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Jan van Hooff, 75 jaar lid rksv Volkel
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Hallo Sportvrienden,

Zo het nieuwe seizoen is weer begonnen en 
ieder team is weer vol goede moed gestart 
aan de competitie. Bij het schrijven van dit 
stuk zijn er pas 2 competitie wedstrijden ge-
speeld, dus kunnen we er nog niet veel over 
zeggen wie er titelkansen zullen hebben 
dit jaar. Al denken wij dat Volkel 4 met zo’n 
uitgebalanceerd team hoge ogen zal gooien 
dit jaar.

En verder is het ook een goede zaak dat de 
KNVB  heeft besloten dat de competitie later 
begint, zodat niet de helft van een voetbal-
team nog van de vakantie aan het genieten 
is. Normaal stopte de competitie begin mei 
als het zonnetje lekker begon te schijnen, en 
nu gaan we lekker heel de maand mei nog 
voetballen.

Op 29 september was de druk bezochte ju-
bilarissen avond in de Volkelse kantine weer 
een gezellige avond waar alle aanwezige 
jubilarissen terecht in het zonnetje werden 
gezet. We willen er toch 1 uitpikken in het 
bijzonder en dat is Jan van Hooff. Het 1e lid 
dat 75 jaar aan onze mooie voetbalclub 
verbonden is. Gefeliciteerd!!

Ook werden er weer prijzen uitgedeeld aan 
de topscoorder, koning van de assist, team 
van het jaar en natuurlijk doelman van het 
jaar. Deze lijsten worden allemaal 
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Van de voorzitter
De vakan-
ties zijn al 
lang achter 
ons, de 
zomerkle-
ding is weer 
opgeborgen 

en er wordt weer gevoetbald. Bij onze 
club zijn er een aantal veranderingen, met 
name binnen het bestuur en de jeugd-
commissie. 
Het eerste dat waarschijnlijk opviel is dat 
de foto van Pieter niet meer bij dit stukje 
staat. Pieter heeft na vier jaar voorzit-
terschap aangegeven dat hij het steeds 
moeilijker kan combineren met zijn ande-
re activiteiten zoals gezin, werk, scheids-
rechter, trainer en leider van de JO19-2 
en andere hobby’s. Ik wil Pieter nogmaals 
bedanken voor zijn tijd en energie die hij 
in deze periode in de voorzitters functie 
gestopt heeft en voor de zeer prettige 
samenwerking. Toen Pieter zijn afscheid 
aankondigde en ik al besloten had om na 

6 seizoenen te stoppen als voorzit-
ter van de jeugdcommissie duurde 
het niet lang tot het Dagelijks 
Bestuur met de vraag kwam of ik 
Pieter wilde opvolgen. Nadat er 
voor de jeugdcommissie een ande-
re voorzitter gevonden was, heb ik 
deze nieuwe uitdaging opgepakt.
Edwin van Diessen wordt de 
nieuwe voorzitter van de jeugd-
commissie. Edwin is al enkele jaren 
secretaris van de jeugdcommissie 
en weet dus heel goed wat er 
allemaal speelt binnen de jeugdaf-
deling. Ik wens Edwin heel veel 
succes in deze nieuwe en uitda-
gende functie. Beide functies zijn 
bij het begin van het seizoen al “ad 
interim” ingevuld. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op 
11 december mogen alle aanwezi-
ge leden hun stem uitbrengen om 
de invullingen definitief te maken.

bijgehouden door Wout Cobussen. 
En aangezien we nu nog maar net 
onderweg zijn in het nieuwe seizo-
en ontbreken in deze uitgave de 
statistieken.

Met alle vaste medewerkers heb-
ben we afgelopen seizoen weer een 
paar mooie uitgavenmogen maken 
van deze Klupproat. We hopen dat 
we dat dit voetbalseizoen wederom 
gaan doen, en willen ze dan ook 
allemaal bedanken voor hun 
bijdrage voor dit mooie blad. En we 
blijven dan ook de andere leden 
oproepen om stukjes tekst of foto’s 
in te  blijven sturen. Vooral de foto’s 
voor op  de kaft van de Klupproat 
worden voldoende aangeleverd, 
daar zijn we ook blij mee. Houd er 
rekening mee dat staande (verti-
cale) foto’s makkelijker te plaatsen 
zijn. Stukjes tekst of foto’s kun je 
mailen naar  klupproat@gmail.com
Wij wensen iedereen een sportief 
nieuw voetbalseizoen toe met 
hopelijk veel Volkels succes.

Met sportieve groet,    
Arnold Pluk en Johnnie Groenen



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
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Dit seizoen zijn er weer een aantal veranderingen 
doorgevoerd door de KNVB. De meest ingrijpende is 
wel het MDWF, het Mobiele Digitale Wedstrijd Formu-
lier. Alle spelers en leiders krijgen hier mee te maken. 
Waren de leiders er net aan gewend om het Digitale 
Wedstrijd Formulier op de computer in te vullen, heeft 
de KNVB dit weer vervangen door een app waarin alle 
wedstrijdgegevens ingevuld moeten worden. Van spe-
lerspassen en begeleiding tot de einduitslag, het gaat 
allemaal via de app “wedstrijdzaken”. De eerste weken 
heeft dit behoorlijk wat verwarring opgeleverd want 
nog niet iedereen had een eigen account aangemaakt 
waardoor er niet ingelogd kon worden. Gelukkig heeft 
dit alles niet geleid tot het niet kunnen doorgaan van 
wedstrijden.
Het seizoen 2017-2018 is al volop bezig. De teaminde-
lingen zijn inmiddels definitief en bijna alle teams zijn 
voorzien van enthousiaste begeleiding. Aan het einde 
van het vorig seizoen waren we vol overtuiging dat 
er dit seizoen een negende team bij zou komen bij de 
senioren. We hebben al jaren (te) grote teams. Daarop 
komen verschillende reacties. Ongeveer de helft vindt 
de teams te groot en de andere helft kan er goed mee 
leven. Met de gedachte dat er onder andere 11 spelers 
vanuit de jeugd over kwamen was een 9de team realis-
tisch. Echter hoe korter we bij de zomerstop kwamen 
hoe meer berichten we kregen dat het totale aantal 
van de B-selectie niet zou toenemen. Vandaar dat we 
op het laatste moment besloten hebben om toch geen 
nieuw team samen te stellen.
In september hebben we voor de meeste teams de 
bekerwedstrijden gehad met wisselend resultaat.
Volkel 1, 2, 4 en dames 1 zijn door naar de volgende 
ronde. Nu wordt er op de velden alweer volop ge-
streden voor de punten in de competities. De actuele 
standen zijn te vinden op www.rksv-volkel.nl. 
Aan het begin van een nieuw seizoen verwelkomen we 
altijd weer nieuwe vrijwilligers. Als vereniging kunnen 
we niet zonder en daarom ben ik altijd blij als er weer 
nieuwe bijkomen. Sommigen maar voor een korte 
periode maar hopelijk krijgen we met de meeste een 
langdurige en prettige samenwerking. We hebben er 
echter nooit genoeg. Dus als je nog iemand weet die 
wel iets bij onze club wil doen, laat ze zich melden bij 
een van de bestuursleden of jeugdcommissie en dan 
vinden we gegarandeerd een leuke functie voor ze. 
We zijn met name nog op zoek naar enthousiaste 
begeleiding voor onze Dames 1. Dit goed presterende 
team onder leiding van Jan van de Lee heeft heel hard 
een leider of leidster en vlagger nodig. Op onze site 
kunt u onder de button “vacatures” nog meer functies 
vinden waar we nog mensen voor zoeken.
Wat ook nieuw is, is het lang verwachte pannaveld 
voor onze jeugdleden. Het was al een lang gekoester-
de wens om dit een keer aan te leggen. Elders in deze 
uitgave kunt u lezen hoe dit tot stand gekomen is. 
Het bestuur heeft besloten om op dagen dat Volkel 
1 thuis speelt geen glaswerk meer te gebruiken in 
de kantine tot na de wedstrijd. Het is bekend dat er 
personen zijn die liever uit glas drinken maar op last 
van de KNVB is dit verboden. Bij overtreding lopen we 

kans op een fikse boete. 
Om te voorkomen dat 
de kantine medewerkers 
als politieagent rond 
moeten lopen op zoek 
naar glaswerk dat nog 
in gebruik is, hebben 
we besloten om vanaf ’s 
morgens al geen glas-
werk meer te gebruiken. 
Voor onze club is dit 
nieuw maar bij andere 
clubs is dit al jarenlang 
en normale procedure. 
Het zal even wennen 
zijn maar over een tijdje 
weet je niet meer beter 
en zijn we er allemaal 
aan gewend. 
In de zomerstop heeft de 
onderhoudsploeg ook 
weer hard gewerkt. Alles 
is weer een keer heel 
grondig schoongemaakt 
en/of gerepareerd, alle 
materialen zijn gecon-
troleerd en waar nodig 
aangevuld of vervangen. 
Het veldmeubilair bij het 
hoofdveld heeft meer 
ruimte gekregen en is 
nu makkelijk bereikbaar, 
en (veel belangrijker) 
ook weer makkelijk op 
dezelfde plaats terug te 
zetten.

Op 29 september heb-
ben we de jaarlijkse jubi-
larissenavond gehouden. 
We mochten weer veel 
jubilarissen in het zon-
netje zetten waaronder 
Jan van Hooff met zijn 
75-jarig jubileum.
Elders in deze uitgave is 
een uitgebreider verslag 
met foto’s te vinden.
Op 3 november hebben 
we onze medewerkers 
avond. Een gezellig sa-
menzijn voor alle vrijwil-
ligers van onze club met 
een hapje en een drank-
je. Ook hier zullen een 
paar personen gehuldigd 
worden voor hen meer 
dan gemiddelde inzet. 

Ik hoop jullie daar 
allemaal te zien.



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



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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nog tegen mag kommen, maar ze zeggen 
alt: “op ieder potje past ‘n dekseltje”.
Werk /school: Momenteel zit ik op 
het Sint Lucas en volg ik de opleiding 
Mediaproductie MBO niveau 2 (met sign., 
billboards, licht en gevelreclame). Mijn 
ambitie ligt bij audiovisuele vormgeving, 
dus ‘n bietje filmpkes maken, bewerken 
en promoten.
Mooiste tenue: Ik heb niet echt ‘n favo-
riet maar heb wel 3 die er uit springen: 
De shirts van PSV toen Umbro voor Nike 
kwam (van Memphis Depay, paars met 
geel), het shirt toen Phillips werd vervan-
gen door EnergieDirect.nl (Heritage Kit) 
en het shirt van Memphis Depay bij Man-
chester United: het ‘’Carrick Uitshirt’’.
Gezelligste kantine: rksv Volkel, ik was 
bijna 10 jaar geleden pupil van de week. 
Ik mocht wermlopen met ‘t urste, da 
woar ook m’n urste en d’n loatste keer. 
We hadden gewonnen en dat werd goed 
gevierd, ik kreeg alles wat ik wilde van de 
spelers. Maar vooral als er evenementen 
zijn in de kantine is het mooi, als er grote 
wedstrijden zijn, zoals o.a. PSV-Ajax.
Kunstgras: Ik ken hendig op kunstgras 
speulen, doe ik eik nog liever soms als 
op gewoon gras. Mensen zwetsen alt 
moar roak van ja: “ik krijg alt blessures 
op da veld en ik kan nie speulen op die 
rommel”. Ergens hèdde dan 
ok groot gelijk, moar het is 
bewezen da ge gewoon ‘n 
gelijk aantal blessures krijgt 
als op gewoon gras. Op am-
ateurgebied kende best zo’n 
veld neerknallen moar niet 
op professioneel niveau, dan 
moette gewoon oe eigen 
aanpassen, want zo kende nie vur d’n dag 
kommen, dun korrels vliegen d’n lucht in 
als d’n bal rolt. Moar ik heb niks verder 
tegen zo’n veld, al gooide ‘n zak hooi 
op ‘t veld i.p.v. rubberen korrels, speule 
kende toch wel.
Aantal glazen bier op zondag: Als ik nog 
wat te doen heb soms geen, moar dà 
kumt niet al te voak vûr. Mistal goat d’r 
wel inne in, moar daar blèft ‘t mistal niet 
bij, ik tel ze mistal nie. Ge voelt meestal 
zelf wel wanneer ge genoeg het en moet 
stoppen.

Sterkste punt: Teamspeler, een sterke 
wil/inzet en altijd willen winnen.
Zwakste punt: Niet super balvast en 

Interview 
Koen van der Maazen

Favoriete positie: Linksbuit-
en of links- of rechtshalf. 
Oorspronkelijk was ik in de 
jeugd altijd middenvelder, 
maar bij de senioren heb 
ik 2 jaar voorin gespeeld. 
Voornamelijk links- of re-
chtsbuiten (bij Volkel 5 en 
7). Momenteel is de coach 
Joran Verhoeven nog zoe-
kende naar een juiste plek 
voor mij, om mijn voeten 
te laten spreken bij Volkel 
8. In het begin van vorig 
seizoen speelde ik ook een 
paar wedstrijden mee met 
Volkel 8 als rechtsback. Die 
positie beviel de coach wel 
en daarom besloot hij me 
afgelopen wedstrijd op de 
linkerflank neer te zetten 
als opkomende back tegen 
UDI’19.
Vorige clubs: Ik ben altijd 
trouw blijven ‘plèkken’ aan 
rksv Volkel. Ben begonnen 
in de E-tjes, al 12 jaar zit ik 
al vastgelijmd aan de voet-
balclub en ben sindsdien 
nooit meer los gekômmen 
van de club, alsof ge vast 
geplekt zit aan de muur en 
niet meer los kûmt. Net als 

‘n vriendin, als ik die ooit 

soms moeite om de bal te onderscheppen.
Mooiste herinnering: Toen Volkel 1 in de 
beker heel ver kwam en toen ze kampioen 
werden met ‘’Boem boem Theo’’.
Grootste teleurstelling: Die heb ik niet echt, 
maar ik moest vervroegd naar de senioren 
en dat vond ik ergens wel jammer, maar 
reken ik niet zo zwaar.
Heeft in het veld een hekel aan: Schwal-
bes en aanstellerij of scheidsrechters die 
thuisfluiten.
Kleur schoenen: Zwart, wit, rood en grijs 
(Nike Mercurial).
Meest geleerd van: Trainingen.
Beste speler mee gespeeld: Niels van Oort 
met zaalvoetbal. Luuk van Bommel, vroeger 
was hij topscoorder van ons team in de C. 
Mike van Eenbergen en Tomek Kuijpers om-
dat zij beide talentvolle keepers zijn voor ‘n 
club als rksv Volkel.
Beste speler tegen: Bram van der Locht 
met zaalvoetbal, Mike van Eenbergen en 

‘n NEC-speler met schoolvoetbal (speelde 
toen in de D).
Meest onderschatte speler: Ik onderschat 
niemand, iedereen heeft kwaliteiten en die 
kun je niet van te voren meten of weten.
Favoriete clubman: Sieme van Bakel en 
Selim Ilhan omdat deze 2 altijd wel in zijn 
om een geintje te maken en zorgen gewoon 
voor humor en ‘n skônne sfeer, kan altijd 

wel lachen met ze en zijn ook niet 
vies van ‘n potje bier en af ‘n toe 
klooien net als ik.
Mooiste doelpunt: Op de training 
met buitenkant voet in de 
kruising.
Grootste blunder: Mijn voetbal-
schoenen vergeten.
Voorspelling komend seizoen: 

Kampioen worden en de beker winnen.

Team: Volkel 8
Niveau: 6e klasse
Leeftijd: 20 jaar
Woonplaats: Volkel 
Positie: Linksbuiten
Vorige clubs: Geen

“ ik tel ze 
mistal nie.”



Op 29 september is weer 
onze jaarlijkse jubilarissen 
avond geweest. 
We hadden dit jaar maar liefst 
21 jubilarissen. 
Helaas hadden er een aantal 
afgemeld, maar er waren er 
toch nog 11 die in het zon-
netje gezet werden.
Er waren zestien 25-jarige, 
vier 50 jarige en 
één 75-jarige jubilarissen.

De 25-jarige jubilarissen
 Hans van Deursen, 
Wilco de Groot, Anja Jilesen, Wendy Riepe, Sabine van 
Asseldonk, Jan Biemans, Antoon van Boxtel waren aanwezig 
en mochten naast de felicitaties, bloemen en een speldje in 
ontvangst nemen na een kort persoonlijk woordje van de 
voorzitter. 

Wat uniek is voor onze vereniging is dat er een jubilaris 
is met 75 jaar lidmaatschap. Jan van Hooff is op 89 jarige 
leeftijd degene die dit bereikt heeft. Jan is een hele bekende 
binnen onze vereniging. Vele vrijwilligers functies heeft hij 
jarenlang al bekleed waaronder secretaris, kantine beheer-
der en scheidsrechter. Jan is samen met zijn Annie al sinds 
1978 erelid van onze club. 
Jan komt zo vaak als hij kan naar Volkel 1 kijken. 
Ook de wedstrijd tegen DAW had hij bekeken en had nog 
een paar kritische punten. 
Onder grote belangstelling van familie, oud teamgenoten 
en leden van rksv Volkel kreeg Jan een mooie oorkonde en 
speldje.

Harm Banken, Bart van der Wijst, Joost Kuijpers, 
Gijs van de Zanden, Gijs Verkuijlen, John van Dijck, 
Manuel Silverenberg, Henk van der Heijden, Mark Daandels 
en Johan Hurkmans konden er helaas niet bij zijn. 
Zij zullen op een ander moment in het zonnetje gezet 
worden.

Jubilarissenavond





Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl



Het nieuwe seizoen 
is begonnen met een 
maand van bekervoet-
bal en de competitie is 
gestart. 
Eerst wil ik toch even 
terugblikken op het afge-
lopen seizoen. 
Op de eerste plaats 
natuurlijk op ons 

geslaagde jeugdkamp, waar we dankzij de inzet van 
meer dan 100 vrijwilligers onze jeugdleden een top 
evenement bezorgd hebben. In deze Klupproat 
besteden we hier nog ruimschoots aandacht aan. 
Maar ook de afsluiting van seizoen 2016 – 2017 was 
een geslaagd evenement. 
Na enkele jaren op vrijdagavond, was er dit jaar weer 
voor gekozen om dit plaats te laten vinden op 
zaterdag. Hiermee kregen alle teams volop de tijd om 
tegen de ouders te voetballen. 
Teams gaven hier ieder op eigen wijze invulling aan, 
er werd gevoetbald tegen alleen moeders, op kleine 
goals of grote goals en er werd zelfs voetvolley 
gespeeld. De weergoden lieten ons deze middag en 
avond ook zeker niet in de steek. 

Vast onderdeel van de seizoensafsluiting is vanzelf-
sprekend de penaltybokaal. Alle teams hadden hun 
twee spelers afgevaardigd om onder belangstelling van 
veel publiek de strijd aan te gaan. 
In de drie categorieën leverde dit de volgende win-
naars op; E-F Tijm Swinkels, C-D Femke van Dijk en 

A-B Dennis van Deursen, hierbij nogmaals van harte 
gefeliciteerd. 
 
Onze jeugdteams mochten voor aanvang van de 
nieuwe competitie eerst aantreden in drie beker-
wedstrijden. Een eerste blik op de loting van deze 
bekerwedstrijden liet al zien dat de KNVB een aantal 
uitdagende tegenstanders gekoppeld had aan onze 
jongens en meiden, met in sommige poules wel 2 
KNVB-klasses verschil tussen de teams. Alle teams zijn 
vol de strijd aangegaan en voor het ene team heeft dit 
wat beter uitgepakt dan het andere. 
De teams die verder bekeren, hierbij veel succes in de 
volgende ronde.

Dit jaar start de competitie met een aantal wijzigin-
gen in de wedstrijdvormen. Seizoen 2017-2018 wordt 
een gedeelte van de wijzigingen doorgevoerd zoals de 
KNVB die opgezet heeft in hun project “Optimale 
wedstrijdvormen pupillen”. In de daaropvolgende 
seizoenen volgen nog meer wijzigingen. 
De belangrijkste wijzigingen dit seizoen zijn dat de 
Onder 7, 4 tegen 4 gaat spelen en de Onder 8 en 
Onder 9, 6 tegen 6. Een aantal categorieën gaat op 
kleinere veldjes voetballen en met kleinere goals. 
Daarnaast wordt voor deze wedstrijden geen 
scheidsrechters meer ingezet maar wordt voortgebor-
duurd op het Fair Play principe dat de KNVB voor-
gaande seizoen al geïntroduceerd heeft.

Jeugdproat





Ondanks het feit dat er voor minder categorieën een 
scheidsrechter ingezet hoeft te worden, zijn we nog 
steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die wil-
len fluiten. We hebben een groot aantal jeugdteams 
en we willen het team van scheidrechters blijven aan-
vullen. Om de scheidsrechters beslagen ten ijs te laten 
komen, gaan we iedereen die daar behoefte aan heeft 
in de gelegenheid stellen om een scheidsrechters-
cursus te volgen.

Nieuw dit jaar is ook de invoering van de wedstrijd-
zaken-app. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
worden de uitslagen niet meer doorgegeven via 
sportlink, op de computers in het wedstrijd-
secretariaat, maar via een app op de mobiele tele-
foons van leiders en scheidrechters. De spelerspassen 
die vanaf de D-pupillen gebruikt werden zijn af-
geschaft. Via de wedstrijdzaken-app krijgt de scheids-
rechter zicht op de foto’s en gegevens van de spelers. 
Voor iedereen een nieuwe manier van de admini-
stratie bijhouden, maar in goed overleg komen we er 

in de meeste gevallen wel uit. Mochten er specifieke 
vragen zijn, dan kan de jeugdcommissie altijd van 
dienst zijn.
Tot slot wil ik een aantal vrijwilligers speciaal bedanken 
voor hun bijdrage in de zomerstop. De organisatie-
commissie van het voetbalkamp, de mensen die ons 
nieuwe pannaveld gerealiseerd hebben en de jeugd-
coördinatoren. De coördinatoren hebben erg veel tijd 
gestoken in het samenstellen van de teams. 

Het aantal jongens en meiden dat ingedeeld moest 
worden was zodanig dat de nodige creativiteit nodig 
was om tot passende aantallen per team te komen. 
Daarnaast is het in een tijd waar het krijgen van 
vrijwilligers steeds moeilijker wordt, een uitdaging om 
voor alle teams een trainersstaf te voorzien. Voor de 
meeste teams is dat gelukt, waar dit nog niet helemaal 
gelukt is graag begrip, iedereen doet zijn of haar best.

Alle vrijwilligers en spelers wens ik hierbij een mooi 
seizoen toe.

Met sportieve groeten, 
Edwin van Diessen

Pupil van de Week 

Het was spannend van te voren, maar ik had er zoveel zin in! Een speciale dag voor mij op het voetbal-
veld in Volkel. Volkel moest spelen tegen Sint Michielsgestel op 14 mei.
Eerst  mocht ik mee voor de bespreking, waar niemand anders ons kon horen. Daarna de warming-up, 
waar ik ook mee mocht doen. Toen het inschieten van de keeper, gaag omdat ik ook een keeper ben. 
Wauw wat is onze keeper goed zeg!!
Dan het veld op en ik mocht de bal vasthouden. Dan de aftrap, ik had helaas net naast geschoten. Had 
ik nou maar een 2e kans, maar zo gaat dat niet in het voetbal.
Verder mocht ik de hele wedstrijd op de bank kijken. Het was spannend maar Volkel was super goed. Ze 
hebben natuurlijk ook gewonnen!! In de pauze nog mee voor de rustbespreking. Iedereen is aardig. En 
op het einde een mooie bal gekregen, die ligt op mijn slaapkamer, want die moet mooi en heel blijven.
Veel groetjes van Hein Trienekens,



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



Afscheid 
Maickel vd Wijst

Afscheid Maickel vd Wijst 
als leider van Volkel 2
                       
Na 4 jaar leiderschap  
heeft Maickel afscheid 
genomen van Volkel 2.                                                                                             

Onder het genot van een 
drankje en een hapje was 
Maickel zichtbaar blij met 
zijn afscheidscadeau.

Daarna afscheid 
genomen van 2 spelers 
Sven Arts en Thijn van 
Boxtel….

                   
Er was zelfs een speler 
van Volkel 2 die zo onder 
de indruk was van zijn 
afscheid dat ie even niet 
lekker werd.
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Op	20	en	21	januari	2018	word	weer	onze	jaarlijks	darttoernooi	georganiseerd	voor	jeugd	en	
senioren.	

Op	20	januari	voor	de	jeugd!	

Op	21	januari	voor	de	senioren!	

Op	beide	dagen	is	de	kantine	open	om	12.00	uur	en	kun	je	jezelf	inschrijven	aan	de	bar	tot	13.00	
uur.	Het	toernooi	begint	op	beide	dagen	om	13.30	uur.	

Wij	hopen	weer	op	een	grote	opkomst	en	een	gezellige	dag.	Tot	dan.	

Sportieve	groet,	

Gerald	Riepe	





Pannaveld

Op de nieuwjaarsreceptie van 2017 hebben we de 
opbrengst van de Grote Clubactie van 2016 bekend 
gemaakt. Dit was een leuk bedrag dat door onze 
jeugdleden bij elkaar gekregen is door de verkoop 
van loten. 
De opbrengst was vooraf al gereserveerd voor een wens 
die we als club al een hele tijd hebben, namelijk de 
aanleg van een pannaveld. 
Helaas was de opbrengst van de Grote Clubactie niet 
voldoende voor de totale kosten. 
Het bestuur heeft toen aan de jeugd beloofd om het 
resterende bedrag bij elkaar te krijgen en daarmee de 
aanleg te realiseren.
Door schenkingen van de Club van Honderd en andere 
personen en sponsoring van diverse bedrijven zoals van 
de Brand van Oort, en Verhoeven Transport maar vooral  

Pannaveld

door het vele werk van Willy van der Heijden is in de 
zomerstop de aanleg gerealiseerd.

Om de kosten voor het pannaveld acceptabel te houden 
is Willy vele uren bezig geweest met prijzen opvragen, 
te vergelijken, alternatieven te zoeken, te onder-
handelen, te overleggen en uiteindelijk te beslissen.

In juni  is de aanleg begonnen en samen met 
Frans van Os, Harrie Verwegen, Jan Bongers, 
Martien van den Boogaard, Piet v Tiel en Karel van Dijk 
is het karwei  in juli afgemaakt. 

Op 8 oktober hebben we het officieel geopend in het 
bijzijn van de pupil van de week, de makers en de 
2 beste verkopers van de Grote Clubactie. 
Foto’s hiervan zijn te zien op de site.

De jo7-1, de jongste spelertjes van de club. 

Ze gaan als een speer en hebben alle 
wedstrijdjes tot nu toe nog gewonnen. 

Hoe leuk is dat?

JO7-1



Manders-Dortmans Lasbedrijf

Ik ben Sander Dortmans, in 1969 geboren te Veghel in 
het ziekenhuis. Ik ben opgegroeid op de Hulstheuvel 
in Uden . In 1989 heb ik verkering gekregen met mijn 
huidige vrouw Wendy Manders, en in 1993 zijn we gaan 
samenwonen in Volkel in de Rudigerstraat 1. Ik heb mijn 
opleiding gevolgd aan de middelbare landbouwschool. 
Door mijn opleiding kwam ik veel bij boeren, wat ik 
daar ook vaak bij de boeren deed naast mijn normale 
werkzaamheden waren dingen repareren van staal en 
laswerkzaamheden e.d.. Daar is mijn liefde voor metaal 
ontstaan. Ik had verkering met Wendy en mijn schoon-
vader Toon Manders had een lasbedrijf waar ik in mijn 
vrije tijd ook veel te vinden was om mee te werken. 
In 1994 zijn we samen verder gegaan als MDL, Manders 
Dortmans Lasbedrijf. Vanaf 2000 ben ik alleen met mijn 
vrouw verdergegaan. En heeft Toon nog tot zijn 65e in 
het bedrijf meegewerkt en is toen met pensioen gegaan, 
maar hij komt nog elke dag kijken en koffie drinken.
Het bedrijf zat eerst in de Jochem de Wildstraat waar 

we grotere projecten langs de kant van de weg in 
elkaar lasten en monteerden vanwege ruimtegebrek, in 
1997 zijn we verhuisd naar de Goorkensweg /Kopers-
lagerstraat, waar we een nieuwe hal hebben gebouwd. 
In die periode hebben we 9 jaar in een unit bij het 
bedrijf gewoond en zijn onze eerste 3 kinderen 
Rick, Mirthe en Jelle geboren . 

Sponsor interview

In 2006 ging ik bij Witlox langs om stenen te halen, toen 
kwam ik terug met stenen en een nieuw pand aan de 
Brouwerstraat achter de Bacu. Op deze locatie is ons 
Silke geboren.
Na 2 jaar kocht de Bacu ons toen weg, en zijn we 
begonnen op het Jagersveld (Hoogveld) dus weer in 
Volkel. We hebben toen een huis gekocht in de 
Heuvelstraat. Wendy was ondertussen wel klaar met al 
het verhuizen.
We hebben nu een bedrijfshal van 1000m2, welke we 
medio 2018 willen uitbreiden met nog eens 750m2. 
Volgend jaar wil ik de bouw klaar hebben want in 2019 
bestaan we 25 jaar en dan willen we de nieuwe hal ook 
meteen openen. 
Wat doet het bedrijf zoal?  We zijn dus eigenlijk be-
gonnen als dorpssmid, kleine laswerkzaamheden voor 
met name boeren en particulieren. Naarmate de jaren 



volgden zijn we gegroeid, en zijn we ons steeds meer 
gaan specialiseren op de industriële markt. We richten 
ons nu vooral op het maken van machine frames en 
het maken van werk bordessen en trappen die we zelf 
inmeten, maken en monteren. Ook maken we speci-
fieke opdrachten zoals een puin zeef. Dus bij MDL is een 
totaal pakket te verkrijgen. We 
zijn destijds met 2 man begon-
nen, nu werken we ongeveer 
het hele jaar door met 15 
man. We hebben zelf 12 vaste 
medewerkers, deze ploeg wordt 
aangevuld met een aantal 
zzp’ers die inmiddels ook al 
jaren voor ons werken. We heb-
ben een inkoper/calculator en 
een tekenaar/werkvoorberei-
der die de projecten helemaal 
begeleiden. Zelf ga ik vooral 
naar de klanten toe, contacten 
onderhouden en werk binnen halen. De rest werkt in de 
werkplaats of in de buitendienst.  
Mijn voetbal carriere is in mijn vroege jeugd begonnen 
bij Udi. Toen ik  13 jaar was ging ik liever werken op 
zaterdag en ben ik tijdelijk gestopt. Op mijn 16e weer 
begonnen bij de Hoogstraat met wildvoetbal, dit was 
op zondag, hier heb ik ongeveer 11 jaar gespeeld. En in 
1997 toen onze Rick geboren is wilde ik graag in Volkel 

gaan voetballen. Ben begonnen bij het 5e, na 1 jaar een 
jaartje bij het 4e, vervolgens weer 5 jaar bij het 5e, daar-
na bij het 7e waar ik nu nog steeds met veel plezier speel. 

Onze Rick is op zijn 7e jaar begonnen met voetballen bij 
Volkel. Hij heeft de hele jeugd doorlopen en speelt nu ook 

in het 7e. Ook Jelle heeft de hele 
jeugd doorlopen en speelt nu in 
de JO19-2.
Onze Mirthe danst al vele jaren 
bij Dance Action en ons Silke 
turnt bij V&K en danst bij carna-
valsvereniging De Piepers.
Zelf ben ik ook 5 jaar jeugdleider/
trainer geweest bij diverse jeugd 
teams. Dit is ooit uit nood gebor-
en omdat er geen leider en train-
er was voor de C3. Daarna ben ik 
nog enkele jaren met veel plezier 
leider geweest. Met de C2 zijn we 
toen nog kampioen geworden. 

Dit was geweldig voor die jongens. Zelf ben ik nog nooit 
kampioen geworden als speler, maar dit jaar gaat daar 
verandering in komen, dat moet wel met dit geweldig 
team. De eerste 2 wedstrijden zijn alvast gewonnen dit 
jaar. 
Sponseren doen we uit betrokkenheid bij de voetbalclub, 
er zit niks commercieels achter, puur om de Volkelse 
gemeenschap vooruit te helpen.



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
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Volkelse Voetbalkenners Kwis

Jeugdkamp 2017 super verlopen!!!

Op zaterdag 8 en zondag 9 juli hebben we een fantas-
tisch kamp gehad. De voetbalclub bestaat dit jaar 
80 jaar en in overleg met de jeugdcommissie wilden we 
voor alle jeugdleden hiervoor iets leuks organiseren in 
de vorm van een jeugdkamp. 

Uiteindelijk zijn we op een prachtige locatie terecht 
gekomen en hebben hier 2 heerlijke dagen kunnen 
genieten van het mooie weer, heel veel leuke spellen en 
activiteiten en super lekker eten. 

We kijken er met ontzettend veel plezier op terug en de 
foto’s zijn terug te zien op de website van rksv Volkel. 
We willen graag een paar hoogtepunten met jullie 
delen….

Wist je dat: 
· Hans Fleskens in zijn eentje bijna ruim 50 
 meloenen in stukken heeft gesneden?

· Stefan van Maasakkers een lichte verkoudheid  
 heeft opgelopen omdat hij op donderdagavond in  
 de stromende regen nog het kampterrein aan het  
 maaien was.

· Een aantal bezoekers van het naaktstrand toch even  
 op zondag ochtend zijn komen kijken naar onze  
 spellen, maar deze zijn door Jan Riepe vriendelijk  
 verzocht weer terug te keren  naar het naaktstrand.   
 Jan was wel onder de indruk van hetgeen hij zag.

· We alle sponsoren, bedrijven na de vakantie hebben  
 bedankt voor de prettige samenwerking en hun  
 ondersteuning maar  bv Erik Robben al weer volop  
 aan het frietbakken was in Nijmegen. Zijn kadootje  
 hebben we maar in de brievenbus gedaan.

· We ruim 5000 liter water hebben opgedronken en  
 verbruikt, maar de tankwagen van 
 Bjorn van Ginneken nog lang niet leeg was!

· De scouting twee nachten het kamp heeft bewaakt,  
 2 prachtige spellen heeft gemaakt en op zondag 
 middag met de rest van de boodschappen en een  
 volle aanhanger met hout weer is vertrokken. 

Jeugdkamp 2017

 Ze aangeven zelf ook een ‘’vet kamp’’ te hebben  
 gehad.

· We 211 liter brandstof hebben gebruikt voor de 
 aggregaten van Raaijmakers maar dat William deze  
 heeft weggestreept tegen een grote taart! 
 Smakelijk eten.

· Jos van Son, de eigenaar van het weiland toch nog  
 een halve emmer spijkers had gevonden bij de  
 stookplek ook al had Hans gezegd dat hij alles had  
 opgeruimd, oeps!

· Een aantal kinderen al in slaap was gevallen voordat  
 ze op zondag van het terrein waren. Vince lag al  
 heerlijk te slapen terwijl Wilber vd Bosch de 
 podiumwagen nog aan het demonteren was. Veel  
 andere kinderen zijn op zondag ook iets vroeger  
 gaan slapen…

· De contributie dit jaar niet omhoog hoeft volgens  
 Ad Kuijpers, onze penningmeester, omdat de kos 
 ten veel lager waren dan de begroting die 
 Michiel en Hans had gemaakt,…. pff toch 
 nog een meevaller!

· De EHBO druk bezig is geweest met het plakken van  
 pleisters en het smeren met zonnebrand. Ruim 23  
 liter zonnebrand hebben we opgesmeerd en toch  
 liepen de gebroeders Niek en Wes Biemans nog met  
 een rooie rug rond.  

· Er weer fantastische prestaties zijn geleverd bij oa  
 het bierviltjes happen en beschuit fluiten maar dat  
 we niet meer weten wie nu het record had. Dit is  
 ook niet echt belangrijk. 

· Wim vd Locht aan het solliciteren is bij Holland  
 Casino omdat hij van alle begeleiders tijdens de  
 casino avond de meeste fiches afhandig heeft weten  
 te maken van de kinderen bij ‘’de paardenrace’’,  
 hoezo nog meer verborgen talent Wim?

· Harrie, Riet en Rianne tijdens de casino avond bijna  
 alle kinderen van een nieuwe coupe hebben voor 
 zien, maar dat sommige kussens daardoor ook een  
 andere kleur hebben gekregen. 



· Veel kinderen genoten hebben van het gitaarspel  
 van Ieke bij het kampvuur. Het feit dat ze hiervoor  
 een extra muntje kregen voor de casino avond hier  
 helemaal niets mee te maken had!

· De F-jes prima hebben kunnen slapen in de tent  
 van SJW Zeeland maar dat de slaapmamma’s en  
 -pappa Maaike, Cecile en Dennis wel wat kleine 
 oogjes hadden ‘s ochtends vroeg.

· Het net een kleine camping leek met alle verschil 
 len de slaaptenten op het terrein maar een aantal  
 kinderen geen gebruik hebben gemaakt van de tent,  
 waarom slapen??

· Wout en Twan bij de organisatie van de spellen alles  
 uit de kast hebben gehaald  om een TOP programma  
 te organiseren en dat Wout nu in zijn nieuwe achter- 
 tuin ook een survivalbaan wil aanleggen

· Het muzikale duo Edje & Stef helaas af hebben  
 moeten zeggen vanwege een ‘’andere boeking’’?!  
 We gaan nu maar weer 5 jaar zitten wachten…

· Eddie en Marieke Niessen thuis nog steeds aan het  
 oefenen zijn met de zwevende stoel en dat ze graag  
 nog een paar vrijwilligers zoeken om dit goed onder  
 de knie te krijgen.

· De hulpouders bij het avondeten er schitterend  
 uitzagen in het thema van het eten en dat het eten  
 daardoor extra lekker smaakte! Super idee van de  
 eetcommissie met Anja, Wilma, Marleen en Renske  
 met dank ook voor de pizzawagen van 
 Gertjan van de Broek

· De winnaars van de casino avond inmiddels hun  
 felbegeerde voetbalshirt hebben mogen ontvangen,  
 maar dat de jury toch wel wat bedenkingen had bij  
 de uitslag…, volgende keer beter.

· De reddingsbrigade ons super geholpen heeft met  
 het banaanvaren maar ook met het patrouilleren bij  
 de plas. Ze mogen nu van Michiel weer hun boot  
 mogen stallen bij Cornelissen Aannemingsbedrijf.  
 Prima deal!

· We Ton en Gerrie en Jos Derks niet willen vergeten 
 Dankzij hen konden we ook gebruik maken van  
 het Hemelrijk en het weiland bij de nieuwe zandaf- 
 graving. We ook daar nog een extra ‘’opruimrondje’’  
 hebben gemaakt voor het laatste afval. Dank aan  
 een aantal mensen van de onderhoudsploeg.

· Jan Riepe ongeveer 40 piepjes op zijn telefoon heeft  
 gekregen om de kinderen op tijd de medicijnen te  
 geven. 

· Dat Ingrid van Tiel ons goed geholpen heeft met  
 logo, bewijzering maar daardoor ook haar bedankje  
 heeft mogen maken. 

· Er een aantal meiden ‘s nachts bij het kampvuur  
 heeft moeten zitten van de nachtploeg omdat ze  
 toch niet wilde slapen, of hadden ze het 
 gewoon koud?

· Opbouwen en afbreken niet zoveel voorstelt als je  
 met zoveel ouders, aanhangers, vrachtwagens bent,  
 toppie!

· De pipo wagen van Willy de Groot helaas geen 
 kouwe cola verkocht, maar wel heel veel ranja heeft  
 getapt. Jens van de Locht ook nog een tijdje heeft  
 geholpen met het uitschenken.

· We nog veel hoogtepunten zijn vergeten maar  
 dat er misschien nog meer verslagen te lezen zijn  
 van het kamp elders in het clubblad…
 
Met speciale dank aan alle: 
· kinderen die mee hebben gedaan
· ouders & vrijwilligers die geholpen hebben
· sponsoren, bedrijven en verenigingen die hun   
 steentje hebben bijgedragen
· de club van 100 voor hun financiele bijdrage
· bestuur en jeugdcommissie
· Het mooie weer!

Wie weet tot over 5 jaar!!
Anja Jilesen, 
Jan Riepe, 
Michiel van Summeren 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. 



De Pen
Grote dank aan m’n favorie-
te knuffel Marokkaan Selim, 
waarvan ik de pen heb 
mogen ontvangen. 
Hoi beste lezer, ik ben Sieme 
van Bakel, en ben op dit mo-
ment 25 jaar en woonachtig 
in Volkel. Na de afgelopen 4 
jaar lang gewerkt te hebben 
als QC-medewerker op het 
laboratorium van OTE Phar-
ma, ben ik vanaf september 
weer begonnen met school, 
en ben ik nu bezig met de 
opleiding Applied Science, 
die ik op de Fontys in 
Eindhoven volg. 

Ik ben al ongeveer 19 jaar lid van RKSV Volkel. Bij deze 
mooie club ben ik 3 jaar trainer/coach geweest, en 
ben nu op zaterdag na de middag te vinden bij de club 
achter de bar. Verder heb ik een voetbal carrière die al 
bijna op zijn eind is.

Mijn voetbal carrière begon op de straten van het 
Eiment waar je het echte voetballen leerde. Maar na 
de hele tijd de bal van het dak af te halen, en al die 
stoepverwondingen, was het tijd voor een echte 
officiële club. Wel te zijn, de wei van RKSV Volkel.
Zoals veel van mijn leeftijd genoten heb ik de eerste 
dribbelacties, schijnbewegingen en hakjes geleerd 
van opa Toontje bij de 5 jarigen. Van de vijf jarigen 
mocht ik al vrij vlug naar de F-jes. Had iets met talent 
of leeftijd te maken. Hier heb ik in de F en E een kleine 
keepergeschiedenis opgebouwd, waar het 2x per week 
met het team trainen en 1x op vrijdag een keepers 
training was.
In de tijden bij de D mocht ik het eerste jaar, bij de D2, 
op een klein veld wedstrijden voetballen, dit door een 
te kort aan spelers in die tijd. In de C zijn me vooral de 
beker avonturen bijgebleven. Het was Menos uit toen 
we, als 13-14 jarige, moesten aantreden tegen een 
A, B, C combinatieteam waarbij er sommige jongens 
uit Landhorst al met de auto naar de voetbalclub 
kwamen. Cultheld Evert zal hierbij niet vergeten wor-
den. In de B1 speelden we regio Helmond, wat elke 
uitwedstrijd net een schoolreisje was met het team. 
De beste opstelling op de bank in deze periode was 

met T. van der Zanden en E. Riepe en ondergetekende. 
Dit was een groot feest, en de contributie dubbel en 
dwars waard. In de A1 onder leiding van KdV heb ik 
de grootste sportieve prestatie in de jeugd behaald. 
Nacompetitie in de 1e klasse waar we hierbij, na 2 
wedstrijden op dezelfde dag, door 1 doelpunt 
verschil het net niet gehaald hadden. 

Het tweede jaar A was sportief gezien een ramp sei-
zoen waarbij ik vaak geblesseerd was. Door de scouts 
van het grote Volkel 4 destijds, was dit geen probleem 
en werd ik door dit ervaren team op sleep touw 
genomen. In dit team speelde een linksback, met het 
hardste, zuiverste en doel raakste schot dat ik ooit had 
meegemaakt. Deze legende, Dirk vd Berg, werd hierbij 
ook meteen mijn held. Het eerste senioren feest 
moest ik, na alle sterke drink verhalen, mezelf 
bewijzen tegenover deze oude mannen. Met als resul-
taat dat een tripje de dag na het feest naar de Kama-
sutra beurs, met de vriendengroep, er niet meer van 
kwam. Hiervoor in de plaats kreeg ik een zware kater 
en een weeklang de smaak van dropshot in m’n mond. 
Na 1,5 jaar in dit helden team gezeten te hebben, ben 
ik naar het talenten team van het 8ste gegaan. Hierbij 
heb ik centraal achterin in vele gevaarlijke combinaties 
gespeeld. Onder andere het beruchte rode centrale 
duo met Ruudje vd Bogert, en een duo met Bart v.d. 
Zanden waarbij ik menig spits heb zien vliegen. De 
voetbalcultuur bij het achtste beviel me goed, waar 
de feestjes en derde helften even belangrijk zijn als de 
wedstrijden.

Tijdens de eerste bekerwedstrijd seizoen 2016 -2017, 
bij Festilent uit, was het na 10 min op het veld te heb-
ben gestaan, gedaan met de voetbalcarrière. 
Na het koppen van een bal kom ik met m’n enkel 
verkeerd terecht, waardoor ik er door heen ga. 
Een paar bezoekjes bij de fysio en wat fotootjes bij 
DiaSana later kwam het erop neer, dat rust het bes-
te herstel is. Zo gezegd, zo gedaan ,nu ben ik tot op 
heden rustend lid bij RKSV Volkel en is de kans op een 
come back in het voetbal klein. 
Het ergste hiervan vind ik dat ik na al die jaren voetbal 
nooit geen kampioen ben geworden. 
Maar daar gaan we nu voor als vaste support 
van het 8ste.
Graag geef ik de pen door aan de twee beste vlaggers 
van Volkel; Twan en Bart van der Zanden. 

De PEN
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Hein Trienekens (11 jaar)

1. Hoe ziet jouw voet-
balcarrière er tot nu toe 
uit? 
Ik ben begonnen bij de 
5-jarigen, daarna zat ik 
in de F4, F2, F1, E2, E1 
en nu speel ik bij de D1, 
dus JO13-1. En ik ga ook 
naar de keeperstraining 
in Volkel.

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Ik ben keeper en dat is ook zeker mijn favoriete plaats.
Eerst was ik verdediger, in de F2 deden we met een 
paar kinderen om de beurt keepen en vanaf de F1 ben 
ik vaste keeper.

3. Zaterdag begint de competitie weer; heb je er 
alweer veel zin in? Denk je dat het moeilijk of 
misschien wel makkelijk gaat worden, deze 
competitie? Op welke plaats ongeveer denk je dat 
jullie gaan eindigen?
Ik heb er zeker zin in! Tegen Schijndel, waar we zater-
dag tegen moeten voetballen, hebben we in de E 
ook al ooit tegen gespeeld; dat hadden we toen net 
gewonnen, geloof ik, dus we zullen flink moeten voet-
ballen! 
Ik denk dat we wel een goed team hebben, maar we 
spelen ook best hoog… Ik hoop natuurlijk dat we kam-
pioen worden!!

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Het samenspel! Daar wordt ook aan gewerkt met de 
trainingen, dat is erg fijn!

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / 
truc of knappe kunst?
In keepen! 
Er kwam een schot op doel, het was zo’n zwieper, een 
visbal zeg maar; toen had ik gauw mijn hand de andere 
kant weer op gedaan, zodat ik de bal nog net uit de 
goal kon houden; dat was een goede redding!
En als er soms een doorgebroken speler aan komt ren-
nen, dan word ik bijna de hulk en denk ik alleen nog 
maar: “da’s menne goal”!!

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
We geven een high five en diegene die heeft gescoord, 
springt bij een ander op de rug! En natuurlijk juichen 
we ook heel hard!

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs mee-
gemaakt met het voetballen of trainen?
Oja, pas nog met het trainen; ik wilde de bal uit 
trappen, maar gleed er over uit en toen viel ik er zelf 
boven op..

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine?
Van die “zwarte” Pringles (dus Hot & Spicy) en om te 
drinken Aquarius, maakt niet uit of dat de gele, 
blauwe, rode of de witte is.

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou 
je dan willen veranderen of toevoegen?
Pfoe, dat is echt een lastige vraag!!
Misschien meer ballen, pionnen en van die poppen 
enzo die bij de voetbalschool gebruikt worden.

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?
Ik heb er 2; in de eredivisie is dat AJAX en in de 
Bundesliga is dat FC Bayern München. Die hebben ook 
een heel mooi stadion, de Allianz Arena, daar wil ik 
heel graag een keer naar toe.
Mijn favoriete voetballer is Robert Lewandowski; hij 
voetbalt bij Bayern.

11. Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Ik zit op de Vlinder in Reek en ik wil graag profkeeper 
worden. En als dat niet lukt, dan wil ik in de 
bandenhandel, bij papa.

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een 
andere sport? En zijn jullie pap, mam, je zus en 
broertje ook sportief?
Ik doe ook nog drummen. Mijn broer doet paard-
rijden en mijn zus zwemt. Papa doet aan kickboksen 
en mama gaat graag mountainbiken.

Hein, kei bedankt dat wij jou mochten interviewen, het 
was erg leuk! 
En natuurlijk ook mama Wendy hartstikke bedankt 
voor de gastvrijheid!!

Uit de 
voetbalschoen van....
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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
Roberto vd Elzen Anouk Bongers Remco van Sleeuwen  Rens van Lanen
Tom Jacobs Sven Aerts Koen Peerenboom   Berry van Dalen
Kay Arts Nienke Hendriks Jan Minten   Barry Wijnen

Aangemeld
Thijmen de Ruijter Cuijkstraat 24 5402 KZ  Uden  Senior
Femke van Nuland Rudigerstraat 35 5408 AA Volkel  MO9
Juul Silverenberg Zandstraat 1 5408 PW Volkel  Senior
Bjorn vd Heijden Wilgenstraat 23 5408 RE  Volkel  JO17
Tim vd Loo Slenk 101 5421 DT  Gemert  Senior
Tijl vd Broek Vloetstraat 13 5408 PH Volkel  JO7
Marcel Hermans Beekvloed 77 5408 NG Volkel  TS JO15-1
Siem vd Berg Reestraat 41 5408 XA  Volkel  JO7
Judith Wester Heikantstraat 23 5408 PZ  Volkel  TS MO13-1
Pauline Vissers Meerkensweg 5 5408 PB  Volkel  TS MO13-1
Juul Hurkens Kloosterstraat 28 5408 BC  Volkel  MO15
Koen Timmers Looierstraat 20 5408 SZ  Volkel  JO7
John van Goor Heikantstraat 11 5408 PZ  Volkel  TS MO13-1
Luuk van Bommel Saxofoonstraat 38 5402 CE  Uden  Senior
Erwin Derks Hermelijnstraat 17 5408 PP  Volkel  TS JO7-1
Dirk vd Heuvel Eeuwsels 23 5408 AJ  Volkel  TS JO8-1
Klaas Verstegen Beekvloed 45 5408 NG Volkel  Senior
Daan van Hoeij Kroatenstraat 6 5408 RH Volkel  5-jarigen
Linda van Hoeij Kroatenstraat 6 5408 RH Volkel  TS MO11-2
Dennis vd Rijt Looierstraat 8 5408 SZ  Volkel  TS JO9-2
Bart Arts Antilopestraat 37 5408 XG V olkel  TS MO11-2
Janneke van Nuland Rudigerstraat 35 5408 AA Volkel  TS MO11-2
Dean van Erp Schoolstraat 4 5408 XN Volkel  JO11
Meggie Biemans Stieltjesstraat 89 6511 AJ  Nijmegen Vrouwen
Lisa Kok Wezelstraat 20 5408 XZ  Volkel  MO13
Mart de Groot Lage Randweg 34 5406 NN Uden  5-jarigen

Verhuisd
Bas Verkuijlen Keizershof 504 5403 BE Uden
Paul Hermans Forelstraat 7 5408 AT Volkel
Kenny van Hal Schoutenhoek 226 5403 EC Uden
Ruud vd Bogert Rendierstraat 30 5408 XK Volkel
Luuk vd Elzen Alardstraat 74 5402 ZB Uden
Alwin Arts Wachtendonk 502 5403 VB Uden
Stan van Bakel Rendierstraat 47 5408 XJ 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 
Fred Bongers a.i., Marterstraat 29,Volkel  06-49602631

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 
Edwin van Diessen a.i. Zeelandsedijk 38, Volkel  06-55326571

PR/Media 
Lars Bongers, Cellostraat 69, Uden  06-51747964

Jeugdcommissie 
Voorzitter 
Edwin van Diessen, Zeelandsedijk 38, Volkel  0413-274461

Secretaris
Jan Riepe, Eiment 35, Volkel  06-22593695

Wedstrijdsecretaris 
Frans van Os, Nieuwstraat 22, Volkel  0413-272250

Coördinator A/B/C/D 
Willie v Deursen, Nieuwstraat 10, Volkel  0413-274497

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 - Charl vd Wijst, Maaymanseweg 11, Volkel  06-21816122
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
Pieter Peerenboom, Kroatenstraat 20,  Volkel  06-82535269
Infolijn rksv Volkel - 0413-274085

Website - www.rksv-volkel.nl - webmaster@rksv-volkel.nl  
WebMaster - Ton van Hooff, Eikenwal 101A, Uden  06-19906363
Technisch beheer - Koen v Duijnhoven, Witteweg 4, Volkel  06-31776281
                                   Marijn Verwegen, Dasstraat 18, Volkel 06-15371719

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




