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Hallo Sportvrienden,

Alweer de 2e editie van de klupproat in een nieuw jasje. We zijn blij met de vele 
positieve reacties die we hebben ontvangen na de vorige editie van de 
klupproat. Dat maakt ons weer enthousiast om van deze editie weer een mooi 
blad te maken. We  hebben ook een aantal foto’s opgestuurd gekregen om op 
de omslag te plaatsen, helaas kunnen we er maar 1 plaatsen. Maar blijf ze vooral 
opsturen en als er plaats is verwerken we ze in de klupproat. Evenals geschreven 
stukken, die zijn van harte welkom. Dus schroom je niet om iets in te sturen, 
het mag over van alles gaan.

Bij aanvang van het nieuw seizoen is Pieter Peerenboom gestopt als voorzitter 
van onze voetbalclub en word hij opgevolgd door Fred Bongers. Wij willen Pieter 
bedanken voor zijn inzet (vooral omdat hij als 1e zijn stukje voor de klupproat 
inleverde) en Fred veel succes wensen met het leiden van onze mooie club.

Helaas kunnen we maar 1 team van onze club feliciteren met het behalen van 
het kampioenschap. En dat zijn de JO19-1 oftewel de A1, spelers trainers en 
leiders gefeliciteerd met het behalen van de titel! Bij het tikken van dit stuk 
speelt het 2e nog wedstrijden om promotie, wij wensen hen veel succes.

Het seizoen zit er dan ook weer voor bijna iedereen op, en dat wil zeggen dat de 
vakantie periode weer bijna aanbreekt. Dus dan wensen wij alvast iedereen een 
fijne vakantie en tot volgend seizoen.

Met sportieve groet,
Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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Van de voorzitter
Het seizoen 2016/2017 zit er op en dan is het 
gebruikelijk om terug te kijken op de mooie momenten 
van dat afgelopen seizoen. Niet alleen de mooie 
momenten, want er gebeuren natuurlijk altijd zaken 
die niet zo leuk zijn. Wat dan erg in het oog springt zijn 
natuurlijk de gebeurtenissen tijdens Nooit Gedacht – 
Volkel. Ik heb veel mensen van onze club gesproken 

en eigenlijk vertellen ze allemaal hetzelfde. Op hun werk, bij kennissen, op school, 
overal kregen we als Volkelnaren de vraag:  “Kom jij uit Volkel? Dat is die club met al 
die rode kaarten.” Iedereen vertelde hetzelfde, we moesten onze club verdedigen, 
uitleggen wat er echt gebeurd was, vertellen dat we echt een keurige vereniging zijn. 
Terugkijkend vind ik dat het vervelende van de hele situatie. Wat er gebeurd was is 
niet goed te praten, dat beseft iedereen. Feit is wel dat er eigenlijk niet zoveel ge-
beurd is behalve een paar verbale opmerkingen, gemaakt uit teleurstelling, toen dui-
delijk was dat Volkel het kampioenschap kon vergeten. En nogmaals, we willen dat 
niet goedpraten maar er gebeuren wekelijks dingen op en rond voetbalvelden die 
niet in de kranten komen en die veel erger zijn. We mogen allemaal nog steeds trots 
zijn op onze mooie vereniging en we gaan gewoon door op de manier zoals we dat al 
jaren doen. Met veel plezier ons inzetten voor de club, met respect voor elkaar, onze 
tegenstanders en de scheidsrechters.

Op het moment dat ik dit stuk schrijf is ons Eerste net door Stormvogels uitgescha-
keld in de na-competitie. Dat is natuurlijk erg jammer en toch vind ik dat we alle-
maal trots mogen zijn op de prestaties van het team van onze trainer Tom van Dalen.



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



Colofon
Klupproat

Redactieadres:
clubblad@rksv-volkel.nl

Adreswijzigingen:
info@rksv-volkel.nl

Redactie:
Johnny Groenen
Arnold Pluk

Bezorging:
Pascal van Os

Advertenties:
Afspraken:
sponsoring@rksv-volkel.nl

Nieuwe advertentie:
clubblad@rksv-volkel.nl

Ontwerp layout:
Meijer total graphics

Drukwerk:
Meijer total graphics

De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden 
artikelen te bewerken of 
in te korten. Overname 
van artikelen is uitsluitend 
toegestaan met bronver-
melding.

Tom en zijn staf kregen te maken met langdurige blessures van een paar basisspelers 
maar die gaven de kans aan jonge spelers uit het Tweede. Die kans hebben ze stuk 
voor stuk met beide handen aangegrepen met als gevolg dat we tot de laatste wed-
strijd meededen om het kampioenschap. 
Bij deze nogmaals een heel groot compliment aan de de spelers van het Eerste en 
natuurlijk ook aan de staf, Tom van Dalen, Wim van Tiel, Freddy van Boxtel, Jan Rie-
pe en Jan Jilessen.  

We hebben als club een hoogtepunt beleefd met het kampioenschap van de A1. 
Zo zie je maar dat voetbal onvoorspelbaar is. Op de laatste speelronde won onze 
A1 zeer overtuigend van UDI’19 en verloor concurrent Nooit Gedacht op eigen veld 
van DVG. Het was mooi om te zien dat er steeds meer supporters zich naar het veld 
van UDI haastten toen duidelijk werd dat het wedstrijdverloop in Geffen gunstig was 
voor Volkel. Na het laatste fluitsignaal in Uden was het nog even spannend, maar 
toen barstte het feest los. Een heel groots compliment voor René van Schijndel en 
zijn staf die met keihard werken, geloof in de uitgezette lijn en heel veel visie dit 
hebben bereikt. René mag met zijn team volgend jaar uitkomen in de Hoofdklasse, 
historisch voor Volkel. Daar komt nog bij dat de jongens die naar de senioren gaan 
allemaal een versterking vormen voor de selectie van volgend seizoen. Het kampi-
oenschap werd overigens zeer uitbundig gevierd, eerst op de club onder andere met 
onze vrienden van DVG. Ook in de weken daarna zagen we de spelers en staf regel-
matig opduiken om het vieren van het kampioenschap nog maar eens te verlengen. 
 
Een prachtige gebeurtenis was natuurlijk de wedstrijd die ons Vierde speelde op het 
Griekse eiland Zakynthos, tegen Doxa Lithakia, de vorig club van Spiros. Van spelers, 
begeleiders en de bestuursdelegatie hoorde ik dat het een onvergetelijke trip was. 
De ontvangst was zeer gastvrij, alles tot in de puntjes geregeld en iedereen was trots 
dat ze de droom van Spiros en Hanny uit konden laten komen. Verderop in ons club-
blad volgt een uitgebreid verslag van de hele trip.

Voor mij is dit de laatste keer dat ik het woordje van de voorzitter mag schrijven. 
Vanaf het nieuwe seizoen gaat Fred Bongers de voorzittershamer hanteren en als 
de Algemene Leden Vergadering er mee instemt wordt Fred de nieuwe voorzitter. 
Ik ben heel blij dat Fred het gaat doen want in de afgelopen 4 jaar is Fred altijd mijn 
steun en toeverlaat geweest. Eén van de eerste dingen die ik als voorzitter deed was 
Fred naar het Dagelijks Bestuur halen. Buiten het feit dat ik vind dat de jeugdvoorzit-
ter in het DB hoort, de jeugd is namelijk het grootste deel van de actieve leden, vind 
ik Fred een zéér goede bestuurder. Ik wens Fred dan ook heel veel succes, in eerste 
instantie als voorzitter a.i. en daarna met instemming van de ALV, als voorzitter. 

Terugkijkend op het afgelopen seizoen heb ik wederom heel veel bewondering voor 
Els en Toine die met heel veel inzet altijd klaar staan voor ons. Vanaf deze plek roep 
ik iedereen op die wat vrije tijd over heeft om zich te melden als kantine medewer-
ker. Al is het maar een paar keer per seizoen, we kunnen iedereen gebruiken, vele 
handen maken licht werk. Geef je daarvoor op bij Els of bij één van de bestuursle-
den. Els en Toine hartelijk bedankt voor jullie inzet!!

Bij afscheid nemen hoort ook terugkijken. Er wordt mij regelmatig gevraagd wat 
ik hoogtepunten vond of waar ik trots op ben. Ik ben er vooral trots op dat ik het 
heb mogen zijn, voorzitter van de RKSV Volkel, van onze mooie club. Met heel veel 
plezier kijk ik terug op de afgelopen 4 jaar waarin ik heb mogen samenwerken met 
de andere geweldige bestuurleden en alle fantastische medewerkers van onze club. 
Ik praat hier over afscheid nemen maar dat is natuurlijk niet het geval. Ik blijf betrok-
ken bij de club als leider van de JO<19 2, als scheidsrechter en natuurlijk als suppor-
ter van ons eerste elftal.

Tenslotte wens ik iedereen een hele fijne vakantie en hoop ik jullie allemaal weer 
terug te zien in het nieuwe voetbalseizoen.



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



Edwin van Diessen
Edwin van Diessen neemt komend seizoen de hamer 
als voorzitter van de jeugdcommissie over van Fred 
Bongers en Edwin neemt daarbij ook de bestuursfunctie 
over van Fred. Edwin, heel erg bedankt dat jij hiertoe 
bereid bent gevonden en heel veel succes!

Harrie van Hout
Harrie van Hout is onze nieuwe scheidsrechters coör-
dinator voor de jeugdwedstrijden geworden. Hij zal de 
indeling verzorgen van de scheidsrechters. Harrie, ook jij 
heel erg bedankt hiervoor en veel succes!

Jan vd Lee
Gerald Riepe stopt na dit seizoen als hoofdtrainer van 
onze Dames 1. Om deze functie in te vullen hebben we 
eerst wat rondgevraagd in de directe omgeving, toen dit 
geen succes opleverde hebben we een kleine oproep 
geplaatst op een gerenommeerde site hiervoor, daar 
kregen we 2 goede reacties op. Uit 1 van deze 2 hebben 
we een opvolger van Gerald gevonden: Jan vd Lee uit 
Middelrode. Jan, ook jij veel plezier en succes!

Trainers
Tom van Dalen (Volkel 1), Frank Klotz (Volkel 2), Sjaak 
vd Wijst (Volkel 3) en Frans Bongers (B-selectie) hebben 
allen hun contract verlengd en staan dus ook volgend 
seizoen op het trainingsveld.

Voetbalkennersquiz
Tijdens een wederom spannende finale van de Volkelse 
Voetbalkennersquiz, is Eric Riepe tot winnaar uitgeroep-
en. Eric mag een jaar lang de Frank Raaijmakers trofee 
in bezit hebben, Eric proficiat! 

Wolbert Fysio
Volkel is een samenwerking aangegaan met Wolbert 
Fysio. Samen is een 3-jarig contract getekend in het 
kader van het club-care-concept. De samenwerking 
gaat in training, sportfysio, blessures en preventie! Op 
maandagen is er van 17.00u – 18.00u een gratis inloop-
spreekuur voor leden van onze vereniging.
(Foto Wolbert fysio)

Easter Open
Tijdens het paasweekend is weer het jaarlijkse Easter 
Open toernooi gespeeld. Dit toernooi speelt zich af op 
16 verschillende locaties waar Volkel er 1 van is. We 
mochten dit jaar 76 teams verwelkomen uit Nederland, 
België, Denemarken, Engeland, Colombia, Zuid-Afrika 
en de Verenigde Staten van Amerika. Aan het toernooi 
deden 9 Volkelse teams mee. De resultaten waren 
wisselend maar iedereen heeft een geweldig toernooi 
gehad.

JO19-1 (A1) kampioen
Onze A1 (JO19-1) is kampioen geworden! Zij verloren 
zo’n maand geleden het onderlinge duel met Nooit 
Gedacht, waardoor zij het niet meer in eigen hand had-
den. Toch verloor Nooit Gedacht zijn laatste wedstrijd 
en won Volkel A1 deze gemakkelijk bij Udi’19. Hierdoor 
zijn de mannen van René van Schijndel kampioen 
geworden in de 1e klasse en mogen zij volgend jaar 
uitkomen in de hoofdklasse!

Seizoensafsluiting
Zondag 14 mei heeft de seizoensafsluiting plaats-
gevonden. Dit viel samen met de gewonnen thuiswed-
strijd van Volkel 1 tegen Sint Michielsgestel, het was 
mede hierdoor een gezellige en drukbezochte dag. Ons 
feestteam had de kantine in Caribbean stijl aangekleed, 
waardoor iedereen zich in zomerse sferen waande!

Wetenswaardigheden



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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Allereerst mezelf voorstellen:
Ik ben Eric Riepe, 45 jaar en samen-
wonend met vriendin Willanda en 
dochter Sofie in Zeeland. 
Werkzaam op De La Salle in Boxtel als 
groepsopvoeder. 
Velen zullen mij echter kennen als 
The Legend (zelf verzonnen naam 
maar als ik erover nadenk zeker een 
juiste betiteling voor mijn persoon) 
of goudhaan (waarschijnlijk verzon-
nen door een abuis zijnde dronken 
journalist die ten tijde van mijn voet-
balcarrière in het eerste van Volkel 
mij in een wedstrijdverslag goudhaan 
noemde) of de verbastering die in 
mijn geheugen door Stefan van Maas-
akkers verzonnen is: plastic kip. Laten 
we het op Legend houden…

Op dit moment ben ik samen met 
Mark School en Bob van der Wijst 
coach van Volkel 5. Qua niveau gaat 
hier dus van alles mis. Aangezien ik 
als winnaar van voetbalquiz de opvol-
ger ben van Bob als voetbalkenner 
kan er dus geen discussie ontstaan of 
wij wel de juiste tactiek gehanteerd 
hebben tijdens een 
wedstrijd waarbij 
puntverlies is geleden. 
Het moet dus aan de voet-
balkwaliteiten binnen het 
veld liggen. 
Speciaal benoem ik 
voetbalkwaliteiten, want 
dat die gasten van ons kwaliteiten 
hebben staat buiten kijf. Bier drink-
en (vooral op zaterdagavond denk 
ik), geblesseerd raken, maar vooral 
feest vieren zijn kwaliteiten die onze 
boys wel degelijk bezitten. Dat wij als 
coaches daarbij zijn valt onder het 
mom van begeleiden...

Ondanks dat ik in Zeeland woon en 
vaak gedroomd heb dat professionele 
voetbalclubs wilde dat ik daar zou 
komen voetballen, ben ik de rksv 
Volkel altijd trouw gebleven. Dit 
mede ook door het tenue wat een 

Interview 
Eric Riepe

Hey Eric, omdat je dit 
jaar voetbalkenner van 
Volkel bent geworden 
wilde ik vragen of je toe-
vallig zin en tijd hebt om 
een interviewtje voor de 
Klupproat in te vullen…. 
Daar ga je al.. in te 
vullen! Voor niets de 
chocoladebol gehaald 
voor bij de koffie. Puur 
omdat ik dat dus niet 
verwacht hè! Waar is de 
tijd dat de interviewer 
nog zelf de vragen stelde 
en verwerkte in een 
mooi geheel...

Maar goed, ik ben de 
beroerdste niet dus 
hieronder een verslagje 
van het “interview” dat 
waarschijnlijk door velen 
geprint zal worden, in 
een mooi lijstje gedaan 
worden om daarna aan 
de wand te hangen zodat 
men tegen het bezoek 
kan zeggen: “Jaja, die ken 
ik!”

vraag is in het interview. Dat zelfs Ajax 
in het Volkel-tenue voetbalt maakt het 
voor mij compleet. Let op!! De cursieve 
woorden zijn dus de vragen van het 
interview. (Dank, vond het zelf ook wel 
sterk bedacht.)
De gezelligste kantine is dus ook niet 
moeilijk, want er is er maar 1 waar ik 
ben geweest. Het aantal glazen bier 
op zondag is in al die jaren niet te 
tellen, maar het lijkt mij het beste om 
daar Mark Verhoeven de schuld van te 
geven. Oh ja, daar wil ik het ook even 
over hebben. Prins Boe den Uurste… 
dan begin ik maar met het feit dat onze 
Prins degene is geweest die mogelijk 
heeft gemaakt dat ik de voetbalkenner 
mocht worden. Niet dat hij enorm veel 
weet, maar vraag aan hem waarmee de 
sokken gewassen worden in Ruwaard, 
hoe de kantine heet in Nijnsel of 
hoeveel schroeven er zitten in de 
reservebank van FC Uden en hij vult 
het juist in. Deze punten zijn net het 
verschil om naar de individuele rondes 
te gaan. De eer van de winst gaat dan 
ook zeker naar hem. Over zijn voetbal-
kwaliteiten gesproken daarentegen. 

Sinds hij Prins is loopt hij een 
beetje naast zijn schoenen. 
Dat dat niet bevorderlijk is 
voor het schieten van een bal 
is bij onze prins moeilijk uit 
te leggen... eigenwijs kun je 
het ook noemen. “Als ik geen 
aanvoerder ben zet ik lekker 

mijn steek met veren op” vind ik nogal 
kinderachtig. Toch houden we hem 
graag bij ons team. Fijne gozer, nooit te 
beroerd om te rijden in zijn auto naar 
een uitwedstrijd…

Volkel 5 is een team wat altijd speelt op 
kunstgras. Dit om tegemoet te komen 
aan de club maar ook dat we dan zo 
vroeg mogelijk kunnen voetballen. Je 
kan het maar gehad hebben.. Persoon-
lijk heb ik tijdens mijn actieve carrière 
weinig op kunstgras gevoetbald. Simpel 
omdat er dat toen amper was. Op 
de vraag waar heb je in het veld een 

Team: Volkel 5
Niveau: 6e klasse
Leeftijd: 45 jaar
Woonplaats: Zeeland 
Positie: Coach
Vorige clubs: Geen

“ THE
LEGEND”



hekel aan, kan ik dan wel zeggen kunstgras. Die rubber 
bolletjes die opspatten als een bal stuitert, ik vind het 
niks. Dat de verzorger na een sliding van een midden-
velder of verdediger (aanvallers maken geen sliding, 
die willen alleen maar in de krant) beter een brand-
blusser dan een waterzak mee kunnen nemen vind ik 
kansloos. Ik snap de voordelen van een kunstgrasveld 
maar geef mij maar gewoon gras.

De brug naar mijn eigen herinneringen is nu mooi te 
maken. Als speler was mijn sterkste punt denk ik mijn 
babbel.. 12 of 13 jaar in Volkel 1 gespeeld kan niet 
alleen aan mijn voetbalkwaliteiten hebben gelegen. 
Mijn zwakste punt in het voetbal was het koppen. Het 
continu op moeten lossen van een verkeerde pass van 
een medespeler met een kopbal is iets wat ik niet zag 
zitten. Het is tenslotte VOETbal.  

Mijn mooiste herinnering in het voetbal is dat ik in de 
jeugd in het Maasbuurt elftal ben terecht gekomen en 
dat we Brabants kampioen zijn geworden. Ik zeg “we” 
maar ik heb maar een wedstrijd of 6, 7 meegedaan. 
Neemt niet weg dat ik dat wel als mooie herinnering 
ervaren heb.  De grootste teleurstelling komt ook 
uit die periode omdat de trainers en coaches van het 
Maasbuurt elftal aangaven dat op het moment dat we 
naar de senioren zouden doorstromen we minimaal in 
een hoofdklasse zouden komen te spelen. 
Zelf heb ik het gevoel dat er iets mis gegaan met 
mijn voetbalcarrière..  Een andere grote teleurstel-
ling is geweest dat we de kampioenswedstrijd tegen 
Braakhuizen gingen spelen op zondag maar dat we op 
donderdag nog een rustig oefenpotje speelden tegen 
het vierde van Volkel. Dat bij een stand van ongeveer 
8-0 ik alleen richting keeper ging en daarbij van 
achter door Harald Somers neergehaald werd… over 
teleurstellingen gesproken… enkelbanden ingescheurd, 
weg kampioenswedstrijd!! Uiteindelijk levert dat dan 
ook weer mooie herinneringen op, omdat Edwin 
Hermkens mijn plaats innam en hij scoorde in die 
wedstrijd, dat was natuurlijk geweldig. 

Op mijn zwarte voetbalschoenen (Kleur schoenen) heb 
ik met vele goede voetballers gespeeld. Paul Overeem 
was voor mij de beste. Hij kwam niet uit de midden-
cirkel 75% van de wedstrijd, maar was bijna altijd de 
beste van het veld. Hij was ook degene die mij veel 
heeft proberen te leren tijdens trainingen en wedstri-
jden. Verder waren er ook veel spelers waar ik wel 
respect voor had maar die hadden een andere men-
taliteit. “Harde werkers”… nooit begrepen, want die 
werkten zich helemaal het schompes om de bal in te 
leveren bij “voetballers”. Peter Hagelaars en Eus Ber-
felo bijvoorbeeld, schitterende gasten en onmisbaar 
voor een elftal om te presteren. Maar nogmaals: ik had 
andere kwaliteiten. (Beste speler mee gespeeld) 
Op de vraag meest onderschatte voetballers denk ik 
aan de Willy’s. Niet de voetbalclub en ook niet dat 

niveau, maar aan Wilfred van Deursen en Wilfred 
Smits. Wilfred van Deursen omdat die het spel dusdan-
ig goed zag dat hij het vermogen had om zijn gebrek 
aan pure snelheid (sorry Willie, maar dat weet jij ook 
goed) te kunnen compenseren met zijn spelinzicht. 
Had hij supersnel geweest, dan had hij helaas niet bij 
Volkel gevoetbald maar vele klassen hoger. Wilfred 
Smits daarentegen was supersnel en fanatiek. Toch 
heeft hij te weinig waardering gekregen voor zijn voet-
balkwaliteiten. Hebben we het vaak over gehad terwijl 
we op de reservebank van Volkel 1 aan het bijkomen 
waren van de zaterdagavond..

Een favoriete clubman ga ik niet noemen omdat 
ik geen verschil wil en kan maken als het gaat om 
mensen die de club op wat voor manier dan ook een 
warm hart toedragen. Wat ik wel zie is een club waar 
iedereen trots op mag zijn. Omdat ik in Zeeland woon 
hoor ik ook verhalen over Festilent en hoe het er 
daaraan toe gaat. Dan vind ik het geweldig om te zien 
dat er zo veel vrijwilligers zijn die RKSV Volkel maken 
tot de club die het nu is en waarbij fanatiek voetballen 
een voorwaarde is (ieder zijn niveau), maar dat respect 
en gezelligheid het belangrijkste is. 

Tot slot wordt gevraagd naar mijn mooiste doelpunt en 
grootste blunder..
Wederom moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Enerzijds omdat ik geen blunders gemaakt heb en 
anderzijds ik niet kan kiezen uit de vele wonderschone 
doelpunten die ik het publiek heb gegeven.. Een leuk, 
maar niet zozeer mooi doelpunt, was in een wedstrijd 
(weet niet meer tegen wie, ga van eigen kracht uit, 
tegenstander niet belangrijk) waarbij ik paar minuten 
tijd in moest vallen. Ik zei tegen Rob van Beem nog dat 
hij op moest letten, want ik zou mijn vinger opsteken 
zodat hij wist dat ik de winnende goal had gemaakt. 
Toen ik uiteindelijk mijn vinger opstak zag ik Rob zijn 
hoofd schudden. Zoiets van: “oh jee dat moet ik nog 
lang horen.” Maar zo ben ik niet. Heb er nooit meer 
iets over gezegd. Tja niets voor niets Legend..

Komend seizoen hoop ik nog coach te zijn van ons 
elftal. Ondanks verschillende generaties een mooie 
club liefhebbers van het spelletje en de activiteiten 
eromheen. 

Daarmee heb ik alle vragen van het “interview” 
beantwoord en rest mij nog iedereen een sportieve 
groet te wensen en verwacht ik dat de titel voetbalk-
enner volgend jaar overgenomen wordt door Marcel 
vd Bergh. Hij zit bijna iedere keer in de finale maar het 
lukt elke keer net niet. Misschien is dan op dat 
moment de druk te hoog? 

Zo… effe die druk vast opvoeren..

Eric Riepe
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Als jullie dit lezen zijn alle 
competities van de jeugd 
voorbij en zijn we ons aan 
het voorbereiden op de 
afsluiting voor de jeugd op 
10 juni met de beruchte 
wedstrijdjes tegen de 
ouders en de 
penalty-bokaal.

We kunnen uit de voorjaarreeksen helaas geen kampioenen 
benoemen. De A2 en D2 hebben heel lang meegedaan om 
de bovenste plek maar hebben het uiteindelijk niet gered.

Voor de actuele competitiestanden wil ik naar de site 
(www.rksv-volkel.nl) verwijzen. 
Hierop zijn ook de programma’s van alle teams te vinden. 
Breng volgens seizoen gerust eens een bezoek aan ons 
sportpark om de spelers te zien en aan te moedigen.

Er is 1 team dat het wel gered heeft. Buiten alle verwachtin-
gen om is de JO19-1 kampioen geworden in de eerste klasse 
en hiermee gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dit is uniek 
voor de Volkelse jeugdafdeling. Niet alleen de inzet en het 
talent van de spelers maar ook de technische staf van de 
JO19-1 hebben hier een groot aandeel in gehad.
Na verlies in Geffen tegen de grootste concurrent leken de 
kansen op een kampioenschap gevlogen en werd er al rek-
ening gehouden met het spelen van de nacompetitie.
Door veerkracht en karakter te tonen werden de volgende 
wedstrijden “gewoon” gewonnen en daardoor bleef de druk 
bij Nooit gedacht om ook te blijven winnen. In de laatste 
wedstrijd van Nooit Gedacht tegen DVG was de spanning te 
groot en konden ze geen punten pakken. Volkel had in de 
laatste wedstrijd weinig problemen met UDI en won daar 
met 9-0. Omdat de wedstrijd in Geffen nog niet afgelopen 
was toen er in Uden afgefloten werd, volgden nog een paar 
spannende minuten. De stand in Geffen was inmiddels 1-2 
geworden. Door de live verbinding met Volkelse mensen in 
Geffen konden we het verloop volgen. Eindelijk kwam het 
bericht over het laatste fluitsignaal en barste de feestvreu-
gde los. Volkel JO19-1 is Kampioen.
Met medewerking van verschillende bereid willende 
mensen is binnen heel korte tijd alles geregeld om de 
JO19-1 een kampioensfeest te kunnen geven. 

Het bleef nog dagen onrustig in Volkel en omstreken..........

De coördinatoren van de jeugdcommissie zijn al maanden 
bezig met de nieuwe indelingen voor seizoen 2017-2018. 
Het was (net als voorgaande jaren) weer een hele puzzel om 
dit voor elkaar te krijgen. Natuurlijk is het ook dit jaar weer 
gelukt en komt de indeling half juni op de borden en op de 
site. Er zitten nog een paar hiaten in de begeleiding bij een 
paar teams maar hier wordt nog hard aan gewerkt om dit 
op te lossen.

Op 29 mei hebben we de traditionele laatste jeugdleiders-
vergadering van het seizoen gehouden. Vooraf aan deze 
vergadering gaf Wolbert een presentatie over het club-care 
concept waar wij vanaf volgend seizoen ook aan meedoen. 
Zie hiervoor ook het stuk van Wolbert Fysio elders in deze 
uitgave. Hiermee hopen we het niveau van onze trainers, 
trainingen en spelers nog beter te maken met minder 
blessures. Ook hebben we afscheid genomen van een 
aantal trainers en leiders die zich de afgelopen jaren ingezet 
hebben voor onze jeugd en nu besloten hebben dat het tijd 
is voor anderen om het stokje over te nemen. Ik wil hier 
nogmaals mijn dank uitspreken naar iedereen die zijn tijd en 
energie heeft ingezet om onze jeugdleden te kunnen laten 
voetballen.

Buiten de nieuwe samenwerking met Wolbert Fysio hebben 
we ook nog steeds het samenwerkingsverband met de fysio-
therapie praktijk NXT Fysio in de Kloosterstraat in Volkel. 
Een van de specialisten van NXT Fysio gaat zich volgend 
seizoen richten op de meidenteams met diverse oefeningen 
om blessures te voorkomen en een betere warming-up.

Op de nieuwjaarsreceptie heb ik beloofd dat we het rester-
ende bedrag voor het pannaveldje bij elkaar zouden krijgen 
zodat de aanleg gerealiseerd kan worden. Met medewerk-
ing van een aantal vrijwilligers, sponsoren en de club van 
100 is dit gelukt. Dit heeft tot gevolg dat we half juni kunnen 
beginnen met de aanleg van het panneveld voor onze jeug-
dleden. Het veld komt langs het hoofdveld op de grasstrook 
bij de parkeerplaats te liggen. De oorspronkelijke plaats die 
we in gedachten hadden (bij het scorebord) is niet mogelijk 
in verband met de drainage installatie van het hoofdveld die 
daar onder de grond ligt.

Jeugdproat



Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal het pannaveld in 
gebruik genomen kunnen worden.

Het jeugdkamp krijgt steeds meer gestalte. Een groep 
enthousiaste vrijwilligers is druk bezig om alles te organiser-
en om onze jeugdleden een onvergetelijk weekend te bezor-
gen. Er zijn meer dan 160 aanmeldingen van jeugdleden en 
meer dan 100 vrijwilligers die de organisatie willen helpen. 
Verder zijn er tal van bedrijven en personen die materialen 
ter beschikking stellen om het weekend te laten slagen. 
Zaterdag 8 en zondag 9 juli krijgen alle deelnemers een 
scala van activiteiten met alles er op en eraan zodat het een 
onvergetelijk weekend wordt.

Dit is mijn laatste stukje voor het clubblad als voorzitter 
van de jeugdcommissie. Na 6 seizoenen vind ik dat het 
tijd wordt voor een opvolger met nieuwe frisse energie en 
ideeën. Die opvolger hebben we gevonden in de persoon 
van Edwin van Diessen. Edwin is al enkele jaren secretaris 
van de jeugdcommissie en was ook toe aan een nieuwe 
uitdaging. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Edwin een 
succes gaat maken van deze uitdaging. 

Een andere verschuiving bin-
nen de jeugdcommissie is dat 
Jan Riepe stopt met pupillen 
coördinator en de functie van 
Edwin overneemt.
Ik wens beide heel veel succes 
en nog meer plezier met het 
besturen van onze 
jeugdafdeling.

Ik heb mijn functie als jeud-
voorzitter 6 seizoenen met 
veel plezier uit kunnen 
voeren. Dit kan, niet in de 
laatste plaats, door mede-
werking van alle commis-
sieleden en bestuur maar 
zeker ook door alle 
vrijwilligers waar ik de 

afgelopen jaren mee te maken heb gehad. Vrijwilligers in 
alle soorten en maten, oud en jong, ervaren en onervaren, 
sommige erg makkelijk, sommige kritisch en sommige lastig. 
Maar dat hoort er allemaal bij. De diversiteit in reacties op 
situaties die gebeuren, zorgen ervoor dat een bestuur of 
commissie scherp blijft en alert blijven op verbeterpunten. 
Waar het op neer komt is dat we met z’n allen een verenig-
ing hebben neergezet waar veel organisaties jaloers op zijn. 
Dat geld voor het spel niveau van onze teams, onze trainers 
en leiders, de faciliteiten, de accommodatie en vooral de 
sfeer die bij een dorpsclub hoort.

Ik ben trots dat ik jullie voorzitter heb mogen zijn en dank 
jullie voor het vertrouwen dat jullie in mij gehad hebben.

Ik wens iedereen een geweldige vakantie en hoop iedereen 
weer gezond en fit te zien in september.

Sportieve groeten,
Fred Bongers

Pupil van de Week 

Hoi, ik ben Wessel van Dijk
Op zondag 30 april mocht ik pupil van de week zijn bij de wedstrijd Volkel 1 - Boekel Sport 1.
Ik mocht bij de bespreking zijn en met de warming-up mee doen, vond ik heel leuk om te doen.
Toen de wedstrijd  begon mocht ik mee het veld op lopen, en ik mocht op goal schieten en scoren.
De wedstrijd was 1-1 gelijk geworden na de wedstrijd kreeg ik een bal met alle namen erop.
Heb een hele leuke dag gehad en hele fijne begeleiding.

Bedankt voor de leuke dag!

Groetjes Wessel





hadden. Alle deelnemers, zowel de teams 
als de begeleiding, en alle vrijwilligers 
konden terug kijken op een zeer geslaagd 
toernooi.

Op zaterdag en zondag hadden we in to-
taal 76 teams te gast die allemaal in een 
poule van 4 teams een halve competitie 
afwerkten. De nationaliteiten die we 
mochten ontvangen waren, Nederland, 
Duitsland, België, Denemarken, USA, 
Colombia en Zuid-Afrika. De leeftijd van 
de teams verschilde per poule en lag 
tussen de 8 en 18 jaar. Er zijn in deze 
2 dagen 118 wedstrijden gespeeld.

Vanuit onze vereniging deden er dit jaar 
maar liefst 9 teams mee aan dit toernooi. 
Dit waren de JO19-1, JO17-1, JO17-2, 
JO15-1, JO13-1, JO-11-1, JO11-3, MO17-1 
en MO15-1. Op zaterdag speelden JO15-
1, JO13-1, JO-11-1, JO11-3, MO17-1 en 
MO15-1 in Volkel.

De nummers 3 en 4 van iedere poule 
moesten op zondagmorgen, meestal op 
een andere locatie, weer
spelen tegen andere teams die ook op de 
3de of 4de plaats geëindigd waren. De 
nummers 1 en 2 van de
zaterdag poules mochten op zondagmid-
dag aantreden.
Op zondag hadden wij de complete groep 

Easter Open 2017

Het Easter Open is een 
groot internationaal 
voetbaltoernooi dat dit 
jaar voor de 18de keer 
georganiseerd werd. Het 
aantal deelnemende 
teams wordt ieder jaar 
groter. Dit jaar zelfs 580 
teams met 13 verschil-
lende nationaliteiten. Het 
aantal locaties dat dit jaar 
nodig is om alle wedstri-
jden te kunnen spelen is 
16. Dit jaar zijn wij voor 
de vierde keer één van de 
locaties.

Na maanden van voor-
bereiding met een groep 
enthousiaste vrijwilligers 
begonnen we vol vertrou-
wen en vol goede moed 
aan het toernooi. Ieder-
een wist wat zijn of haar 
taak was en ook iedereen 
heeft deze tot volle tevre-
denheid uitgevoerd.
Er zijn geen vervelende 
voorvallen geweest met 
teams of begeleiding. 

Ook zijn er geen prob-
lemen geweest die met 
de organisatie te maken 

21 van Meiden onder 15 jaar waar ook 
onze eigen MO15-1 in speelde en groep 
13 van jongens onder 11 jaar waar onze 
JO11-1 in speelde.

Na de wedstrijden op zondag kon de 
balans opgemaakt worden.
De Volkelse teams hebben het toernooi 
met wisselende resultaten afgesloten 
maar zeker is dat ze allemaal weer een 
mooi toernooi gehad hebben.
Alle teams hebben zich van hun beste 
kant laten zien en hebben veel plezier ge-
had. Bij dit toernooi met “Fair Play” hoog 
in het vaandel is meedoen 
belangrijker dan winnen.

Van parkeren, fluiten en wedstrijdsec-
retariaat tot stuarts, kantine en keuken 
was alles onder controle van deskundige 
medewerkers. 
We hebben dit toernooi kunnen 
volbrengen met de inzet van ongeveer 40 
vrijwilligers. Vermeldingswaardig is dat 
van deze 40 vrijwilligers er maar liefst 13 
zich op beide dagen ingezet hebben voor 
onze jeugd. En zeker niet onbelangrijk, en 
waar ik ontzettend trots op ben, is dat we 
dit toernooi allemaal eigen scheidsrech-
ters hebben gehad. 

Na het laatste opruimen en poetsen was 
er een welverdiend hapje en drankje voor 
alle vrijwilligers.

Na afloop van het toernooi konden we 
tevreden terug kijken op een zeer 
geslaagd toernooi.
Het niveau was, vooral op zondagmiddag, 
hoog en de leiders waren allemaal even 
fanatiek, iedereen ging volledig voor de 
winst en voor die grote bokaal.
Ik wil nogmaals iedereen die hieraan 
meegewerkt heeft heel hartelijk 
bedanken en ik hoop volgend jaar
weer op jullie medewerking.

Op de site zijn foto’s van het toernooi te 
zien.

Met sportieve groet, 

Fred Bongers



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



Beste familie, vrienden en kennissen,

Zoals je misschien al hebt gehoord ga ik dit jaar op 1 juni 
deelnemen aan de Alpe d’HuZes samen met o.a. mijn 
collega`s van DLV Advies. 

Als DLV Advies doen we dit jaar met een team van 
twaalf collega’s mee aan de Big Challenge. Het doel van 
het team van DLV Advies is om minimaal 60.000 euro 
bijeen te fietsen.

Wat is Alpe d’HuZes?
Alpe d’HuZes is een 
actie waarbij deelnemers, 
alleen of in een team, 
geld bijeenbrengen en 
daarmee een bijdrage 
leveren aan de strijd tegen 
kanker. 

Onder het motto 
‘Opgeven is geen optie’ 
beklimmen de 
deelnemers op één dag 
tot wel zes keer de leg-
endarische 
Alpe d’Huez. 
Ook een groep van 2
14 boeren en hun zaken-
relaties doet in 
BIG Challenge-verband op 
31 en 1 juni mee aan 
Alpe d’HuZes. 

Ze zetten zich daarmee keihard in om een einde te mak-
en aan de ellende en de onmacht die de ziekte kanker in 
onze maatschappij veroorzaakt. 
Een ziekte die toeslaat bij 1 op de 3 mensen en daarbij 
ook grote gevolgen heeft voor familieleden, vrienden en 
collega’s. Om dit te bereiken traint de groep maanden-
lang individueel en in groepsverband. 

Daarnaast benadert elke deelnemer een groot aan-
tal sponsors en organiseren ze allerlei ludieke en/of 
sportieve activiteiten zoals diners, loterijen, wijnacties, 
benefietconcerten, sponsorlopen, dienstenveilingen, 
spinningmarathons en verkoop van agrarische producten.

Sponsoring

Zou jij/jullie mij willen sponsoren en zo willen bijdragen 
aan de strijd tegen kanker? 
Elk bedrag is van harte welkom. 
Alle bedragen komen conform het anti-strijkstokbeleid 
van Alpe d’HuZes ten goede aan het KWF. 

Van hieruit financiert 
Alpe d’HuZes onder 
andere het 
onderzoeksprogramma 
A-Care en de leerstoel 
Kanker en Voeding. 
Meer informatie hierover 
is te lezen op 
www.opgevenisgeenop-
tie.nl.

Je kunt mij sponsoren 
door een bijdrage over te 
maken via mijn persoonli-
jke actiepagina: 
Mijn persoonlijke actie 
pagina: 
https://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/
harmvanderzanden

Direct doneren: https://deelnemers.opgevenisgeen
optie.nl/steun-deelnemer?ri=4333

Indien je het liever contact afgeeft is dat ook geen prob-
leem, ik zal dan zorgen dat de sponsering op de juiste 
plek terecht komt.

Alvast hartelijk dank. Ik ga mijn best doen om zo vaak 
mogelijk boven te komen!
Groeten,

Harm van der Zanden
harm.vd.zanden@gmail.com
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De samenwerking is gestart om te zorgen dat de voet-
ballers / voetbalster van RKSV Volkel optimaal fit zijn en 
blijven gedurende het voetbalseizoen! 

Wie zijn wij?
Wolbert fysio bestaat uit een team van (sport) fysiother-
apeuten met een vestiging in Uden en Boekel.  
Naast onze specialisatie in sportblessures en Return to 
Play zijn we ook gespecialiseerd in manuele therapie en 
blessures bij sportende kinderen. Indien nodig kunnen 
we binnen de praktijk gebruik maken van echo, 
shockwave en EPTE (behandeling van chronische 
peesklachten). 
Daarnaast is er goed contact met een podotherapeut en 
we hebben een succesvolle samenwerking met
Topsupport uit Eindhoven. 

Indien nodig is er dus snel contact met een 
orthopedisch chirurg of sportarts. 
Vanuit de dienst Clubcare werken wij samen 
met sportclubs in de regio van Uden vanuit 
de volgende visie: 

‘Wij zijn ervan overtuigd dat iedere vereniging die op 
zijn niveau (breedtesport of topsport) goed wil 
presteren gebaat is bij ondersteuning in training, 
preventie van blessures en snelle/professionele zorg 
bij blessures.’

Gratis inloopspreekuur.
Voor alle leden is er op maandag om 17.00-18.00 uur 
te Uden en dinsdag om 17.00-18.00 uur te Boekel een 
gratis in loopspreekuur. 
Gedurende een korte screening (geen behandeling) 
worden de klacht beoordeeld of er sprake is van een 

RKSV Volkel werkt samen 
met Wolbert Fysio!

blessure. Deze screening is vrijblijvend en wordt niet in 
rekening gebracht bij de zorgverzekering. 
Indien fysiotherapie noodzakelijk is kan een 
behandeling ingepland worden. 
Indien je al  weet dat je een blessure hebt is het 
maken van een afspraak voor fysiotherapeutische 
behandeling effectiever. 

Samen kennis en ervaring delen
We zullen  meerdere keren per jaar aanwezig zijn op de 
club om te werken aan ons doel: Volkel ondersteunen in 
fit zijn en fit blijven! Specialistische kennis over training 
(bijvoorbeeld warming-up), het voorkomen van bless-
ures en hoe om te gaan met blessures zullen aan bod 
komen via interactieve presentaties en praktische 
workshops. Gericht op zowel de (jeugdige) sporters, 
overige leden, trainers en bijvoorbeeld ouders. 

Wij kijken uit naar een sportieve en succesvolle en 
samenwerking!
 
Met sportieve groet,

Niels 

Mede namens het team van Wolbert Fysio.

Wolbert Fysio
Locatie Uden  Locatie Boekel
Vijverlaan 3  St. janplein 2
5404 KH Uden   5427 BG Boekel 

0413-264879
info@wolbert-fysio.nl





Uw nieuwe auto, 
die staat bij 
Verstegen Uden
Wij garanderen u de beste Suzuki-deal!

Loopkantstraat 12, Uden, Tel. 0413 – 250 444
www.verstegen-suzuki.nl



Volkel 4 voetbalt bijzondere wedstrijd in Griekenland

Spiros bozikis had een grote droom, dat het sterrenelftal 
van volkel 4 een wedstrijd ging spelen tegen zijn oude 
team Lithakia afkomstig van het 
Griekse eiland Zakynthos.

Hierbij dus een kort verslag van de 3 daagse reis:

Zaterdagmorgen 20 mei was het dan zover, om 3.15 uur 
in de ochtend moesten we verzamelen op parkeerplaats 
van schiphol. Sommige keken nog net zo troebel uit hun 
ogen alsof ze op zondagochtend om 10 uur moesten 
voetballen. 
Nadat iedereen een schitterende sjaal had gekregen 
stapte we in de bus en gingen naar het vliegveld om 
daar in te checken met 23 personen tegelijk. 

Tot onze grote verbazing verliep dit zonder problemen, 
dus de complimenten aan Robert Raaijmakers die de 
gehele vliegreis geregeld had. Eenmaal in de lucht 
waren er diverse bij die nog effe lekker konden pitten. 

Volkel 4 / Lithakia

Wat met wel verbaasde is dat ze met het karretje eten 
achteraan begonnen, en wat is het probleem zal je dan 
denken. Nou, Hans van de Locht die ook meeging als 
scheidsrechter zat bijna achteraan en had naar mijn 
weten 3x het complete karretje leeggekocht waardoor 
het hele vliegtuig lag te verrekken van de honger op 

Hans na dan. 
Er bleek veel snoep in het karretje te liggen.

Na 3 uur vliegen landen we op het prachtige Zakynthos, 
waar Spiros en Hanny ons op stonden te wachten. 
Nadat we de bagage opgepikt hadden, vertrokken we 
met de bus naar het hotel. Dit hotel werd gerund door 
een vriend van Spiros en mochten daar dus 2 nachten 
verblijven, waarvoor nog onze dank voor de goede 
service. 
Nadat iedereen snel omgekleed was werden de eerste 
blikken Mythos (Grieks bier) Burgemeester gemaakt, de 
bar aan het zwembad hadden ze ook speciaal voor ons 
open gemaakt, en dat smaakte goed om 11 uur in de 
ochtend. 



Nadat een uur later de gehele bier voorraad weggez-
open was werd het tijd om te gaan eten in het hotel 
verderop (Zanta Sun). Ook dit buffet werd gesponsord 
en smaakte fantastisch! 
Vervolgens liepen we naar het haventje waar we een 
boottocht gingen maken met stops waar we konden 
snorkelen. Tevens is Zakynthos de plaats waar veel reuz-
eschildpadden (caretta caretta) zwemmen. We waren 
nog maar net van kant af en iedereen dacht dat William 
Raaijmakers al in het water was gedoken, maar het 
bleek dus een reuzeschildpad te zijn die daar in de 
haven rond zwom. Eenmaal op de pauzeplaats in een 
mooie baai konden we gaan zwemmen en snorkelen. 
Na  20 minuten vaarden  we naar ander eilandje om 
daar nog te gaan zwemmen, onderweg daar naar toe 
stond er iemand in een Feyenoord shirt terug uit te 
eten, oftewel de vissen te voeieren. Ik zal de naam niet 
noemen wie dat was, want ik ben nogal vlug zeeziek zei 
Ton van Hooff. Nadat ook op de boot de gehele voor-
raad pils en andere drank op was zijn we terug gevaren 
naar de haven. 
Vervolgens vlug douchen omkleden en effe relaxen. 
Tegen de klok van 19.00 gingen we met zijn allen eten 
bij een restaurant Syrtaki. Uiteraard begonnen we met 
een overheerlijke vloeibare kernbom(ouzo) die je in alle 
restaurants en barretjes krijgt. Daarna hebben we met 
zijn allen weer prima en lekker gegeten. Aangezien er 
ook genoeg wordt geroepen aan tafel had William met 
Kevin de weddenschap dat, als hij 2x scoort, hij met 
hullie Lynn uit mag gaan. 
Ook Yvette stemde hier volmondig mee in. Vanaf dat 
moment waren de hormonen bij Kevin er niet meer uit 

te timmeren. 
Uiteindelijk om de dag af 
te sluiten toch nog maar 
even met zijn allen naar 
Bar Ok Corral. Eenmaal 
daar binnen werd door 
het merendeel  van ons 
standje kiepstand in-
gezet. Oftewel 3 soorten 
pils waren finaal opgez-
open. En pardoes was er 
een bekende artiest in de 
kroeg. Niemand minder 

dan Bertje van Buuren stond achter de draaiknoppen 
(laptob met youtube). De gehele avond feestmuziek. 
Hoe later het werd hoe gekker, we sloten de tent af met 
het nummer kind van de duivel, waar A3 van Oort heel 
de avond al om vroeg. 

Zondagochtend om 09.30 moest iedereen present 
zijn. We gingen ontbijten 3 kilometer verderop in een 
dorpje waar we te voet naar toe gingen. Een prachtige 
omgeving met veel olijfbomen. Eenmaal aangekomen 
bij het restaurant was iedereen vrij hongerig en dorstig. 
Probleem was, ze hadden nog nooit zoveel mensen (25) 
tegelijk op het terras gehad.. 
Maar wachten wordt beloond zeggen ze dan. Tussen-
door waren er ook al een paar spelers van de tegen-
stander op het terras die ons al Heineken en ouzo 
probeerde aan te smeren. Ons team was zo capabel 
genoeg om nee te zeggen behalve William en Ton, die 
dronken lekker de Heineken op. 2 uur verder en de buik 
vol gingen we terug. In de tussentijd had Spiros ook 
nog even het spelersbusje geregeld voor ons. Toen we 
gingen kijken was het een prachtige bus met alles er op 
en der af. Een schitterende Volkswagen transporter uit 
1994 met 6 keukenstoelen achterin de laadbak. 
Zo bracht Spiros iedereen terug naar het hotel. 
Vervolgens nog even relaxen aan het strand en daarna 
omkleden voor het moment waar we voor gekomen 
waren. De wedstrijd! Om 15.00 uur kwam de touringcar 
voor het hotel rijden en stapten allen in. We hadden die 
paar minuten daarvoor nog een Hollandse fan erbij, we 
noemden hem Jean-Marie Pfaff aangezien hij daar veel 
op leek. Jean-Marie wilde graag mee de wedstrijd kijken 
en kreeg van ons een sjaal en stapte de bus in ( en niet 
wetende dat hij pas in de avonduren naar huis kon, 
uiteindelijk is hij na de wedstrijd achterop een brommer 
terug gebracht naar huis). Eenmaal aangekomen bij het 
voetbalveld keken we onze ogen uit. 
Een prachtig complex. Lithakia heeft maar 1 veld gele-
gen tussen de bergen en rotsen en een prachtig uitzicht 
op zee. Iedereen van Volkel kreeg meteen het interland-
gevoel. We speelden die middag hoger als 
Volkel 1. Wij speelden op 500 meter boven NAP, en 
Volkel 1 uit tegen stormvogels 28 op vlakke grond. 
De opstelling was die ochtend al gemaakt door de 
Coach: Williamos. Hieronder nog even de namen van 
volkel die in het veld stonden:
Teuntje van Bakelos, Jamyos, Adrieos ,Bertos, Ados, 
Plukos, Larsos, Spiros, Nielsos , Kevinos, Robertos

Wissels: Fransos (tevens de trainer) , The White Bonios

Materialenman: Willyos vd Heijden
Scheidsrechter: Hansos vd locht
Fotograaf: Tonos van Hooff
Toekomstig voorzitter: Godefridus Bongers



Meegereisde supporters: Verona, Yvette, Anneke, Man-
dy, Liza, Jacqueline en niet te vergeten Jean-Marie. Ook 
op de berg keken tevens nog een 120 berggeiten mee.

In de kleedkamer had Willyos alle shirtjes en broeken 
al keurig klaargelegd.
Na de warming up stonden we voor bij de ingang van 
het veld om daar een aantal speeches en bedankjes in 
ontvangst te nemen. Ook Spiros en zijn broer hielden 
een mooie toespraak. Gelukkig hadden we Hanny 
(hollandser als ik kannie) die alles voor ons vertaal-
de. Nadat wij van hun een mooi geschenk hadden 
gekregen had Godefridus Bongers ook nog een tas vol 
met geschenken voor hen. Nadat dit klaar was kon het 
echt gaan beginnen.

De spelers van Lithakia begonnen met een jeugdig 
elftal, en dit zou in de loop van de wedstrijd gewisseld 
worden tegen wat oudere voetballers waar Spiros ook 
nog mee gevoetbald heeft.
Aangezien de club zelf ook een scheidsrechter had 
besloot Hansos maar te beginnen met vlaggen en de 
2e helft te fluiten.
Het spel golfde flink op neer de eerste 10 minuten. 
Vervolgens liep een Griek buitenspel en de scheids 
floot hiervoor. Meteen daarop riep iemand HEINIE. 
Dit is misschien wel de bekendste voetballer over heel 
Nederland. Uiteindelijk bleek dat Plukos dit riep. Volkel 
4 kreeg het steeds moeilijker achterin maar Teuntje 
van Bakelos liet maar zelden een ballos, hij stond een 
puike pot te keepen. Nadat 
lithakia begon te wisselen  
kwam er bij hun een straal-
jager in het veld, die niet te 
houwe was. Na 25 minuten 
maken hun ook de 1-0. 5 mi-
nuten voor rust had Plukos 
de zuurstoffles leeg en ging 
Fransos het veld in. Volkel 
probeerde het wel met de 
wind mee maar Nielsos, 
Robertos en Kevinos kregen 
de bal er maar niet in. Iedereen was ook blij dat het 
rust was. Effe bijkomen en hopen dat de 2e helft wel 
mee zit. Hanny was in de tussentijd naar de spelers van 
Lithakia gelopen om te melden dat ons team moeite 
had met de hoogte en luchtdruk waardoor we net niet 
aan ons niveau kwamen. De 2e helft begon weer met 
dezelfde 11 bij Volkel als ze mee gestart waren. De 
Grieken gingen steeds meer oudere spelers inbrengen 
wat Volkels voordeel opleverde. Bartos had de snelle 
en gevaarlijke aanvaller in zijn broekzak, hij kreeg er 
letterlijk een sik van. Ook sikkemansos werd gewisseld 
en daar kwam ook een oudere voor in het team. Volkel 
kreeg nu de overhand en het was Kevinos die 1-1 
maakte. Alle meegereisde supporters juichten, ook de 
reservebank ontplofte. Williamos begon het wel grieks-

benauwd te krijgen. Toch niet nog inne he, riep die. 
Vervolgens had Volkel de wind en zon tegen en werd er 
achterin niet goed uitverdedigd. Met wat kunst en vlieg-
werk stond plots Lithakia met 2-1 voor. Spiros begon 
ook uit zijn schulp te kruipen en bouwde zo de Volkelse 
druk weer op. Aan de Volkelse kant werd weer gewis-
seld, in de 70e minuut kwam Fransos er in voor Jamyos 
en in de 80e minuut kwam The White Bonios er in voor 
Nielsos die 2 minuten later weer gewisseld werd voor 
Ados. De hele wedstrijd strijdende Larsos strooide met 
vele mooie passen en toen kwam het moment daar. 
Kevinos soleerde door de verdediging en schoot raak 
2-2. Wederom vloog iedereen van de stoel af. Coach 
Williamos ging met zijn handen naar het hoofd. Jezus, 
wa hek nou toch gezit (letterlijk vertaald). (Kevin van As-
seldonk zal in de volgende clubproat een verslag maken 
van de date met Lynn).  Maar de wedstrijd was nog niet 
voorbij. Volkel bleef druk zetten en een afgeketste bal 
kwam bij Nielsos terecht en die besliste met een beken 
schot de wedstrijd 3-2. Iedereen was uitzinnig. 
Na 90 minuten vond Hansos het wel gezegend en floot 
voor het einde. Uiteindelijk maakte het niets uit wie er 
gewonnen had, het ging om het plezier natuurlijk. Na-
dat we iedereen bedankt hadden was het vlug douchen 
en feesten. De lokale bevolking had alles uit de kast 
getrokken om een heerlijk buffet klaar te maken. Verse 
aan het spit gebakken geit, levertjes, en diverse broden 
en zoetigheden. 
Alles was perfect geregeld. Ook wisten de Grieken dat 
er aardig gedronken wordt door ons, en dat konden we 

ook wel zien. 
Er stond een kuubse bak vol 
met flessen en blikken bier 
in het ijswater klaar. Het 
feest kon beginnen. Tijdens 
het eten kwamen er de 
traditionele Griekse dansjes 
waar ook alles en iedereen 
aan mee deed. Vervolgens 
werd het clublied van Volkel 
gedraaid en de polonaise 
werd ingezet. 

De Grieken wisten niet wat ze mee maakte. 
Vervolgens lieten wij de Grieken het spel zien dat je 
vanaf de 16 meterrand 10 rondjes om een paaltje 
moest draaien en daarna een bal proberen in de goal te 
schieten. Ook hier was het lachen geblazen. 
Het volgende spelletje mochten de Grieken vanaf de 
16 meter op de 6 konten van Volkel schieten die in 
de goal stonden. Het waren tevens 5 kontpartijen en 
1 Feyenoordreet die in de goal stonden. Geluk dat 
niemand iets raakte. Het was ondertussen 20.00 uur en 
de kuubse bak was leeg. Het was tijd om klaar te maken 
voor de weg terug naar het hotel waarna we nog even 
naar Bar Ok Corral gingen om de dag af te sluiten. En 
net zoals de dag ervoor stond na een half uur Bertje van 
Buuren weer acte de préséance te geven. Tevens was 



deze dag ook de aller laatste wedstrijd van A3 van Oort. 
Na 143 jaar gevoetbald te hebben vond hij het wel mooi 
geweest. en ze zeggen altijd dat je op je hoogtepunt 
moet stoppen. En op 500 meter hoogte is dit zeker een 
hoogtepunt geweest voor A3. Dus werd in de kroeg nog 
even hierbij stilgestaan. Een keer 
jonassen en het nummer kind van de duivel. A3 kreeg 
ook nog een sigaar aangeboden van de café eigenaar. 
Maar A3 zei op zijn beste Engels: No senk joe, i rook 
not.  Vervolgens hadden de ijzeren voorraad bier van de 
kroeg weer burgemeester gemaakt en het was voor die 
dag dus mooi geweest. 

Maandagochtend kon iedereen om 09.30 weer lekker 
gaan ontbijten in hotel Zanta Sun om vervolgens tot 
15.00 lekker te relaxen op het strand of strand bar. Dus 
90% zat bij de strandbar. Het was zeer relaxt met eten 
drinken en slappe klets. De eigenaar heet inmiddels 
een prachtige Volkel sjaal aan zijn terras hangen. Tevens 
werd er ook een spelletje gespeeld. Het is eigenlijk het 
spelletje uno, maar wij hebben dit omgedoopt tot Han-
sie. Hans vd Locht is een spelletjes fanaat zoals iedereen 
weet, maar zoveel regels als hans heeft, hebben ze bij 
de  nationale veiligheidsdienst nog niet eens, er valt 
geen spel te winnen met die mens. 
De eigenaar van het barretje vond het zo leuk dat we 
daar zaten dat we ook nog een paar borden met diverse 
fruitsoorten kregen. We wilden eigenlijk gaan, maar 
Fruit dan maar. Toch nog even opgegeten en de man 
vriendelijk bedankt.
Om 15.00 uur werden we voor de laatste keer opge-

haald bij het hotel om naar Zakynthos- stad te gaan en 
van daaruit naar het vliegveld, ook was Verona (toe-
komstige vrouw van Ad Kuipers) net wakker, bij elke 
ademhaling bleek dat ze de daags van tevoren de halve 
Bacardi voorraad had weggeslurpt. In zakynthos stad 
hebben we nog een kleine rondleiding van Hanny en 
Spiros gehad. Vervolgens reden we naar Zakynthos-stad 
en hebben nog wat gedronken op een terras en daarna 
bij een restaurantje met zijn allen nog een keer Grieks 
gegeten. Daarna zagen we plots bij een winkeltje een 
krant hangen met een heel verslag en foto’s van de 
wedstrijd. Als laatste nog even met zijn allen op de foto 
en op naar het vliegveld. Inchecken liep weer voort-
varend. Om vervolgens in het vliegtuig terug naar NL te 
gaan. De vlucht terug verliep voor mensen die niet bij 
volkel hoorden en achterin zaten slecht. Niels van ber-
gen krijgt nu ook als bijnaam de sluipwindmoordenaar. 
Hij liet een lucht vrijkomen die niet te harde was. De 
stewardessen moesten ook even gaan zitten en ver-
rekte om een raampje open te zetten. Daarna wederom 
zoals we bekend staan alle blikken bier uit de voorraad 
gedronken. Na 3 uur vliegen zette we weer voet op 
Nederlandse bodem. De koffers pakken en op naar huis. 
Iedereen heeft genoten en het was een avontuur om 
nooit meer te vergeten. We willen dan ook Spiros en 
Hanny onwijs veel bedanken voor het organiseren van 
deze reis en Robert voor het regelen van de tickets e.d. 

Gegroet,

The White Bonyos 
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Hoi,
Wij zijn Mara en Tijn Verhoeven. 

Onze papa (Mark Verhoeven) was prins 
geworden. 

Op de receptie kregen zij voor onze teams een 
heel leuk cadeau.  
Het cadeau was dat we met onze teams naar 
Helmond Sport mochten. Maar niet zomaar! 
We mochten meelopen met de line up! 

De jongens mochten met Helmond Sport het veld 
oplopen en de meiden met FC Den Bosch. 
Het was echt supervet! 

Toen we klaar waren met de line-up  mochten we 
de voetbalwedstrijd kijken. Het leukste was dat ze 
ook nog wonnen met 2-0. 
Daarna was er ook nog een persconferentie en 
mochten we met de spelers van Helmond Sport 
spelletjes doen op het veld. 
We kregen een kaart met foto’s, waarop we 
handtekeningen van spelers konden verzamelen. 

Ten slotte gingen we naar huis. 
Het was een superleuke middag! 

Groetjes Mara en Tijn verhoeven, namens de 
JO9-4 en MO11-1 



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 Volkelse Voetbalvrienden,

Ik heb de pen gekregen van Stefan van Maasakkers, 
mijn ploeggenoot bij Volkel 5, 
bedankt Maas!

Ik zal me even voorstellen, ik ben Selim Ilhan en ben 
getrouwd met Michelle van Hoof en samen hebben 
we 3 kinderen. Dustin , Yasin en Eslin. Ik ben werkzaam 
als ploegleider/chauffeur bij van den Heuvel logistiek 
in Uden. Ik woon nu 11 jaar in Volkel, maar kom er 
alweer 16 jaar.

In mijn jeugd heb ik bij diverse clubs gevoetbald in 
Rotterdam, waaronder DCL, Spartaan’20, 
DeMusschen, Anadolu ekinspor, Cvv-Mercurius. Vier 
van de vijf clubs bestaan inmiddels niet meer. 
Ik weet niet of het ermee te maken heeft dat ik er 
gevoetbald heb maar dat terzijde. 
Tijdens een training bij mijn laatste club 
CVV-mercurius heb ik zelf mijn been gebroken. Toen ik 
een bal op goal wilde schieten zonder iemand in mijn 
buurt brak ik mijn been op drie plaatsen. 
Na een jaar wilde ik weer beginnen met voetballen, 
maar helaas werd ons eerste wedstrijd gestaakt met 
gevolg dat beide teams uit de competitie werden 
gehaald, dus zonder een minuut te spelen uit de 
competitie.

In dat jaar zijn we naar Volkel verhuisd en was ik niet 
meer zo bezig met voetballen. Nadat we hier een paar 
jaar woonden kwam ik op een feestje Adri van Oort en 
Frans van den Heuvel tegen. We kwamen aan de praat 
over voetbal enz. Adje vroeg aan Frans of dat ze een 
speler nodig hadden bij hun in het team. Van het een  
kwam het  ander en ik kwam in Volkel 7. 
Ik was toen al een paar jaar zelf leider van de jeugd. 
Met de jeugd als leider een hele leuke tijd gehad, met 
diverse kampioenschappen, en met als hoogtepunt het 
kampioenschap in de Hoofdklasse met de E1. 
Wat hebben we toen met zijn allen genoten van dit 
kampioenschap. Samen met Bob vd Wijst en Charl vd 
Wijst was ik toen leider bij de E1. Yasin ging vervolgens 
naar de D, waardoor ik de beslissing heb genomen om 
na acht jaar leider te zijn er mee te stoppen, toevallig 
ook op mijn hoogtepunt als leider. 

Bij Volkel 7 hebben we hele leuke jaren gehad, maar 
helaas nooit kampioen kunnen worden.
Met het 7e zijn  we ook twee keer op tainingskamp 
geweest, samen met de vrouwen en kinderen. Het was 
een mooie tijd. Het enige wat we trainden was de om-
vang van onze lever. Met Mark van Dijk, Frans van den 
Heuvel en Tiny van Heeswijk als mijn coaches. 
Na een jaar of 5 bij volkel 7 heb ik de overstap ge-
maakt naar Volkel 5. Het eerste jaar zit erop. 
Helaas geen kampioen kunnnen worden, maar wel een 
nette 5e plaats. Bob vd wijst waarmee ik samen leider 

was is nu mijn coach. 
Samen met Eric Riepe en 
Mark School(bij volkel 7 
nog mijn ploeggenoot). 
Tegenwoordig ben ik 
scheidsrechter bij de 
jeugd, wat ik met veel 
plezier doe. Nu is het wel 
genoeg over mezelf. Ik 
wil iedereen een goede 
zomerstop toe wensen en 
tot na de vakantie. Hierbij 
wil ik de pen graag door-
geven aan 
Sieme van Bakel van 
Volkel 8.

Groeten Selim Ilhan

De PEN







Jeugdspelers:
Eleana (14 jaar) en 
Gharis (10 jaar) Bozikis

1. Hoe ziet jouw voetbal-
carrière er tot nu toe uit? 
Eleana:  Ongeveer 2 jaar 
geleden ben ik, in Volkel, 
bij het voetbal gegaan. 
Daarvoor heb ik nog even 
gedanst; maar dat was 
toch niet echt iets voor 
mij…  Ik ben begonnen 
bij MB, daarna naar de D 
gegaan en nu speel ik bij 
de C meisjes (MO15-1)

Gharis:  Toen we nog in 
Griekenland woonden 
voetbalde ik daar al. En 
vanaf dat we in Volkel wo-
nen, nu ongeveer 3 jaar, 
speel ik ook bij de voetbal-
club in Volkel; nu in de E2 ( 
JO11-2G)

2. Op welke plaats sta je 
in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Eleana:  Ik begon achterin rechts, daarna heb ik ook 
nog mid-mid gevoetbald. Nu sta ik meestal laatste 
man, dat is nu eigenlijk ook wel mijn favoriete plek-
je omdat je dan goed overzicht kunt houden. Ik ben 
ongeveer vanaf de D aanvoerster en dan is het wel fijn 
om het overzicht te hebben!

Gharis:  Ik moet van papa altijd achterin en soms in 
het midden. Maar het liefst voetbal ik mid-mid. 
(dus “papa”…  )

3. Op welke plek zijn jullie geëindigd deze voorjaar-
scompetitie? Wie was jullie moeilijkste tegenstander 
in de competitie en waarom?
Eleana:  Volgens mij 10e…, vorig jaar waren we nog 
kampioen! Ik weet niet meer wie de moeilijkste tegen-
stander was, maar wel wat de minst leuke was. 

Dat was Blauw-Geel want zij riepen van alles tegen 
onze keeper wat niet leuk was.

Gharis:  Wij waren vorig jaar ook kampioen en nu gaat 
het héél slecht!! Zijn jullie laatste geworden dan?? Zoi-
ets ja, dat komt omdat het bij ons niet altijd zo serieus 
gaat bij de wedstrijden…. Het moeilijkste was tegen 
UDI; vooral omdat er veel klas- en schoolgenootjes van 
mij in dat team zaten. En hun keeper was heel groot 
en goed en UDI had wel 5 wissels en wij geen eentje…

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Eleana:  De gezelligheid!! En je kunt zijn wie je bent, 
we zijn soms een beetje “gek” en dat kan allemaal! 
Iedereen heeft z’n kwaliteiten.

Gharis:  Wij maken veel (flauwe) grappen en de jon-
gens zijn ook leuk en gezellig!

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / 
truc of knappe kunst?
Eleana:  Toevallig heb ik die vandaag gemaakt!! Ik ging 
als laatste man over de middellijn, kreeg een pass en 
schoot de bal met een mooi afstandsschot zo over de 
keeper, de goal in!!

Gharis:  Vorig jaar toen we kampioen werden, had ik 
de bal, zo’n 10 meter voor de goal, ik ging met een 
mooi sprintje naar de goal, speelde ondertussen 2 
man voorbij en scoorde toen ook nog!!

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Eleana:  Eerst deden we altijd een buikboks, dus met 
de buiken tegen elkaar aan springen, dat deed ik vaak 
met Kristel. Maar doordat we daarna een tijdje wat 
minder scoorden, is het eigenlijk een beetje vervaagd. 
Ook geven we vaak een high-five en natuurlijk juichen 
we!

Gharis:  Een paar jaar geleden sprongen we altijd te-
gen elkaar aan dan, of we deden de dab. En natuurlijk 
juichen wij ook!

Uit de 
voetbalschoen van....



7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs mee-
gemaakt met het voetballen of trainen?
Eleana:  Ja, héél veel!! Vaak zijn het van die domme 
foutjes, zoals uitglijden of over elkaar heen glijden/
vallen. En eerst maakte ik vaak een gek geluidje, als er 
iets fout ging, dan moesten we allemaal erg lachen. 
Dat heb ik wel een beetje afgeleerd, haha. En ik heb 
trouwens een keertje mijn voetbalschoen kapot ge-
schoten, de zool was er half af!!

Gharis: In mijn eerste jaar in Volkel, bij de E4; schoot 
iemand de bal tegen de lat, daarna stuiterde hij op de 
grond en ging toen weer tegen de lat en toen stuiter-
de hij mooi de goal in! En mijn schoen is ook een keer 
uitgegaan; hij vloog zo achter de bal aan, haha. En oja, 
Alan wilde een keer de bal schieten en hij vloog zelf 
achterover!

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Eleana:  Een broodje frikandel en oja, de tosti’s die zijn 
ook altijd heel lekker!

Gharis:  Ik eet er eigenlijk niet zo vaak iets…

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou 
je dan willen veranderen of toevoegen?
Eleana:  Ik vind het zo gewoon leuk! Een panna-kooitje 
lijkt me wel leuk, maar volgens mij komt dat er al een 
keer. De club is gewoon leuk zoals hij is, alles is goed!

Gharis:  Misschien betere muziekboxen, of op meer 
plekken. Want als er muziek aan staat, met het toer-
nooi ofzo, dan kun je die op het laatste veld niet zo 
goed horen. En ik denk de tribune een beetje opknap-
pen want aan sommige stoelen zit een beetje roest…

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?
Eleana:  Ik vind voetbal heel leuk om te doen, maar ik 
kijk er niet zo vaak naar op televisie, ik kan daar niet zo 
lang voor gaan zitten. Een wedstrijd “live” kijken vind 
ik wel leuker maar het leukste is gewoon om zelf te 
voetballen!! De leukste club vind ik toch wel PSV maar 
een favoriete speler, die heb ik niet echt.

Gharis:  Ik heb niet echt voetbal idolen, maar de beste 
club, dat is toch PSV!

11. Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Eleana:  Ik zit nu in de eerste op het Udens College 
en doe daar VMBO-T. Ik wil volgend jaar graag naar 
T-Excellent of naar de HAVO. Ik wil graag dierenarts 
worden of iets met kinderen gaan doen. Fotografie 
vind ik ook erg leuk maar dat zou ik niet als beroep, 

maar als hobby of bijbaantje willen doen.

Gharis:  Ik zit in groep 6 van ’t Mulderke in Uden. Eerst 
wilde ik altijd boswachter worden, maar nu weet ik het 
nog niet zo goed.

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een 
andere sport? En zijn jullie pap en mam ook sportief?
Eleana:  Een andere sport niet echt, ik ga soms wat 
hardlopen en doe wat oefeningen. En ik knutsel ook 
nog graag. Mama gaat een paar keer in de week naar 
de sportschool; daar gaat ze dan spinnen. Papa voet-
balt ook bij Volkel, hij doet alleen met de wedstrijden 
mee en gaat nooit trainen. Wij zeggen wel eens tegen 
hem dat hij dat beter wel kan doen, maar ja… Soms 
gaan we met z’n allen samen thuis voetballen, dat is 
wel leuk!

Gharis:  Ik ga soms joggen en doe ook wat buikspieroe-
feningen. En verder doe ik gamen, dat is ook een sport 
hè!

Eleana en Gharis, hartstikke leuk dat we jullie mochten 
interviewen en kei bedankt voor jullie leuke reacties!! 
En natuurlijk ook (mama) Hanny hartelijk bedankt, 
voor de gastvrijheid!!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht
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Na lange 18 jaren zijn de Feyenoord supporters 
eindelijk beloond met de 15e landstitel, 

dit werd zowel in Volkel als in Rotterdam groots gevierd!!!



De topscoorder

Martijn van Dijk heeft met maar liefst 31 
doelpunten de concurrentie nipt achter zich wet-
en te houden en mag zich Topscoorder van het 
seizoen 2016 / 2017 noemen! Stefan van Dooren 
heeft het hem nog lastig weten te maken, maar 
kwam op het einde net te kort. Ook de dames zijn 
goed vertegenwoordigd in dit klassement, waar-
bij vooral Britt van Hooff genoemd mag worden, 
want naast haar 20 doelpunten heeft ze ook nog 
8 wedstrijden gekeept. Als ze dat niet had gedaan 
had ze het Martijn zomaar nog lastig kunnen 
maken… 

Speler   Doelpunten
Martijn van Dijk  31
Stefan van Dooren  27
Femke vd Zanden  22
Britt van Hooff  20
Dennis vd Burgt  20
Tijn van Boxtel  16
Anne Raaijmakers  15
Kenny van Hal   13
Gijs Verkuijlen  12
Theo Peerenboom  12
Rens van Lanen  12 

Koning van de Assist

Veel dezelfde namen als bij de topscoorder, 
maar wel in een andere volgorde! Femke van der 
Zanden is uiteindelijk de Koningin van de Assist 
2016 / 2017 geworden. Dit deed ze in het ver-
leden ook al, maar toen nog onder een andere 
naam… Bas Verkuijlen en Britt van Hooff com-
pleteren de top 3, maar zijn niet echt bij Femke in 
de buurt weten te komen. 

Speler    Assists
Femke vd Zanden   25
Bas Verkuijlen    19
Britt van Hooff   18
Kenny van Hal    16
Martijn van Dijk   16
Anne Raaijmakers   13
Stan van Dijk    12
Maury Reynen   11
Gijs Verkuijlen   11
Mark Verhoeven   11
Mike van Hintum   11
Fred van Asseldonk   11 

Doelman van het jaar

De doelman met het beste gemiddelde van afgelopen 
seizoen (en tenminste 10 wedstrijden gekeept) is Tomek 
Kuijpers. Hij hoefde gemiddeld minder dan 1x per wed-
strijd de bal uit zijn eigen netje te vissen, een keurige 
prestatie! Ook Tom Jacobs kan terug kijken op een prima 
seizoen met een mooi gemiddelde en Mike van Eember-
gen eindigt op de derde positie. 

Speler  Aantal  Tegen- Gemiddelde     
 gespeeld  goals
Tomek Kuijpers  19  18  0.95
Tom Jacobs  22  24  1.09
Mike vEembergen  15  17  1.13
Maarten Derks  10  17  1.70
Wilco van Nuland  20  40  2.00
Tom Vogels  11  24  2.18
Marvin Schonenberg 16  41  2.56

Statistieken

Het seizoen is voorbij dus het is tijd om de winnaars te feliciteren. Het is qua doelpunten en assists een 
zeer productief seizoen geweest, dus er zijn een aantal winnaars met een prachtig resultaat! 
Bij deze, allemaal van harte gefeliciteerd en tot de jubilarissen avond waar jullie je prijs in ontvangst 
mogen komen nemen! 



Team van het jaar
Volkel 2 is team van het jaar geworden! Met een 
gemiddelde van 2.45 punten per wedstrijd zijn 
ze net geen kampioen van hun competitie weten 
te worden, maar wel kampioen van Volkel! Het 
is meteen duidelijk waarom de dames zo goed 
vertegenwoordigd zijn in de verschillende klasse-
menten, want zij zijn 2e en 3e geworden in de 
eindstand! 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 2  22  54  2,45
Dames 1  18  43  2,39
Dames 2  18  41  2,28
Volkel 7  22  45  2,05
Volkel 1  26  52  2,00
Volkel 6  20  40  2,00
Volkel 3  20  38  1,90
Volkel 8  22  40  1,82
Volkel 5  20  31  1,55
Veteranen  21  31  1,48
Volkel 4  20  19  0,95 

De jeugd
Jongens Onder 11 – 3 heeft het ook de tweede 
helft van het seizoen goed gedaan. Ze hebben de 
ongeslagen reeks niet vast weten te houden maar 
zijn wel de beste van alle jeugdteams uit Volkel! 
Jongens, gefeliciteerd met deze 

schitterende prestatie. 
JO19-1 is tweede geworden, maar hebben met 
het behalen van het kampioenschap afgelopen 
seizoen toch al een goed feestje gevierd. 
Team Gespeeld Punten Gemiddeld
JO11-3  18  44  2,44
JO19-1  20  46  2,30
JO19-2  19  37  1,95
JO13-2  18  33  1,83
M17-1  16  26  1,63
JO15-1G  18  29  1,61
JO11-1  15  24  1,60 
M15-1  17  25  1,47
JO17-2  17  24  1,41
JO11-2G  14  19  1,36
JO9-3  20  24  1,20
JO13-1  22  23  1,05
JO15-2  18  17  0,94
JO17-1  22  16  0,73
JO13-3M  19  13  0,68
JO9-4  21  13  0,62
JO9-1  17  10  0,59
JO9-2G  17  7  0,41
M11-1  19  7  0,37
JO7-1  2  0  0,00
Alle winnaars van harte gefeliciteerd en ik hoop jullie 
allemaal tijdens de jubilarissen avond terug te zien 
om de verschillende winnaars te feliciteren!

Fijne vakantie, 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



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





Ledenmutaties

Afgemeld
Jens Cornelissen Lotteke vd Beurcht Rick Rovers  Jet vd Zanden
Bjorn van Hees Charise Noijen Ilana Borsjé  Elise vd Boogaard
Jarno Langens Kevin Wang Levi van Hout  Iris vd Brand
Peter van Heertum Anjali Paashuis Job Hendriks  Luca Vesters
Nick van Leeuwen Arnold vd Rijt Meggie Biemans  Petra Vesters
Eline Vervest Inge Aben Anne Raaijmakers
Lynn Selten Jelle vd Elzen Lyske Willems

Aangemeld
Susan vd Boogaard Beekvloed 11 5408 NG Volkel  Leidster JO11-2
Astrid Arts Maatseheistraat 29 5408 PA  Volkel  Trainster MO15-1
Toine van Bommel Missielaan 35 5401 BN Uden  Veteranen
Jordy van Boxtel Muntmeester 79 5406 BA  Uden  Trainer/coach JO15-1
Sharon Peters Burg. Ottowstraat 6 5427 SP  Boekel  Senioren vrouwen
Danique Santegoets Voor-Oventje 15A 5411 NM Zeeland  Senioren vrouwen
Nienke Hendriks Bovenste Trent 11 5411 NE  Zeeland  Senioren vrouwen
Eef Arts Antilopestraat 37 5408 XG  Volkel  MO11-1
Jan vd Lee Diepven 46 5258 RB  Middelrode Trainer/coach Vr1
Sieme van Goor Heikantstraat 11 5408 PZ  Volkel  JO7
Daan de Groot Zeelandsedijk 30 5408 SM Volkel  JO7
Cas de Groot Beekvloed 37 5408 NG Volkel  JO7
Gert Bollen Heuvelstraat 42 5408 AD Volkel  Niet actief
Bassman Trawally Kloosterstraat 13H 5408 BA  Volkel  JO13
Maud vd Heijden Beekvloed 11 5408 NG Volkel  MO11
Lucas v Maasakkers Speekstraat 4 5408 PV  Volkel  5-jarigen
Jennelieke van Dijk Leeuwstraat 62 5408 PL  Volkel  MO11
Pieter Derks Hermelijnstraat 17 5408 PP  Volkel  JO7
Pleun Wester Heikantstraat 23 5408 PZ  Volkel  MO11
Evi van Goor Heikantstraat 11 5408 PZ  Volkel  MO11
Joy Vissers Meerkensweg 5 5408 PB  Volkel  MO11
Sophie Wester Heikantstraat 23 5408 PZ  Volkel  MO9
Kim Vissers Meerkensweg 5 5408 PB  Volkel  MO9
Robin van Cuijk Groeneweg 39 5401 AA Uden  Senior
Karim vd Broek Kiesbeemd 4 5427 PM Boekel  Senior
Isa de Groot Akkerstraat 1 5408 RC  Volkel  MO15
Just de Klein Langenboomseweg69C  5911 AT  Zeeland  JO17

Verhuisd
Familie Verhoogh Marterstraat 3 5408 XP  Volkel
Dirk vd Berg Schepersweg 35 5401 PD  Uden
Tijn Hutjens Antoniusstraat 11 5408 AM Volkel
Hans van Nunen Oosterheidestraat 2H 5408 SN  Volkel
Bram van Rijn Mottoen 32 5406 BC  Uden
Rik Verwijst Vloetheuvel 24 5408 NH Volkel
Ruud Verstegen Vloetheuvel 22 5408 NH Volkel
Jolijn vd Locht Vloetheuvel 22 5408 NH Volkel
Jaimy Waals Vloetheuvel 2 5408 NH Volkel
Frans Bongers Tijgerstraat 37 5408 PM Volkel
Jan en Annie v Hooff Capellerhof 60 k207 5408 BK  Volkel
Joost Kuipers Schoolstraat 11 5408 XM Volkel

Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve door te geven aan 
Ton van Hooff, 06-19906363 of mailen naar info@rksv-volkel.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 
Jan vd Lee, Diepven 46, Middelrode06-30466751

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




