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Hallo sportvrienden,

Het einde van de 1e seizoenshelft  zit er al weer bijna op. Van afgelasti ngen hebben we dit jaar niet veel 
last gehad. Mede door de kunstgrasvelden kunnen we bijna het hele jaar door voetballen, alleen bij 
extreme weersomstandigheden niet. 
Begin januari volgt er weer een dartstoernooi in de kanti ne, verderop in dit blad staat info over 
speeldata en ti jden. Op 2e Kerstdag volgt weer de jaarlijkse Kerstloop, de afstanden zijn 4 en 8 km. 
De starti jd is tussen 10:30 en 12:00 uur. 
Deze uitgave van de Klupproat is weer lekker gevuld met arti kelen over wat er op en rond de 
voetbalclub allemaal gebeurt.  Zo staan er b.v. de stati sti eken weer in zodat we kunnen zien wie er 
allemaal op los knalt voor onze club. 
Verder willen wij iedereen fi jne feestdagen wensen en een sporti ef 2019.

Groeten Arnold Pluk en Johnny Groenen 
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Van de voorzitter
Het clubblad 
valt rond de 
feestdagen op de 
mat. Een mooi 
moment om 
even terug te 
kijken maar ook 
zeker ons vizier 
te richten op de 
toekomst. 

Sporti ef gezien 
loopt het nog 
niet helemaal 

naar wens. Ons vaandelteam heeft  wat steken 
laten vallen en is de aansluiti ng met de koploper 
even kwijt. Er zijn verschillende blessures te 
melden waardoor ook het 2de en 3de team in 
de verdrukking komen. Goed dat de winterstop 
er aankomt zodat iedereen weer kan aansterken. 
Het was wel even schrikken dat onze trainers 
van 1, 2 en 3 na dit seizoen afscheid gaan nemen. 
Natuurlijk weten we allemaal dat het goed is om 
regelmati g te wisselen maar het liefst niet met 
3-en tegelijk. Sjaak had al eerder aangekondigd 
dat hij zou stoppen, met Tom en Frank liepen de 
gesprekken nog. Beide trainers/coaches hebben 
aangegeven om hun carrière op een andere plek 
voort te zett en. Voor Tom is het nog niet helder en 
Frank gaat terug naar Juliana Mill. 

Afscheid nemen doen we nog niet want we zijn 
nog niet eens op de helft  van dit seizoen. Zowel 
Tom als Frank hebben aangegeven graag met een 
prijs afscheid te nemen. We wensen hen dan ook 
alle succes met hun teams.

De technische commissie is gestart met het 
ontvangen van sollicitanten en de eerste 
gesprekken zijn al gepland. We hopen dan ook in 
het nieuwe jaar namen naar buiten te brengen. 
Succes Pierre, Ties en Adrie.

Gekeken naar de afgelopen maanden is er veel 
in de vereniging gebeurd. We kijken met elkaar 
terug op een aantal geslaagde acti viteiten; 
zoals onze sponsormiddag, de club van 100, het 
medewerkersfeest, “het bierfest” van onze 
acti viteitencommissie en de jaarvergadering.

Bij dit laatste te beginnen kijken we tevreden terug. 
Een grote opkomst van leden wat goed is om 
gedragenheid van beleid te zien en te proeven. De 
bestuursvergadering begon met de verkiezingen 

zodat we daarna verder konden met een voltallig 
bestuur. Ton opende de vergadering en vervolgens 
nam hij in een persoonlijk woordje afscheid als 
bestuurslid. Ton is 26 jaar bestuurslid geweest van 
de club. Een lange ti jd maar Ton heeft  het steeds 
met heel veel enthousiasme gedaan. Ton staat 
voor zijn doel, heeft  de club hoog zitt en en zoekt 
steeds naar het beste. Ton, ook langs deze weg 
nogmaals  ontzett end bedankt voor al je inzet die 
we de afgelopen jaren hebben mogen ervaren. 
We hopen je nog lang bij de club te verwelkomen. 
Vervolgens zijn Wilco, Mark, Frans, Jan en Dirk als 
nieuwe bestuursleden benoemd en Harry en Frans 
zijn opnieuw voor 
3 jaren herkozen.

Enkele thema’s die in de vergadering benoemd zijn, 
zijn;
Waarden en normen op het veld, langs het veld, 
eigenlijk op het hele sportpark. We hechten er veel 
belang aan dat onze leden dit hoog in het vaandel 
houden. Binnen het bestuur en met onze leiders 
hebben we dan ook afgesproken om onbehoorlijk 
gedrag meteen te straff en.

De wet op de privacy is een lasti g punt. We willen 
zeker niet voorop lopen maar tegelijkerti jd willen 
we wel onze zaakjes goed regelen. Een belangrijk 
item is dat we persoonsgegevens niet zo maar 
mogen verspreiden, foto’s mogen niet zomaar 
gedeeld worden. Degene die deelt kan hiervoor 
aangesproken worden. Dus daarom roepen we 
iedereen op om voorzichti g te zijn met het delen 
van fi lmpjes, foto’s of persoonsgegevens. 

We hebben besloten om dit jaar geen 
nieuwjaarsborrel te organiseren. De zitt ende 
bestuursleden zien dat de opkomst minimaal is 
en dan vraagt het van anderen wel erg veel. Dit 
jaar doen we dan ook niets, voor volgend jaar 
willen we kijken of dit aan het kerstprogramma 
gekoppeld kan worden.
Voor de komende weken staan er nog enkele 
leuke acti viteiten op het programma; zoals “de 
foute Kerstbingo”, oliebollen avond en de jaarlijkse 
Kerstwandeling. 
We wensen als bestuur iedereen alvast een goede 
Kerst, veel plezier met elkaar en een heel goede 
en gezonde start van het nieuwe jaar. We hopen 
in 2019 vele sporti eve resultaten te behalen. En 
natuurlijk bespreken we deze nadien in de kanti ne.

Dirk Verwijst
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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
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Pupil van de week

Hallo, 

Ik was op 18 november pupil van de week.
En ik ging naar de voetbalclub en Jan Riepe stond daar op mij te wachten. Toen gingen we 
naar de kleedkamer. Ik mocht mijn shirt aan met daarop pupil van de week. Toen gingen we 
het veld op en ik mocht mee de warming up doen en ik mocht dan scoren. Ik had gescoord 
en ik ging naar de dug-out toe. De eerste helft  was voorbij en toen stond ik op en ging naar 
de kleedkamer. De trainer gaf nog extra aanwijzingen en we gingen weer naar het veld.  
De tweede helft  was voorbij en ze hadden met 1-0 gewonnen.

En toen was de wedstrijd echt afgelopen. Ik was blij met de bal met de namen van de spelers.  
Ik vond het leuk om pupil van de week te zijn.

Groetjes Sil van der Locht

Dartstoernooi
Op 12 en 13 januari is weer ons jaarlijks dartstoenooi voor onze leden.

12 januari voor de jeugdleden en 13 januari voor de senioren.

De kantine is op deze dagen open om 12.00 uur en 
je kunt je inschrijven tot 13.00 uur.

Het toernooi begint beide dagen om 13.30 uur.

Wij hopen wederom op een grote opkomst en een gezellige dag.
Sportieve groet, Gerald Riepe
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Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April, mei en juni

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m vrijdag    09.00 – 19.00 uur
Zaterdag             09.00 - 18.00 uur
Zondag              10.00 - 14.00 uur

 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

Meer dan 10.000 M² en gratis parkeren
 Lagenheuvelstraat 11 Volkel  - 0413 272 914  

www.coppenswarenhuis.nl

Coppens Warenhuis draagt Volkel een warm hart toe. RKSV Volkel is een van de grootste clubs van 
Volkel. Daarom is Coppens Warenhuis blij deze club op een leuke manier te kunnen sponsoren. Vanaf 
seizoen 2018-2019 zal het logo van Coppens Warenhuis op de thuis- en uitshirts van Volkel 1 prijken. 
Echter niet alleen Volkel 1, maar de hele club wordt op een leuke manier gesponsord door Coppens. 

Coppens Warenhuis heeft een punten spaar systeem voor al haar klanten. Bij alle aankopen die in het 
Warenhuis gedaan worden kunnen punten gespaard worden*. Deze gespaarde punten worden elk jaar 
omgezet in een geldwaarde. De RKSV-clubkas en alle leden kunnen hier direct van profiteren met de 
speciale RKSV spaaractie. Leden van RKSV Volkel kunnen bij de kassa doorgeven dat ze de punten op 
rekening van RKSV Volkel willen zetten. Coppens verdubbelt dan het aantal gespaarde punten. 
Op deze manier wordt er een mooi extra bedrag voor de 
clubkas gespaard. Dus koop je iets bij Coppens Warenhuis? 
Doneer dan bij de kassa je spaarpunten aan RKSV Volkel. Het 
dubbele hiervan komt in de clubkas van RKSV Volkel terecht!

*(Enkele acties/prijsafspraken zijn hiervan uitgezonderd)
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WWW.LASBEDRIJFMDL.NL
CONSTRUCTIE / TRAPPEN / FERRO / NON-FERRO / BORDESSEN / INSTALLATIES

DIT ENTHOUSIASTE TEAM IS U GRAAG VAN DIENST ! 
 
 
WIJ KOMEN NAAR U TOE VOOR:  
 

 GRATIS WAARDEBEPALING VAN UW WONING 
 VERKOOP WONING OF BEDRIJFSPAND 
 TAXATIE WONING OF BEDRIJFSPAND 
 AANKOOPADVIES VOOR NIEUWE WONING 
 ADVIES BIJ ONROEREND GOED VRAGEN 

 
 
 
 
 
 
 
Neem contact met ons op: 
  
Pres. Kennedylaan 153 te Uden  
Telefoon 0413-261905 
info@vandevengarantiemakelaars.nl 
 

             
KIJK VOOR INFORMATIE OF WONINGAANBOD OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL 

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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   VAN DER POL  
             E  L  E  K  T  R  O  T  E  C  H  N  I  E  K 

T e l :  0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4  •  i n f o @ v a n d e r p o l - e l e k t r o . n l

service •   installatie  •  onderhoud
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Stersponsoren
tekenen contract

Zondag 28 oktober werden onze stersponsoren 
uitgenodigd en verwelkomd in ons wedstrijdsecretariaat.

Na ontvangst met koffi  e en iets lekkers heett e Voorzitt er 
Richard van Goor van de sponsorcommissie iedereen van 
harte welkom. Hij gaf in zijn openingswoord aan blij te 
zijn met het grote aantal stersponsoren. Zeker na toch een 
hecti sch jaar zijn we blij dat met het vertrouwen van de 
stersponsoren in onze club. 

Voorzitt er Dirk Verwijst sti pte in zijn woord het 
maatschappelijk belang van onze club voor Volkel aan. 
Verbinding voor jong en oud, acti ef lid en/of  vrijwilliger  
samen maken we er met zijn allen een gemoedelijke en 
leuke club van waar Volkel trots op mag zijn. 

Na het tekenen van de contracten en de fotoshoot begaven 
de sponsoren zich naar de kanti ne voor een drankje. 
De wedstrijd Volkel 1 – Olympia kon bekeken worden 
onder onze overkapping of in de speciaal gecreëerde 
business corner. 

Tevens werd de klassieker uitgezonden op het 
beeldscherm. Waar voor sommige sponoren ook veel 
belangstelling was. 
Er werd onderling fl ink genetwerkt en na de wedstrijd 
werd het gezellig met het Mega Piratenfesti jn. 
Het was een gezellige middag met vele positi eve reacti es 
van onze sponsoren.
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12 stersponsoren die hun contract met 3 jaar verlengen zijn;
Beter Bed, 
Bed Box Holland,  
Coppens Warenhuis, 
Den Dekker Assuranti en, 
Goessens Podologie, 
Manders Dortmans Lasbedrijf, 
Raaijmakers Bronbemaling, 
Saller Nederland, 
T en W Bouw,  
Van de Ven Garanti emakelaars, 
Van Rijbroek Staalbouw, 
Verstegen Autobedrijf.
 
4 nieuwe stersponsoren zijn,
1 stersponsor; 
CHWP, 
Timmers Bouwbedrijf, 
Oogservice aan huis.
2 stersponsor  
Van den Brand Bouwbedrijf.
 
 
Gr. Sponsor Commissie
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Op het moment dat ik dit 
schrijf staan de laatste 
wedstrijden van de 
najaarscompeti ti e nog op 
het programma. We hebben 
nog een aantal teams 
dat in de race is voor het 
kampioenschap. Toch alvast 
terugblikkend op dit najaar 
is het voor onze teams een 
uitdagend seizoen geweest. 

Voor de één werd het voetballen volgens de nieuwe regels van 
de KNVB en voor de ander was het sporti eve niveau van de 
competi ti e een uitdaging. 

De JO19-1 heeft  het zwaar op hoofdklasseniveau, maar houdt de 
rug goed recht. De andere junioren selecti eteams bij de jongens 
-de JO17-1 en JO15-1- draaien goed mee in de eerste klasse en 
weten zich daarin voor het volgende seizoen allebei ruimschoots 
te handhaven. De jongens in de andere juniorenteams hebben 
allemaal een competi ti e gespeeld op een mooi niveau en 
hebben zeker hun mannetje gestaan. Bij de pupillen wordt 
niet meer voor alle leeft ijdscategorieën in een competi ti evorm 
gespeeld. Zij spelen wel ieder weekend hun wedstrijdjes, maar 
er wordt geen stand opgemaakt. Dit komt voort vanuit het 
nieuwe KNVB beleid voor jeugdvoetbal in Nederland. De JO13, 
JO12 en JO11 teams spelen wel in een competi ti e, waarbij de 
JO13 zich goed weet te handhaven en de JO12 lang meegedaan 
heeft  voor het kampioenschap. Dit laatste geldt ook voor de 
JO11-2. De JO11-1 heeft  het dit seizoen wat moeilijker gehad. 
Dit najaar werd Volkel vertegenwoordigd door maar liefst vijf 
meidenteams. Bij de onder 17, onder 15 en onder 11 met één 
team en bij de onder 13 zelfs met twee teams. Met uitzondering 
van de MO11-1 strijden alle meidenteams om een plek in de top 
5 van de competi ti e en heeft  de MO17-1 nog alles in eigen hand 
om kampioen te worden.

Binnen de jeugdcommissie zijn we blij Malu van Eekelen als 
nieuwe jeugdcoördinator voor de pupillen te verwelkomen. 
Samen met Wout Schepers gaat zij het aanspreekpunt zijn 
voor leiders, trainers en ouders voor deze leeft ijdscategorieën. 
Bob v.d. Wijst, die deze taak tot op heden vervulde, schuift  als 
jeugdcoördinator door naar de junioren, waar hij samen met 
Willie van Deursen de voorjaarscompeti ti e al gaat doen. Met 
ingang van het seizoen 2019-2020 gaat Willie andere taken 
binnen de jeugdcommissie vervullen en daarom zoeken we voor 
de junioren nog een nieuwe jeugdcoördinator om dit samen met 
Bob op te pakken. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering 
is Jan Riepe gekozen om plaats te nemen in het dagelijks bestuur 
van de vereniging, als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling. 
Jan heeft  een groot hart voor de jeugd en we wensen hem veel 
succes met deze nieuwe rol.

Mooi is het om te zien als leden van onze club een stapje 
verder willen op het gebied van het trainen van onze jeugd. Dat 
is iets wat we als club graag sti muleren. Roy van Hinthum en 
Rob Schouten zijn inmiddels bezig met de KNVB cursus “UEFA 
C Youth”. Wij wensen ze daar veel succes bij en we zijn er van 
overtuigd dat zowel de jeugd- als de seniorenafdeling hier nog 
veel plezier van gaat hebben. En plezier, dat hebben de JO15 
teams er zeker al aan beleefd. In november hebben Roy en Rob 
in het kader van hun training een 4 tegen 4 toernooi voor deze 
teams georganiseerd. De jongens speelden ieder wedstrijdje in 
een ander team en via een zorgvuldig rekenschema rolde er een 
individuele winnaar uit. Willem v.d. Locht kwam als winnaar uit 
de bus, gevolgd door Gijs van Diessen en 
Jacco Schouten. 

Kortom, zolang plezier in het spelletje de rode draad blijft  binnen 
de club, houden we er als begeleiding ook zeker plezier in.

Met sporti eve groeten, 
Edwin van Diessen

Jeugdproat
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Jeugdprinses Jennelieke van Dijk (11 jaar) en 
adjudante Lobke Vervest (11 jaar)

1.Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit?
Lobke: Toen ik 7 of 8 jaar was ben ik begonnen bij een 
jongensteam; daar heb ik een paar keer mee getraind 
en een paar wedstrijden mee gevoetbald. Toen werd 
er gevraagd of ik bij de meisjes wilde gaan voetballen 
en ben ik samen met vriendinnen in de MO11 
gekomen. Daar hebben we vorig jaar de beker nog 
mee gewonnen! Nu zit ik bij MO13.

Jennelieke: Ik ben begonnen in de MO11, toen was ik 
10 jaar. Nu speel ik ook bij MO13. Eerst deed ik een 
andere sport.

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Lobke: Ik ben keeper en ik vind de goal ook een fi jne 
plek. Soms vind ik het ook wel leuk om te voetballen 
maar keepen vind ik het allerleukst!

Jennelieke: Vaak sta ik achterin, soms in het midden, 
soms voorin en heel soms zelfs in de goal! Ik vind het 
het leukst om voorin te voetballen.

3. Op welke plek staan jullie nu, in deze najaars-
competi ti e? Wie was jullie moeilijkste tegenstander 
en waarom?
Lobke en Jennelieke: Wij staan 3e. Onze moeilijkste 
tegenstander was Mariahout. Dat was omdat zij een 
hele goed keeper hebben. Mariahout staat ook nu ook 
bovenaan. 

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Lobke en Jennelieke: Dat we met allemaal vriendinnen 
in het team zitt en. 
We zitt en (bijna) allemaal in dezelfde klas.

5. Waar ben je goed in en wat was je beste acti e/ truc 
of knappe kunst?
Lobke: Ik ben goed in keepen. Tijdens een wedstrijd 
kwam er een keer een bal tegen de paal, vervolgens 
tegen de andere paal en toen ging de bal het hoekje 
in, maar ik had hem nog mooi tegen gehouden!

Jennelieke: Ik stond een keer bij een wedstrijd in 
de spits, terwijl ik meestal achterin stond, en toen 
scoorde ik een doelpunt en gaf 2 mooie voorzett en!

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Lobke en Jennelieke: JUICHEN!! En we springen vaak 
met zijn allen op diegene die scoorde.

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs 
meegemaakt met het voetballen of trainen?
Lobke en Jennelieke: er gebeuren heel veel leuke 
dingen; niet echt iets heel speciaals. Het is gewoon 
heel gezellig!

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kanti ne?
Jennelieke: O2Life oranje

Lobke:  O2Life rood

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou 
je dan willen veranderen of toevoegen?
Lobke: Ik weet het niet; eigenlijk alles is wel goed zo.

Jennelieke: Ik weet eigenlijk ook niets.. of ja dat er bij 
elke douche/kleedkamer een klein kraantje komt; dat 
is nu nog niet overal.

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?

Jennelieke: Ik ben niet echt fan, maar ik vind AJAX 
wel leuk. En Lieke Martens is natuurlijk de beste 
voetbalster!

Lobke: Het Nederlands vrouwenelft al en mijn favoriet 
is ook Lieke Martens. 

Uit de 
voetbalschoen van....
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Uit de 
voetbalschoen van....

11. Jullie zitt en allebei in groep 8 op de Vlieger, wat 
wil je later worden?
Lobke: Juf.

Jennelieke: Ook juf. En detecti ve dat lijkt me ook leuk.

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een 
andere sport? En zijn jullie pap en mam, en de rest 
van jullie families, ook sporti ef?
Lobke: Nee, ik zit wel bij keeperstraining. Mijn broer 
voetbalt; mijn zusje zit bij turnen en mijn andere zusje 
doet (nog) geen sport. Papa en mama doen geen 
sport.

Jennelieke: Ik doe ook nog aan majorett e, bij de 
Wiebert in Uden. Dat doen mijn 2 zussen ook en papa 
en mama doen geen sport.

13. Komende (Carnavals)ti jd hebben jullie een 
belangrijke rol in Volkel, als jeugdprinses en 
adjudante!! Waarin voel je je het lekkerst, in je 
voetbaltenue of in je prinses/ adjudante outf it?
Lobke: De adjudantenkleding zit best wel strak en een 
voetbaltenue lekker los; dus dat laatste zit een beetje 
lekkerder. En het ligt er ook aan hoe warm het is; als 
het warm is dan is een voetbaltenue fi jner en als het 
een beetje koud is, dan is het wel lekker met die cape 
enzo.

Jennelieke:Het prinsessenpak zit toch wel het lekkerst; 
maar het ligt er ook n beetje aan hoe warm het is.

14. Wat is (of lijkt) tot nu toe jullie leukste “klus” als 
jeugdpaar?
Jennelieke en Lobke: De kinderzitti  ngen, dat lijkt 
ons wel erg leuk!! En de recepti es bezoeken is ook 
leuk; dat weten wij al, omdat wij vorig jaar nog bij de 
dansmariekes zaten.

15. Hoe denken jullie dat de Carnaval voor jullie gaat 
worden?  
Jennelieke en Lobke: Druk en gezellig! We gaan 
gewoon lekker feesten!

En dat zullen ze zeker gaan doen, dit enthousiaste 
jeugdpaar: FEESTEN!!

“DEZE CARNAVAL IS ONS NIKS TE DOL
WE MAKEN MET ALLE PIEPERS HEEL VEEL LOL”

Jennelieke en Lobke, kei leuk dat wij jullie wat vragen 
mochten stellen, dank jullie wel!!

En wij wensen jullie, samen met alle Piepers en 
Pieperinnekes, een hele mooie, gezellige carnaval!!

ALAAFFFF!!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht
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Volkelse Voetbalkenners Kwis

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

   
 
 
 

Schakelplein 9a 5408 AW Volkel 
Tel. 0413-272016         Fax.0413-274038 

 
Wij zijn geopend van dinsdag t/m zondag van 11.30 – 21.00 

 
 

Graag tot ziens, Tinie, Rita en Medewerkers. 

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. 
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Op vrijdag 23 november was het weer de avond dat zwarte 
Piet een bezoek bracht aan  onze voetbalclub. 

Om 18.00 uur kwamen de allerjongste leden naar de 
kanti ne om een gezellig ti jd te hebben.

Eerst liet onze Hoofd Piet de kleinste mannen uitleven 
waarna ze enkele spelletjes deden die bedacht waren door 
enkele enthousiaste moeders.

Het werd afgesloten met het traditi onele wortelpoepen 
met de aanwezige leiders, wat alti jd er goed ingaat voor de 
kinderen en leiders.

Daarna kreeg iedereen een cadeautje en een snoepzak.
Daarna was het de beurt voor de iets oudere jeugd leden. 
Ook hier wist de Zwarte Piet de jongens naar zich toe te 
trekken met wat moppen tappen. Daarna begonnen ook 
deze jongens en meisjes aan hun spelletjes.

Met veel plezier en inzet werden de spelletjes afgewerkt. 
Hier werd de avond afgesloten met de befaamde 
stoelendans die er goed inging.

Ook hier op het eind kreeg iedereen een cadeau en een 
snoepzak waarna ze met een tevreden gevoel huiswaarts 
keerden.

Al met al was het weer een goed opgezett e avond die 
geregeld was door enkele moeders waarvoor onze 
hartelijke dank.

Kanti ne personeel bedankt voor het vrijmaken van jullie 
ti jd en we kunnen terugkijken op een geslaagde Zwarte 
Piet avond bij rksv Volkel.

Allen bedankt en tot volgend jaar namens regelpiet. 

Sinterklaasavond

19
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Woutje, bedankt 
voor het doorgeven 
van de pen. Mooi 
om een stukje te 
schrijven in de 
Klupproat.

Mijn naam is Ruud 
van den Bogert, ik 
ben 29 jaar oud en 
woon inmiddels een 
tijdje samen met 
mijn vriendin Anna 
in de Rendierstraat 

in Volkel. In het dagelijkste leven werk ik bij Ingenieursbureau 
Verhoeven en Leenders in de Rudigerstraat in Volkel, waar ik als 
constructeur de berekeningen van bouwkundige constructies 
verzorg.

Na het grote succes van het behalen van het zwemdiploma 
mocht ik me toch aanmelden voor het voetbal. Inmiddels is dit 
alweer een jaar of 23 geleden.

De eerste jaren in de F en E staan niet echt meer op mijn netvlies. 
Behalve dat ik niet in de eerste jeugdelftallen van de jeugd 
speelde. De eerste jaren heb ik doorgebracht als keeper in de goal.  
Met als trainers: ons pap en meerdere bekende personen uit het 
Volkelse jeugdtrainersgilde, Willem van de Molen, Jozef Smits en 
Boy de Winter. Wat ik me nog kan herinneren is dat we op een 
dag bij de training van ons pap, de bal zo hard mogelijk over de 
goal moesten schieten, omdat we waarschijnlijk zo’n beroerd 
schot hadden. Voor mij als keeper kwam dit wel van pas, al had 
de rest de ballen beter in de goal kunnen schieten. We verloren 
de wedstrijden volgens mij vaak met grote cijfers, maar na de 
wedstrijd kon ik de tegenstander nog een waardeloze zaterdag 
bezorgen door de penalty’s te stoppen.

In de D2 begon ik ook als keeper met elke week de keeperstraining. 
Samen met Maarten Derks en Stefan Aben maakte we nog 
uitstapjes naar de keeperpromotiedagen. Waar we clinics kregen 
van bekende keepers uit het profvoetbal. Maar datzelfde jaar was 
ik wel klaar met het keepen. We wonnen dit seizoen wel veel 
wedstrijden en het kou lijden in de goal had ik wel gezien. Toen 
besloot ik te gaan voetballen. Na twee jaar te hebben gevoetbald 
in de C2 kwamen we met alle kameraden bij de B1. We hadden 
tenslotte maar een B-team. De wekelijkse routine bleek een 
succes voor een mooi jaar. Zaterdagochtend met een kater vroeg 
naar het werk, om daarna te voetballen, de kantine in te duiken, 
de nodige aantal liters bier naar binnen te gieten, snel thuis gaan 
eten, bier drinken in het hok en af te sluiten in de Time out. Aan 
het einde van het jaar hebben we dit mogen vieren met een mooi 
kampioenschap.

In de A hielden we deze routine nog steeds goed vol, alleen was 
het hier niet goed voor een kampioenschap. Daarbij voetbalde 
we op zondag ook nog vaak met een brakke kop een wedstrijdje 
als gastspeler bij de senioren. Zo konden we al een beetje proeven 
aan de gezelligheid.

Na de jeugd afgesloten te hebben maakte we met een flinke 
groep de overstap naar de senioren. Swiep (Ivo Wouters) en ik 
mochten aansluiten bij de B-selectie. Maar voordat we onze 
eerste wedstrijd hadden gespeeld hadden we al een weekendje 
weg met de B-selectie. Een mooi trainingsweekend in de zin van 
heel veel bier drinken. We leerden de rest zo snel kennen en als 
afsluiter van dit weekend mochten we met onze brakke kop nog 
wedstrijdje voetballen op de zondag. Het allereerste jaar in het 3e 
bleek meteen al een goede. Onder leiding van Sjaak van de Wijst 
en met de wekelijkse mop van HiHa Herman Derks, hebben we 
het kampioenschap mogen vieren bij en tegen de concurrent SES. 
In de senioren kampioen worden is toch het mooiste wat er is.

De jaren daarop heb ik nog een aantal jaren in het 3e gespeeld om 
daarna door te schuiven naar de jeugd van het 8e. Hier hebben 
we ook een aantal jaar meegedraaid voor het kampioenschap 
enkel vonden we het bierdrinken op zaterdag belangrijker. 
Gezellige jaren waren het zeker, maar het bleek te weinig te zijn 
om kampioen te worden. 

Om na 2 jaar vervolgens de overstap te maken naar het oude 
Volkel 4. Tussentijds zijn we met een jaartje Volkel 8 en nu weer 
Volkel 5 behoorlijk wat geswitcht van naam. Met gezelligheid in 
de kantine, surprises, feestavonden houden we het team wel 
jong. Alleen is de jeugd ver te zoeken. De jongste ben ik met mijn 
29 jaar. Met een geweldig kampioenschap met Volkel 8 in 2015 
hopen we nu nog steeds elk jaar kampioen te worden, alleen de 
tegenstanders worden elk jaar weer beter of wij worden weer 
een jaartje ouder.

Naast het voetballen ben ik ook actief als jeugdtrainer en 
kantinemedewerker. Samen met Swiep hebben we de nodige 
jeugdteams naar een kampioenschap kunnen leiden. Tussen 
2009 en 2012 zijn we jaarlijks kampioen geworden. Daarom was 
de link al snel gelegd met grotere clubs in de regio, alleen wij 
hebben besloten om mooi in Volkel te blijven.

Genoeg over mij. 

Bedankt voor het lezen van dit stukje en bij deze wil ik de pen 
graag overdragen aan een ploeggenoot van het 5e.

Herman Derks succes met het schrijven van jouw verhalen.

De PEN
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De topscoorder

De oplett ende lezer van deze rubriek zal Marti jn 
van Dijk, al jarenlang de onbetwiste topscoorder 
van Volkel, missen in de tussenstand. Helaas 
zal Marti jn vanwege een blessure dit jaar niet 
mee strijden om de ti tel. Maar ‘good old’ Theo 
Peerenboom is weer eens als vanouds op dreef. 
Naar eigen zeggen is hij al jaren niet zo fi t geweest 
als dit jaar. Zolang hij maar niet hoeft  te sprinten 
en maximaal 1 helft  mee doet kan hij fysiek nog 
best mee… Blijkbaar is dat voldoende om het 
netje regelmati g te laten bollen!

Speler   Doelpunten 
Theo Peerenboom 15
Gijs Verkuijlen  9
Stefan van Dooren 9
Britt  van Hooff   7
Mike van Hinthum 6
Rene Peerenboom 6
Marti jn den Dekker 6
Job van Oort  5
Dennis vd Burgt 5
Rik Verwijst  5
Lars Daandels  5

 

Koning van de Assist

Als zijn jonge(re) broertje het ene klassement 
aanvoert kan hij natuurlijk niet achter blijven. Rene 
Peerenboom, ook een speler met een rijk verleden, 
heeft  tot nu toe het vaakst een medespeler in staat 
gesteld om te scoren, maar liefst 9x bracht hij een 
teamgenoot in stelling. Helaas voor Ad Kuijpers 
telt een ‘voorassist’ niet mee, maar blijkbaar zo 
bijzonder dat het voor zijn leiders toch de moeite 
waard was om deze te benoemen…

Speler   Assists  
Rene Peerenboom 9
Stefan van Dooren 8
Fieke Bos  7
Sander vd Elzen  6
Bas vd Rijt  6
Sti jn van Cuijk  6
Lars Daandels  6
Twan vd Zanden 5
Bart Teeuwen  4
Kenny van Hal  4
Bart van Lamoen 4
Jasper Schonenberg 4
Arno Verhoog  4

Statistieken

Het is een regenachti ge zondagmiddag terwijl ik de stati sti eken zit bij te werken. De sint is net het land 
uit en de winterstop staat voor de deur. De meeste teams moeten nog een paar wedstrijden spelen, dus 
van een heuse ‘Herbstmeister’ kunnen we nog niet spreken, maar we krijgen toch al een aardige 
indicati e van wie er om de ti tels gaan strijden!
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Doelman van het jaar

Ook dit jaar voert Tomek Kuijpers deze ranglijst 
aan. Als enige Volkels keeper kreeg hij tot nu toe 
gemiddeld minder dan 1 tegendoelpunt per ge-
speelde wedstrijd tegen. Hij heeft  een klein gaatje 
geslagen met de andere keepers, maar de race is 
nog niet gelopen.

Speler Aantal  Tegengoals Gemiddelde
 gespeeld  
Tomek Kuijpers 10 9 0,90
Tom vd Burgt 9 10 1,11
Wim vd Locht 4 5 1,25
Marvin Schonenberg 8 12 1,50
Mike van Eembergen 8 12 1,50
Tim de Loo 9 14 1,56
Lieke vd Rijt 10 18 1,8
Tom Volgels 5 11 2,20
Mart Bos 5 14 2,80
Teun van Lankveld 1 3 3,00
Twan van Rijbroek 3 12 4
Wilco van Nuland 9 49 5,44

Team van het jaar

Sjaak heeft  zijn team dit jaar weer goed op de rit 
gekregen, Volkel 3 is dit seizoen voortvarend van 
start gegaan. Is dit een opmaat naar het kampioen-
schap? Alleen Volkel 4 volgt in het kielzog, met de 
rest van de teams is een gaatje geslagen. Volkel 7 
lijkt hun spits fl ink te missen en wacht nog op hun 
eerste punten.

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 3 9 24  2,67
Volkel 4 9 22  2,44
Volkel 2 10 21  2,10
Volkel 5 10 18  1,80
Volkel 8 8 14  1,75
Dames 1 9 15  1,67
Volkel 1 10 16  1,60
Volkel 6 10 15  1,50
Veteranen 8 7  0,88
Volkel 7 9 0  0,00

De jeugd

De MO17-1 heeft  de beste seizoenstart van alle 
Volkelse teams. Met een knap gemiddelde van 
2,43 punten per gespeelde wedstrijd voeren ze 
deze ranglijst aan. De JO15-2 zijn het seizoen ook 
goed gestart en volgen de meisjes op de voet!

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
JMO17-1 7 17 2,43
JO15-2 8 19 2,38
JO12-1 8 16 2,00
JO11-2 10 20 2,00
JO17-2 11 19 1,73
MO13-2 9 15 1,67
MO15-1 10 16 1,60
JO17-1 9 13 1,44
MO13-1 10 13 1,30
JO15-1 11 13 1,18
JO13-1G 11 9 0,82
JO19-2 8 5 0,63
JO11-1G 11 6 0,55
JO19-1 11 3 0,27
MO11-1 10 0 0,00
   
Iedereen nog heel veel succes in de laatste 
wedstrijden van dit jaar en alvast hele 
fi jne feestdagen!

Groet,

Wout Cobussen
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Zondag 14 oktober hebben we de nieuwe kledinglijn voor Volkel 1 gepresenteerd.

Verheugd konden we ons eerste team aan het begin van het seizoen mededelen dat we nieuwe sponsoren 
gevonden hadden.
In nauwe samenwerking met Saller Nederland zijn we er in geslaagd een kledinglijn met professionele 
uitstraling samen te stellen.
 
Shirt sponsoren:       Coppens Warenhuis en BedBox Holland
Inloopshirts en Broeken:     CHWP
Trainingspakken, Coachjassen en tassen:  VRS  van Rijbroek Staalbouw
 
Sponsoren bedankt voor deze geste, ons eerste team kan trots zijn op deze mooie kledinglijn.
  
 Sponsorcommissie

Kledingsponsors
Volkel 1
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Beste mensen, 

Tijdens de ALV in december 2015 hebben 
de leden wederom hun vertrouwen in mij 
uitgesproken voor een periode van 3 jaar als 
bestuurslid.
Ik heb mij daarna zelf de restricti e opgelegd 
gedurende deze periode te bezien of ik 
hierna nogmaals een termijn als bestuurslid 
op me zou willen nemen.
Eind oktober vorig jaar heb ik voor mezelf het 
besluit genomen mij niet meer beschikbaar 

te stellen voor een functi e in het bestuur na december 2018. Het feit dat 
ik opa ging worden haalde het laatste obstakel weg om te stoppen.

Mijn besluit stond dus al vast voordat we als vereniging in, zogezegd, 
zwaar weer terecht kwamen. Een periode waarin besturen even niet leuk 
is en welke een behoorlijke wissel heeft  getrokken op alle bestuursleden 
én hun thuisfront.
Maar waar we als bestuur, althans wat er van over bleef, met z’n allen de 
schouders eronder hebben gezet en de club weer terug gebracht in rusti g 
vaarwater, daar waar deze prachti ge club thuis hoort. Mijn dank gaat in 
deze dan ook uit naar mijn mede bestuursleden en diegenen die ons in 
deze moeilijke periode hebben bijgestaan.

Sinds 1974 ben ik bijna onafgebroken vrijwilliger voor onze club. Ik ben 
er dankzij mijn ouders in opgegroeid en verknocht aan geraakt. Na 26 
jaar besturen waarvan 17 jaar als secretaris vind ik dat mijn uiterste 
houdbaarheidsdatum is bereikt en kijk ik met genoegen terug op een 
periode waarin ik de club heb zien groeien zowel op sporti ef gebied als 
ledenaantal. Van 450 leden en 85 medewerkers in 1992 naar 750 leden 
en 250 medewerkers op dit moment. Van de 3e klasse onderafdeling 
naar de 3e klasse KNVB. Een sportcomplex om trots op te zijn en het is 
nog niet af maar dat zult u in de nabije toekomst nog van dichtbij gaan 
meemaken, het bestuur rekent hierbij ook op uw steun.

Ik heb alti jd mijn uiterste best gedaan voor de vereniging in het algemeen 
en voor het bestuur in het bijzonder, ongeacht waar ter wereld ik ook was. 
Ik ben dan ook trots op mijn benoeming tot erelid maar nog meer op 
onze club met al zijn mensen en geweldige medewerkers.

Mijn dank gaat uit naar alle bestuursleden waarmee ik de afgelopen 26 
jaar heb mogen samenwerken. De vergaderingen zal ik niet echt gaan 
missen maar met genoegen denk ik terug aan o.a. de uitjes die we als 
bestuur jaarlijks mochten beleven, de diverse recepti es die bezocht zijn 
en de goede contacten met de zusterverenigingen in de gemeente Uden 
en niet te vergeten de diverse gemeenteambtenaren en wethouders.

Mijn thuisfront mag ik zeker niet vergeten te bedanken. 
Zo’n lange ti jd van besturen met zoveel bijkomende taken kost nu 
eenmaal ti jd, veel ti jd. 
Tijd die ten koste is gegaan van mijn gezin. 
Een vaak gehoorde opmerking thuis: “Ben je nou alweer bezig voor de 
club? Wanneer maak je ti jd voor ons?” 
Als je bedenkt dat je van de 35 jaren gewerkt hebbende bij Defensie er 
alles bij elkaar 7 niet thuis bent geweest, een terechte opmerking telkens 
weer.
Toch hebben ze mij alti jd gesteund als ik vroeg of ik er nog 3 jaar besturen 
aan vast mocht plakken.
Nu is dan de ti jd aangebroken om meer aandacht te geven aan mijn gezin 
en mijn vrienden niet te vergeten. Ik ga wat “quality ti me” inhalen.

Tenslott e wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de pretti  ge en plezierige 
samenwerking en wens jullie allen veel succes voor de toekomst.
In het bijzonder de nieuwe bestuursleden: Jan, Mark, Frans, Wilco en Dirk 
veel succes maar vooral veel plezier met jullie nieuwe taak.

Dank jullie wel allemaal, het ga jullie goed!
Ton van Hooff .

Ledenmutaties

Afgemeld
Tjeerd Kuijpers  Senior niet acti ef
Dennis vd Rijt  Senior niet acti ef
Rens vd Rijt  Junior acti ef
Brenda van Sleeuwen Junior acti ef
Mo Idrissi  Senior niet acti ef
Casper Krol  Junior acti ef
Paul vd Sangen  Senior niet acti ef
Pleun vd Sangen  Junior acti ef
Ria vd Hoogen  Senior niet acti ef
Hans vd Hoogen  Senior niet acti ef

Aangemeld
Sem Raaijmakers  JO9
Bram Huvenaars  Trainer JO15-2
Paul vd Hoogen  Trainer JO7-2
Marnix Donkers  JO19

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

Op de site van rksv Volkel kunnen persoonsgegevens staan. 
Indien u deze gegevens gewijzigd of verwijderd wilt hebben, kunt u daarvoor contact opnemen met 
de secretaris van de voetbalclub. 
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DRUKWERK (DIGITAAL) - FLYERS
BROCHURES - FOLDERS
ANSICHTKAARTEN - POSTERS
KLEDING & TEXTIEL - CD/DVD DUPLICATIE 

DASSTRAAT 6,  5408 XV VOLKEL - LOOPKANTSTRAAT 25, 5405 AC  UDEN
 

0413-850513  - 0646 221 201 - INFO@MEIJERTOTALGRAPHICS.NL
WWW.MEIJERTOTALGRAPHICS.NL

D R U K W E R K

O N T W E R P

R E C L A M E

P R O M O T I E
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Sponsor interview

Wat is de beste beslissing die je hebt gemaakt voor de 
toekomst van het bedrijf? 
Eind 2002 ben ik in contact gekomen met stallenbouwer van 
der Linden uit Wilbertoord (nu Mill) met 25 man personeel 
en groeiende naar uiteindelijk een kleine 100 man. 
Mij werd gevraagd of ik voor hun nagenoeg al het 
metselwerk wilde maken. Ik heb toen een prijslijst afgegeven 
en dat was akkoord. Maar stallenbouw is ‘metervreten’, 
dus er moest volk bij. We maakten toen ook al particuliere 
woningen en bedrijfshallen dus binnen de kortste keren had 
ik 12 metselaars en een ploeg timmerlui aan de gang. Toen 
jaren later de woningbouw volledig op zijn gat lag was het in 
de stallen topdrukte. Dus de stallenbouw was echt een hele 
goede beslissing! 

Wanneer bent je het meest en best in je element?
In de jaren dat we met 15 man waren was ik veel onderweg. 
Vroeg op, laat afgewerkt, veel geregel en gezeik. Wel leuk 
verdiend hoor maar daar betaal je zelf de prijs voor. Nu met 
de helft van de mensen verder en zelf weer lekker metselen. 
Daar is het ooit om begonnen en dan ben ik het meest en 
beste in mijn element.

Wat is de reden dat je sponsor van Volkel bent geworden?
Reden van sponsoring van de voetbalclub is omdat we 
dan elk jaar een feestje hebben. En omdat het financieel 
goed voor de club is want wie niet kan delen, kan ook niet 
vermenigvuldigen. En ook omdat we hofleverancier van de 
jeugdspelers zijn!

Als je nu terugkijkt naar je loopbaan wat zijn dan de 
hoogtepunten?
Van 2012 tot 2014 toen de woningbouw dus op zijn gat lag, 
was er particuliere bouwgrond over op Uden Zuid. Ik heb 
toen bouwgrond gekocht om een tweekapper op te bouwen 
en deze nadat de ruwbouw gereed was verkocht. Dit heb 
ik een enkele keren herhaald en dat was heel leuk om te 
doen. Die andere hoogtepunten staan zaterdags op het 
voetbalveld….

Wie is Frank Timmers?
Frank Timmers is een trotse papa van 6 kinderen waarvan er 
al 5 bij rksv Volkel voetballen. Ook metselt hij af en toe een 
muurtje, meestal waterpas, en bouwt hij met zijn 

‘’collega’s’’ her en der een woning of een schuur. Ook spuugt 
hij niet in een lekkere pot bier en slaat hij samen met 
vriendin Malu zelden een feestje over.

Wat voor een bedrijf is Timmers Bouwbedrijf Uden B.V. 
Het is een klein aannemersbedrijf, sinds vier jaar zonder vast 
personeel. Ik heb nog gemiddeld zo’n 6 kleine zelfstandigen 
aan de gang, onder-aannemers niet meegerekend. Zelf ben 
ik vaak op de bouw te vinden. Ik vind op kantoor zijn niet 
interessant (behalve als het regent of vriest), dus calculatie 
en werkvoorbereiding doet mijn jongere broer Ron (ook 
bouwkundig tekenaar, dus erg handig). Malu doet de 
boekhouding dus de geldstroom blijft ook in beweging…. 

Wanneer en waarom startte je deze onderneming? 
Ik ben begonnen in de guldentijd, januari 2001, midden in 
de winter. Ik was toen 21 jaar jong. Op mijn 17de begon ik 
als metselaar en een jaar later had ik al de keus gemaakt om 
een keer zelfstandig te worden. Ik heb toen in de avonduren 
de middenstandsopleiding gehaald (‘97/’98) en aansluitend 
ook in de avonduren de aannemersopleiding Bouw en 
Utiliteit in Eindhoven (‘98 tot ‘03). Ik begon dus halfweg mijn 
opleiding voor mezelf omdat mijn toenmalige werkgever 
krap in het werk zat en ik mijn eigen werk in de avonden en 
zaterdags maar amper gemaakt kon krijgen. Dus dat kwam 
mooi uit zo! Eerst 2,5 jaar als ‘metselbedrijf’ (zzp’er) en 
vanaf Juli 2003 verder als Bouwbedrijf. 
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BONGERS

MONTAGE 
TECHNIEK

Voor al uw:
□	 Revisiewerk
□	 Onderhoud
□	 Assemblage
□	 Laswerk
□	 Constructiewerk
□	 Machinebouw

Tijgerstraat 37
5408 PM  Volkel 
tel:  0413 27 43 25
Mob:  0653 14 59 60 
info@bongersmontagetechniek.nl
www.bongersmontagetechniek.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
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Club van 100
viert 20 jaar bestaan

Dit jaar bestaat de Club van 100 
van onze vereniging alweer 20 
jaar. 
Dit hebben we gevierd op 
donderdag 15 november 2018 
met onze leden. Meer dan de 

helft  van alle leden was ook daadwerkelijk aanwezig, sommige 
met aanhang, waardoor de kanti ne vanaf 18.30 uur met circa 
85 aanwezigen mooi gevuld werd. Bij de aanwezigen ook de 
oprichters van het eerste uur in  de personen Henri Riepe en 
Herman Hutjens, daarbij Geert Biesterbos die voorzitt er was in 
die ti jd.  
 
Richard van Goor opende, namens het bestuur van de Club van 
100 de avond tegen de klok van 19.00 uur. Alle leden werden 
welkom geheten, maar bovenal bedankt voor hun bijdrage in 
de loop der jaren aan de Club van 100, waardoor wij jaarlijks in 
de gelegenheid zijn om onze eigen voetbalclub te ondersteunen 
met geld, materialen en andere zaken. In de vorige klupproat 
hebben we al opgesomd welke zaken de afgelopen jaren mede 
door ondersteuning door de club van 100 gerealiseerd zijn. 
We proberen daarbij voetbalclub breed te denken, dus 
ondersteunen zowel de jeugd en senioren leden als ook de 
kanti ne en zaken van algemene aard. De aanschaf van een AED 
apparaat op de voetbalclub werd nog even extra uitgelicht, 
omdat we dit een zeer goed voorbeeld vinden waarop we trots 
zijn dat we dit hebben kunnen schenken aan de voetbalclub. 
Leuk was ook dat we voor de feestavond het aantal leden weer 
hebben kunnen aanvullen tot 100, waardoor we ook met recht 
weer kunnen spreken van een echte club van 100!  

Er was een gast uitgenodigd om voor ons te komen spreken. 
Dit was niemand minder dan Reinold  Wiedemeijer, voormalig 
profvoetballer bij Helmond Sport, maar bovenal bekend als 
arbiter in het betaalde voetbal. Althans tot voor kort, want 
Reinold is afgelopen seizoen gestopt. Wel is hij nog acti ef als 
coach voor jonge scheidsrechters in het betaalde voetbal en 
werkt hij nog voor de KNVB op het gebied van de 
VAR. Voordeel van het feit dat Wiedemeijer gestopt 
was als scheidsrechter, is dat hij vrijuit kon praten over 
bijvoorbeeld collega scheidsrechters en verdiensten 
van scheidsrechters. 
Hij nam ons mee in een kijkje achter de schermen van 
het leven van scheidsrechters, waarbij hij zeker de 
nodige zelfspot liet zien. 
Om met eigen woorden van Wiedemeijer te spreken: 
“ ik was zeker niet de beste scheidsrechter, maar wel 
de gezelligste”! 
Uiteindelijk zorgde Reinold voor een zeer vermakelijke 
avond waarbij hij ruim 2 uur met veel enthousiasme 
alle aanwezigen wist te boeien. 

Het is dat de kanti ne open moest voor degene die 
getraind hadden, anders had hij nog wel een paar uur 
door kunnen kletsen.  

L E D E N L I J S T  C L U B  V A N  1 0 0  S E I Z O E N  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Ton van Dijk - High Five - Marcel van den Bergh - Volkel 4
Rob van Beem  - Autoschade Ad Verstegen  - Eenzame supporter 7e 
Piet en Mia van de Brandt - Henri Riepe - Autobedrijf Van der Locht 
Marius Wijdeven - Hans en Renske - Piet vd Sangen - Veterenen
Bartje Pof - Lien Riepe - Willy & Sylvia - De Plaggenstampers 
Kellergeist  - Nancy – Lynn – Britt  - John Verstegen - Mark School 
Bott leriders - Edwin Hermkens - Jan van der Zanden - Theo van Dijk 
Fred Bongers - Berry Verstegen - Den Dekker Assuranti en
Promo-Wear - Country Store - Volkel 7 - Van Diessen Consultancy 
Meijer total graphics - Esbar b.v. - Theunisse Sportprijzen
Bodie & Fenno Jilesen - Erelid Annie van Hooff   - ’t Smulhuukske 
Volkel 6 - Harrie van Hout - Erelid Jan van Hooff   - Els & Toine Bos 
Stef & Alien - CHWP - Robin & Jalisa - Nett y en Piet Wasssenberg 
Moeke’s bar - Wijbo Timmerwerken - Pieperselecti e
Joke en Marti en van Rijbroek  - CHWP Rob & Ingrid  - Jo Raaijmakers
Raaijmakers en Zn Bronbemaling - Manders-Dortmans Lasbedrijf
Ruud, Rick, Loes en Wilma Verstegen  
Inge, Lynn en Janneke Raaijmakers
Harrie en Liesbeth Verwegen  - Pieter Peerenboom 
Fenne en Geerke Robben - Le Garage - Dames 1 - G vd Pol Parket 
Metselder - De Burgjes - De Streijers - Van den Elsen Auto's Uden 
Johan Hurkmans Drogisterij - Smulderke - Hannes
Bongers Montage Techniek T- oine Hutjens - Peter & Ingeborg
Eric Riepe - D’n Heilige Antonius - Tinus Hoefnagel  - Volkel 1
Henk v.d.Rijt - Hans Beekmans - T & W bouw - Volkel 2
Leon Reynen - Thomas Swinkels - Ties v. d. Berg - Dennis van Rijbroek
Alfred v.d.Boogaard  - Annie en Jos van de Rijt  - Toon v.d.Wijst 
t Gefrot - “Gazzerob “ - Eddy Jansen - Volkel 8 
Pierre & Wilma Hutjens - Volkel 3  - Arnold en Christel Pluk 
Berry van Dalen - De Hoedenmaker - René Peerenboom 
Edwin Bongers  - net geen 100  - Lochte Kiepenboer
in willekeurige volgorde
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CLUB	  VAN	  100	  viert	  20	  JAAR	  bestaan!	  

	  

Dit	  jaar	  bestaat	  de	  Club	  van	  100	  van	  onze	  vereniging	  alweer	  20	  
jaar.	  Dit	  hebben	  we	  gevierd	  op	  donderdag	  15	  november	  2018	  met	  
onze	  leden.	  Meer	  dan	  de	  helft	  van	  alle	  leden	  was	  ook	  
daadwerkelijk	  aanwezig,	  sommige	  met	  aanhang,	  waardoor	  de	  
kantine	  vanaf	  18.30	  uur	  met	  circa	  85	  aanwezigen	  mooi	  gevuld	  
werd.	  Bij	  de	  aanwezigen	  ook	  de	  oprichters	  van	  het	  eerste	  uur	  in	  
de	  personen	  Henri	  Riepe	  en	  Herman	  Hutjens,	  daarbij	  Geert	  
Biesterbos	  die	  voorzitter	  was	  in	  die	  tijd.	  	  

	  

Richard	  van	  Goor	  opende,	  namens	  het	  bestuur	  van	  de	  Club	  van	  100	  de	  avond	  tegen	  de	  klok	  van	  19.00	  uur.	  Alle	  
leden	  werden	  welkom	  geheten,	  maar	  bovenal	  bedankt	  voor	  hun	  bijdrage	  in	  de	  loop	  der	  jaren	  aan	  de	  Club	  van	  
100,	  waardoor	  wij	  jaarlijks	  in	  de	  gelegenheid	  zijn	  om	  onze	  eigen	  voetbalclub	  te	  ondersteunen	  met	  geld,	  
materialen	  en	  andere	  zaken.	  In	  de	  vorige	  klupproat	  hebben	  we	  al	  opgesomd	  welke	  zaken	  de	  afgelopen	  jaren	  
mede	  door	  ondersteuning	  door	  de	  club	  van	  100	  gerealiseerd	  zijn.	  We	  proberen	  daarbij	  voetbalclub	  breed	  te	  
denken,	  dus	  ondersteunen	  zowel	  de	  jeugd	  en	  senioren	  leden	  als	  ook	  de	  kantine	  en	  zaken	  van	  algemene	  aard.	  
De	  aanschaf	  van	  een	  AED	  apparaat	  op	  de	  voetbalclub	  werd	  nog	  even	  extra	  uitgelicht,	  omdat	  we	  dit	  een	  zeer	  
goed	  voorbeeld	  vinden	  waarop	  we	  trots	  zijn	  dat	  we	  dit	  hebben	  kunnen	  schenken	  aan	  de	  voetbalclub.	  Leuk	  was	  
ook	  dat	  we	  voor	  de	  feestavond	  het	  aantal	  leden	  weer	  hebben	  kunnen	  aanvullen	  tot	  100,	  waardoor	  we	  ook	  met	  
recht	  weer	  kunnen	  spreken	  van	  een	  echte	  club	  van	  100!	  	  

Er	  was	  een	  gast	  uitgenodigd	  om	  voor	  ons	  te	  komen	  spreken.	  Dit	  was	  niemand	  minder	  dan	  Reinold	  
Wiedemeijer,	  voormalig	  profvoetballer	  bij	  Helmond	  Sport,	  maar	  bovenal	  bekend	  als	  arbiter	  in	  het	  betaalde	  
voetbal.	  Althans	  tot	  voor	  kort,	  want	  Reinold	  is	  afgelopen	  seizoen	  gestopt.	  Wel	  is	  hij	  nog	  actief	  als	  coach	  voor	  
jonge	  scheidsrechters	  in	  het	  betaalde	  voetbal	  en	  werkt	  hij	  nog	  voor	  de	  KNVB	  op	  het	  gebied	  van	  de	  VAR.	  
Voordeel	  van	  het	  feit	  dat	  Wiedemeijer	  gestopt	  was	  als	  scheidsrechter,	  is	  dat	  hij	  vrijuit	  kon	  praten	  over	  
bijvoorbeeld	  collega	  scheidsrechters	  en	  verdiensten	  van	  scheidsrechters.	  Hij	  nam	  ons	  mee	  in	  een	  kijkje	  achter	  
de	  schermen	  van	  het	  leven	  van	  scheidsrechters,	  waarbij	  hij	  zeker	  de	  nodige	  zelfspot	  liet	  zien.	  Om	  met	  eigen	  
woorden	  van	  Wiedemeijer	  te	  spreken:	  “	  ik	  was	  zeker	  niet	  de	  beste	  scheidsrechter,	  maar	  wel	  de	  gezelligste”!	  
Uiteindelijk	  zorgde	  Reinold	  voor	  een	  zeer	  vermakelijke	  avond	  waarbij	  hij	  ruim	  2	  uur	  met	  veel	  enthousiasme	  alle	  
aanwezigen	  wist	  te	  boeien.	  Het	  is	  dat	  de	  kantine	  open	  moest	  voor	  degene	  die	  getraind	  hadden,	  anders	  had	  hij	  
nog	  wel	  een	  paar	  uur	  door	  kunnen	  kletsen.	  	  
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Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114 

Secretaris
Wilco van Nuland 06-18516977

Penningmeester 
Ad Kuijpers 06-50260379

Wedstrijdsecretaris senioren 
Harrie Verwegen 06-22541630

Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen
Frans van Os 06-19244199

Sportparkbeheer
Willy vd Heijden 06-30719424

Seniorenafdeling 
Frans Bongers 06-53145960
 
Jeugdafdeling 
Jan Riepe 06-22593695 

PR/Media 
Mark Smulders 06-12437684

Activiteiten
Vacature
 

Jeugdcommissie 

Voorzitter 
Edwin van Diessen 06-55326571

Secretaris
Jan Riepe 06-22593695

Wedstrijdsecretaris 
Frans van Os 06-19244199

Coördinator A/B/C/D 
Willie v Deursen 06-13294262

Coördinator D/E/F en 5-jarigen 
Bob vd Wijst 06-25187207

Coördinator meisjes junioren 
Thomas Swinkels 06-26473603

Coördinator meisjes pupillen 
Alien Kleinlugtenbeld 06-30736422

Activiteiten 
Harrie Verwegen 06-22541630

Sponsorcommissie
Lid Richard van Goor 06-53968852
Lid Charl vd Wijst 06-21816122
Lid Vacant
Lid Frank Meijer 06-46221201

Commissie Club van Honderd
Lid Richard van Goor 06-53968852
Lid Marcel vd Bergh 06-22450946
Lid Harrie Verwegen 06-22541630

Veteranencommissie
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114
Wedstrijdsecretaris Frans van Os 06-19244199
Penningmeester Jos vd Rijt 06-15170846

Trainers
Hoofdtrainer Tom van Dalen 06-54313495
2e elftal Frank Klotz 06-14200677
3e elftal Sjaak vd Wijst 06-11417507
4e t/m 8e elftal Frans Bongers 06-53145960
 Adri van Oort 06-53204476
 Joän vd Zanden 0413-274314
 Jan Riepe 06-22593695
Vrouwen 1 Hans van Tits 06-13046449
Keepers Mart Bos 06-10787159

Technisch coördinatoren  
senioren Pierre Hutjens 06-42489927
senioren Ties vd Berg 06-54352322
senioren/junioren Adri van Oort 06-53204476

Verzorgers Wim van Tiel 06-10482586
 Teun Vonk 06-46603100

Clubhuis Eeuwsels 14 Volkel 0413-273336
Beheerders Twan van Rijbroek 06-53231987
 Stef vd Kandelaar 06-23911994

Consul Pieter Peerenboom 06-82535269

Infolijn rksv Volkel 0413-274085

Website www.rksv-volkel.nl 
 webmaster@rksv-volkel.nl

Webmaster Mark Smulders 06-12437684
Technisch beheer Koen v Duijnhoven 06-31776281
 Marijn Verwegen 06-15371719
 Rens vd Linden 06-53882194
 Joris van Lankveld 06-22079454

E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl

Clubblad 

Hoofdredactie Arnold Pluk en 
 Johnny Groenen
 
Bezorging Pascal van Os 06-10921058 

E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl

Postadres 
Eeuwsels 14 5408 AJ Volkel

Bankrelatie Rabobank 154900311

Gevonden voorwerpen Twan of Stef kantine 0413-273336

Ledenadministratie
Aan- en afmelding Wilma Verstegen 06-33059089
Ledenadministratie Maarten Derks 06-23862496

33



34

Onderhoud
Reparatie

APK
Oostwijk 9b, Uden 0413-763 819 - info@dvrautobedrijf.nl
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2 ster sponsor van den Brand Bouw

2 ster sponsor Coppens Waarenhuis

2 ster sponsor Raaijmakers Bronbemaling en Zn. BV

2 ster sponsor Beter Bed

2 ster sponsor Van Rijbroek Staalbouw BV

1 ster sponsor Den Dekker Assurantiën

1 ster sponsor T&W Bouw 

1 ster sponsor Goessens Podologie

1 ster sponsor Saller Nederland

1 ster sponsor Bed Box Holland

1 ster sponsor Van de Ven Garantiemakelaars 

1 ster sponsor Autobedrijf Verstegen Uden

1 ster sponsor Lasbedrijf Manders Dortmans

1 ster sponsor Timmers bouwbedrijf Uden B.V. 

1 ster sponsor Oogservice aan huis 

1 ster sponsor Café Het Witte Paard

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V
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S

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V
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Volkel
Uden
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