twee voorbeelden onderstrepen dat. We 
kregen onze tiende tegengoal tegen binnen 75 mi-
nuten en Frans floot de wedstrijd af: ‘’zo jongens, 
ik denk dat het genoeg is geweest, ik ga naar 
binnen’’.En ander voorbeeld illustreert ook het 
spel-gefuhl van Frans. Wij moesten tegen Scha-
dewijk en één van de spelers gaf aan dat hij Frans 
‘’op zijn kop’’ wilde gaan slaan. Het gevolg was dat 
we met 4 spelers Frans van deze Schadewijkenaar 
af moesten houden en dat deze met natte bille-
tjes in de kleedkamer verdween. Kijk, dat is nu de 
wedstrijd aanvoelen.

Bij de Senioren heb ik ook diverse leiders gehad 
die het niet voor elkaar hebben gekregen om mijn 
voetbaltalent verder te laten ontplooien. Twee 
leiders wil ik met name vernoemen: Bob en Sjaak 
van der Wijst. Wat niemand weet binnen de club 
is dat Bob de jongste broer is van Sjaak. Nu je dit 





Biedt veel meer...

Lagenheuvelstraat11 5408RJ Volkel (0413)272914 

O N Z E O P E N I N G S T I J D E N

Dinsdag t/m vrijdag  9.00 - 17.30 uur
Vrijdag koopavond       tot 20.00 uur 

Zaterdag  9.00 - 17.00 uur
Maandag             gesloten

Lagenheuvelstraat 11

5408 RJ  Volkel

(0413) 272914

www.coppenswarenhuis.nl



Jeugdprinses van Pieperland 
Anouk Bongers (12 jaar) 
en adjudante van 
Pieperland Maud van Dijk 
(12 jaar)

1. Hoe ziet jouw voetbal-
carrière er tot nu toe uit? 
Maud: Feije, mijn nichtje, zat 
bij voetbal. Dat leek mij ook 
wel leuk, dus toen heb ik n 
paar proeftrainingen gedaan 
en dat was zo leuk dat ik er 
ook bij ben gegaan, dat is 
ongeveer 3 jaar geleden. 
In het begin voetbalde ik bij 
de jongens en toen er daar-
na steeds meer meiden lid 
werden, hadden we een 
meisjesteam. Nu zit ik in 
J013-3M (meisjes D).

Anouk:Ongeveer 2 jaar 
geleden ben ik lid geworden. 
Een paar vriendinnen, onder 
andere Maud en Loes, voet-
balden al, dus ik ging ook een 
paar proeftrainingen mee doen om te kijken of het leuk zou 
zijn, en dat was het! Ik speel nu ook in J013-3M (meisjes D).

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Anouk:Eerst stond ik meestal rechts- of linksachter en nu 
eigenlijk altijd laatste vrouw en dat is ook wel mijn 
lievelingsplek.

Maud: ik sta altijd spits spits, dus voor in het midden, eerst 
stond ik ook nog wel eens in het midden. 
De spits is mijn favoriete plekje.

3. Op welke plek zijn jullie geëindigd afgelopen najaar-
scompetitie? 
Wie was jullie moeilijkste tegenstander in de competitie en 
waarom?
Maud: Volgens mij 9e, er waren wel moeilijke tegenstand-
ers, maar ik weet zo de naam niet meer.

Anouk: Laatste, zo ongeveer… we hebben weleens 12-0 
ofzo verloren, ik weet niet meer tegen wie dat was, maar 
die speelden allemaal al een paar jaar samen.

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Anouk: Het is altijd leuk om met elkaar te voetballen en in 
de kleedkamer is het ook altijd erg gezellig!

Maud: De gezelligheid! En ook dat we (meestal wel) respect 
hebben voor elkaar, ik bedoel dat er niet meteen gezeurd 
wordt als er iets mis gaat bij iemand, maar dat we dan tegen 
elkaar zoiets zeggen als: “ die kon je ook bijna niet hebben”.
Enne… goed bezig voor een blau-
we kaart, dit 
“respectvolle”team!!     

5. Waar ben je goed in en wat 
was je beste actie / truc of 
knappe kunst?
Maud: Met de bal naar de 
achterlijn rennen, dan kappen en een voorzet geven. En ik 
schiet bijna nooit met links, maar ik heb een keer met links 
in de kruising gescoord!

Anouk: Ik kan hard rennen, en een beetje “beuken”, zegt de 
rest   …  En als ik de bal heb dan kan ik een lange bal, over 
de andere spelers heen, naar voren schieten, naar Maud 
bijvoorbeeld, of ik neem hem mee langs de zijlijn en schiet 
hem dan naar voren.

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Maud: iedereen komt dan naar elkaar toe en geeft een high-
five, ik ren een rondje of maak een koprol of zoiets.

Anouk:  Ja, en bij de training trekken we dan weleens ons 
shirt over ons hoofd     

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs meege-
maakt met het voetballen of trainen?
Anouk: Ja, haha, ik ging een keer een (achter)bal schieten 
en toen vloog mijn schoen ook uit, zo achter de bal aan!!

Maud: Hihihi, een keer was de bal heel nat en ik moest 
ingooien, toen glipte de bal achter mijn hoofd uit mijn 
handen, iedereen lag in een deuk!!

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Ze kijken elkaar aan en antwoorden in koor: 
een tosti ham-kaas met curry, een zakje Doritos 
chips en zo’n grote fles drinken!! (O2)   

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je 
dan willen veranderen of toevoegen?
Anouk: Dat is een goeie vraag! Uhm… als we, na het voet-
ballen, klaar zijn met douchen enzo dan zou het leuk zijn als 
we dan nog op een veldje wat kunnen voetballen….
Kom maar op met dat pannaveldje dus!!  

Maud: ik denk andere douches, het duurt altijd zo lang 
voordat ik de shampoo uit mijn lange haren heb gespoeld…

Uit de 
voetbalschoen van....



10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)voetball-
er is jouw grote voorbeeld?
PSV!!
Maud: Ik ken wel veel namen van profvoetballers maar dan 
weet ik niet altijd wie het zijn, dus dan zijn ‘t toch papa en 
ons Femke!

Anouk: Bij ons thuis voetbalt niemand….dan is ‘t mijn neef 
Jurre, die kan wel goed voetballen.  

11. Jullie zitten allebei in groep 8 op de Vlieger; 
wat wil je later worden?
Anouk: Ik denk iets doen met mijn handen, kapster miss-
chien of iets met kinderen.

Maud: Weet ik nog niet, ik denk iets met kinderen, op 
de peuterspeelzaal of bij de kleuters, waar veel geknutseld 
wordt. 

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere 
sport? En zijn jullie pap en mam en zussen ook sportief?
Maud: Ik zit ook nog bij de dansmariekes en ik speel gitaar. 
Femke voetbalt en tennist, Aniek tennist en gaat naar de 
sportschool, mama speelt ook tennis en papa voetbalt (en 
drinkt bier) bij de veteranen. 

Anouk: ik doe nog (garde)dansen bij Dance Action. Julie 
zit ook bij (garde)dansen, Christy doet aan honkbal, mama 
tennist en volleybalt en papa doet niks. Of ja, hij gaat kijken 
naar ons...

13. Komende (Carnavals)tijd hebben jullie een belangrijke 
rol in Volkel, als jeugdprinses en adjudante!! Waarin voel je 

je het lekkerst, in je voetbaltenue of in je 
prinses / adjudant outfit?
Samen zijn ze het er over eens dat dat toch echt wel een voet-
baltenue is, dat zit veel lekkerder en is niet zo heet! 
Pfff, dat wordt dan ff afzien, komende tijd…  

14. Wat is tot nu toe jullie leukste “klus” als jeugdpaar?
Anouk: De onthulling was erg leuk, met alle verbaasde gezicht-
en, en alle felicitaties en onze eigen receptie was ook heel leuk!

Maud: Alles is leuk!! Met de onthulling was ‘t inderdaad erg 
leuk, om ieders gezicht te zien! En het was ook wel een beetje 
spannend.

15. Hoe denken jullie dat de Carnaval voor jullie gaat 
worden?   

SUPERLEUK!!
het wordt gewoon heel gezellig, kei leuk!!

 En dat komt zeker goed, met deze 2 “feest”meiden voorop!! 
Anouk en Maud, kei bedankt voor jullie leuke, en giechelende, 
antwoorden, het was gezellig!

Wij wensen jullie super veel plezier met de carnaval!!

“Met dansen, feesten en gehos, 
gaan wij helemaal los!”

En natuurlijk ook voor alle andere Piepers en Pieperinnekes: een 
hele skônne, gezellige carnaval mi veul leut!!
 
Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht.
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KERSTBINGO





Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Den Dekker Assurantiën
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E info@dendekkerassurantien.nl
I www.dendekkerassurantien.nl



De topscoorder

Er wordt flink gescoord in de verschillende 
Volkelse teams en de topscoorders van de ver-
schillende teams ontlopen elkaar nauwelijks. 
Stefan van Dooren voert de ranglijst op dit mo-
ment aan, maar hij wordt op de voet gevolgd door 
spelers van Volkel 2 en door de Dames. Maar ook 
bij andere teams zitten spelers die goed op dreef 
waren in de eerste helft van dit seizoen!

Speler   Doelpunten
Stefan van Dooren  13
Femke vd Zanden  12
Tijn van Boxtel   12
Britt van Hooff   11
Dennis vd Burgt  11
Kenny van Hal   9
Rens van Lanen  8
Theo Peerenboom  8
Martijn van Dijk  7

Koning van de Assist

Maar liefst 3 spelers/sters die gezamenlijk deze 
ranglijst aanvoeren. zowel Femke als Britt als 
Kenny wisten al 13x een medespeler tot scoren 
te brengen. Hiermee mogen zij alle drie zich tot 
winter koning(in) kronen!
Speler    Assists
Femke vd Zanden  13
Britt van Hooff   13
Kenny van Hal   13
Mark Verhoeven  9
Martijn van Dijk  8
Bas Verkuijlen   8
Senne Bos   6
Gijs Verkuijlen   6
Sander vd Elzen  6
Dennis vd Burgt  6
Mike van Hintum  6

Doelman van het jaar

De minst gepasseerde doelman van de eerste 
helft van het seizoen is nog altijd Teun van Bakel. 
Met slechts één tegengoal in 3 gekeepte wed-
strijden heeft hij het beste gemiddelde. Het gaat 
alleen spannend worden of hij wel het minimale 
aantal van 10 gekeepte wedstrijden gaat halen. 
Mike van Eembergen staat er van de ‘vaste keep-
ers’ het beste voor, dus ook hij lijkt een goede 
kans te maken op de titel aan het einde van het 
jaar!

Speler  Aantal  Tegen- Gemiddelde  
   gespeeld  goals
Teun van Bakel 3 1 0,33
Mike van Eembergen 7 5 0,71
Inge Aben 6 5 0,83
Tomek Kuijpers 11 11 1,00
Rick van Amsterdam 1 1 1,00
Tom Jacobs 12 15 1,25
Wim vd Locht 4 6 1,50
Jet vd Zanden 8 12 1,50
Maarten Derks 6 11 1,83
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
Gerald Riepe 1 2 2,00
Andre Koenen 1 2 2,00
Wilco van Nuland 10 25 2,50
Tom Volgels 5 14 2,80
Marvin Schonenberg 7 20 2,86
Aukje Bos 1 3 3,00
Kenny van Hal 1 4 4,00
Bas Baaten 1 4 4,00

Statistieken

Het is hartje winter, de velden zijn wit, de kerstbomen staan en  de oliebollen zijn op. 
Tijd dus om op te maken wie de ‘Herbstmeisters’ van de verschillende klassementen zijn geworden!



Team van het jaar
Volkel 3 heeft dit jaar een duidelijke ambitie, en 
dat is kampioen worden! Ze zijn hard op weg om 
dit waar te maken, want ze voeren niet alleen de 
clubcompetitie aan, maar ze staan ook bovenaan 
in hun eigen competitie. Volkel 2 kan nog redelijk 
bij blijven en ook beide Dames teams sprokkelen 
de nodige punten bij elkaar.

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 3 12 31 2,58
Volkel 2 13 30 2,31
Dames 2 9 20 2,22
Dames 1 10 21 2,10
Volkel 6 10 21 2,10
Volkel 8 10 19 1,90
Veteranen 13 23 1,77
Volkel 1 13 22 1,69
Volkel 4 10 15 1,50
Volkel 7 11 16 1,45
Volkel 5 10 11 1,10

De jeugd
De Jongens Onder 11 doen het heel goed. Zowel 
JO11-3g als JO11-2 heeft al hun wedstrijden voor 
de winter weten te winnen. Hiermee voeren ze 
deze rangelijst dan ook samen aan, Proficiat, 
jullie zijn de Herbstmeisters bij de jeugd!

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
JO11-3 9 27 3,00
JO11-2G 5 15 3,00
JO19-1 13 28 2,15
M15-1 8 15 1,88
M17-1 8 15 1,88
JO11-1 7 13 1,86
JO17-2 9 15 1,67
JO15-1G 9 12 1,33
JO13-1 13 17 1,31
JO19-2 8 9 1,13
JO15-2 9 10 1,11
JO13-2 9 9 1,00
JO9-1 9 9 1,00
JO17-1 13 11 0,85
JO9-3 11 6 0,55
JO13-3M 9 4 0,44
JO9-2G 8 2 0,25
JO9-4 12 0 0,00
M11-1  9 0 0,00
succes in de 2e helft van dit seizoen!
Groet, Wout Cobussen

Hallo kinderen, ouders en andere belangstellenden,

Dit jaar bestaat RKSV Volkel 80 jaar en gaan we weer een jeugdkamp organiseren. De eerste plannen zijn gemaakt en de 
eerste contacten zijn gelegd. Op dinsdag 31 januari hebben we met 20 creatieve en enthousiaste vrijwilligers al een avondje 
bij elkaar gezeten en hebben we ontzettend veel leuke, verrassende en uitdagende ideeën op papier gezet. We gaan in een 
kleiner clubje de ideeën verder inventariseren en hier een mooi programma van maken!

We kunnen wel alvast de datum met jullie delen zodat je deze in je agenda kunt zetten. Het weekend van zaterdag 8 en zon-
dag 9 juli gaan we er 2 mooie dagen van maken. We hebben ervoor gekozen om vanaf de 5-jarige tm de A-junioren een mooi 
programma te gaan samenstellen. De precieze locatie is nog niet bekend, maar we zijn in gesprek met een mooie locatie voor 
ons kamp. 

De komende maanden gaan we jullie verder informeren en zullen we laten weten hoe je je op kunt geven voor dit kamp. 

Voor het kamp hebben we op allerlei terreinen vrijwilligers nodig. Diverse mensen hebben al aangegeven dat ze willen helpen 
maar het verzoek om je nogmaals aan te melden bij  Anja Jilesen (janjajilesen@kpnmail.nl). We hopen dat niet alleen leiders 
en trainers komen helpen maar bv ook vaders, moeders, opa’s en oma’s van onze jeugdspelers.

We willen je vragen om de volgende gegevens door te geven
Naam, 
06-nummer, 
email adres en of 
je zaterdag en /of  zondag wil komen helpen 
en wat je het leukst lijkt om te doen. 
Denk hierbij aan het ondersteunen van de organisatie, het begeleiden van een spel, helpen bij het eten en drinken, kampe-
ment inrichten, hulptroepen, nachtwacht of……

Tot later!, Anja Jilesen, Michiel van Summeren, Jan Riepe en Hans vd Locht



Eiment 26B. 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561 - Telefoon 0413 272 377
E-mail gijs.pol@ziggo.nl - www.gvdpolparket.nl

Kijk voor meer info op www.badkamerdesignvolkel.nl
of bel 0413 27 51 25 Adres: Antoniusstraat 16, 5408 AN Volkel

Verzorgt u de koffie? 
Doen wij de rest!
Met oog voor detail, budget, planning, uitvoering, afwerking én een
oplevering die tot volle tevredenheid stemt. Daar doen we het voor. 



Beste clubleden,

Ik ben Ursula Krol, werkzaam als verpleegkundige op 
Hospice de Goudsbloem in Veghel. 
Anderhalf jaar geleden kwam ik met mijn gezin (man en 
4 kinderen van 15 tot 21 jaar) in gambia voor vakantie en 
bezocht daar een kliniek  en  een fitness centrum. 
Ik werd geraakt door de manier van  werken, daarmee 
bedoel ik dat ze daar met al hun tekorten aan middelen 
en materialen er toch het beste van probeerden te maken. 
Gambia liet me niet meer los en sindsdien verzamel ik 
spullen voor de kliniek.

Dit jaar was ik opnieuw in Gambia en kwam in contact met 
een paar jonge mannen die een voetbalacademie voor 
kinderen van alle leeftijden opgezet hebben.

Op een groot zandveld worden iedere zaterdagochtend 
voetbaltrainingen gegeven. Voor kinderen zonder speelgoed 
en vaak zonder onderwijs. Kinderen die weinig toekomst-
perspectieven hebben kunnen op deze manier toch ontdek-
ken dat ze ergens goed in zijn. 
Geweldig! Goed voor hun zelfvertrouwen.

Het ontbreekt de voetbalacademie echter aan alle 
middelen.
Ik zou jullie als leden willen vragen of jullie mij en dus de 
voetbalacademie in Gambia kunnen en willen steunen
Ik ben op zoek naar voetbalschoenen (niet kapot en alle 
maten), sportshirts, sportbroeken, medailles, prijzenbekers 
maar ook naar keeperhandschoenen.
Jullie kunnen de sportspullen die je voor dit doel beschik-
baar stelt inleveren bij de bar in de voetbalkantine (geef 
even door dat het voor Ursula Krol is).

De kinderen van de voetbalacademie zullen jullie geweldig 
dankbaar zijn!
Dank jullie wel, een hartelijke groet van,

Ursula Krol-Tielemans
Maaymanseweg 14
5408 AP Volkel
Tel: 06-46225870
Email: krol6@live.nl



H U I S S T I J L

ONTWERP - RECLAMEBORDEN
SPANDOEKEN - AUTO RECLAME/WRAPPEN
RAAM BELETTERING - ROLBANNERS
RELATIEGESCHENKEN - TEAMKLEDING

R E C L A M E

D R U K W E R K

DRUKWERK (DIGITAAL) - FLYERS
BROCHURES - FOLDERS
ANSICHTKAARTEN - POSTERS
KLEDING & TEXTIEL - CD/DVD DUPLICATIE 

LOGO ONTWERP 
BRIEFPAPIER - ENVELOPPEN
VISITEKAARTJES - DOORSCHRIJFSETS
STICKERS - MEMOBLOKS
POSTERS - FOLDERS 

LOOPKANTSTRAAT 25, 5405 AC  UDEN 
DASSTRAAT 6,  5408 XV VOLKEL
0413-850513  - 0646 221 201 

INFO@MEIJERTOTALGRAPHICS.NL
WWW.MEIJERTOTALGRAPHICS.NL



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

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

Verzorger
Wim	van	Tiel,	Groesplak	2,	Zeeland		0486-453073

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

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

E-mail algemeen - info@rksv-volkel.nl

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

Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan 
Ton	van	Hooff,	06-19906363	of	mailen	naar	info@rksv-volkel.nl






