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Hallo sportvrienden,

De winterse onderbreking van het seizoen 
loopt weer op zijn einde, tijd om de competitie 
weer fris en met goede moed te herstarten. 
Op dit moment zijn er een aantal teams die het 
erg goed doen en serieus kans maken op een 
kampioenschap, dit zijn met name het 1e, 7e, 8e 
en het 1e damesteam.

Voordat we goed en wel aan de competitie 
zijn begonnen wordt deze onderbroken door 
carnaval. Ook dit jaar zijn de Hoogheden weer 
leden van onze voetbalclub, wij willen Prins Klaas 
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Van de voorzitter

Het is nog volop winter en het is bijna 
carnaval. Vanaf eind januari zijn de 
competities voor de senioren weer begonnen. 
Voor de meeste van jullie zullen de gedachten 
bij de Carnaval zijn. Met Prins Klaas d’n 
Urste en jeugdprins Joran met Adjudante 
Pleun zijn we als voetbalclub weer goed 
vertegenwoordigd in het carnavalsgebruis.

In November hebben we op de druk bezochte 
medewerkers avond een nieuw erelid mogen 
verwelkomen. Ton van Hooff is vanwege zijn 
zeer lange staat van diens benoemd tot erelid. 
Pieter Peerenboom is lid van Verdienste 
geworden en Piet vd Brand mag zich voortaan 
Vriend van Volkel noemen. 

Ondanks alle afgelastingen op 10 december 
is de foute bingo toch doorgegaan. De 
opkomst was weer zeer goed en het was een 
gezellige middag met leuke (foute) prijzen. 
De activiteitencommissie heeft zich weer van 
haar beste kant laten zien met dit terugkerend 
evenement.

Ook de oliebollen was goed bezocht op de 
laatste trainingsdag van 2017. De dames 
van de familie Bos hadden de taak om de 
oliebollen te bakken en hierin zijn ze heel 
goed geslaagd. 
Op deze avond hebben we ook bekend 
kunnen maken dat alle 3 de coaches van de 
A-selectie hun contract met minimaal 1 jaar 
verlengd hebben. Dit betekent dat we ook 
in seizoen 2018-2019 mogen rekenen op de 
expertise.

De nieuwjaarsreceptie was helaas 
iets minder goed bezocht dan dat 
we gewend zijn. Gelukkig werd dit 
ruimschoots gecompenseerd met 
een extra lang happy hour en een 
fantastische tonpraoter in de persoon 
van Janus den Dekker die een blind 
date had bij de voetbalclub.

We hebben 2017 afgesloten met 
een aanvulling van het bestuur in de 
persoon van Marilyn Kuijpers. Zij krijgt 
alle activiteiten in beheer en hiermee 
worden bij 4 andere bestuursleden 
taken weggehaald die niet tot hun 
basistaken behoren. Dit is de eerste 
stap naar een groter bestuur met als 
doel de taken dusdanig te verdelen 
dat iedereen de gewenste kwaliteit 
kan leveren en tijd overhoudt voor 
andere bezigheden buiten de club 
. We zoeken verder naar nieuwe 
bestuursleden zodat we voor iedereen 
een gelijk takenpakket kunnen 
samenstellen. Voor PR en Media en 
het penningmeesterschap zoeken 
we vervanging voor de huidige 
bestuursleden die aangegeven hebben 
te gaan stoppen aan het einde van dit 
seizoen. 

Mocht deze uitgave nog voor de 
Carnaval uitkomen dan wens ik jullie 
allemaal heel veel plezier. Mocht je 
deze editie pas na de carnaval onder 
ogen krijgen dan hoop ik dat je het 
heel gezellig gehad hebt en dat je nu 
weer klaar bent voor de rest van het 
seizoen.

Met sportieve groet,
Fred Bongers

de 1e, zijn Prinses Gertie, jeugdprins 
Joran en Adjudante Pleun van harte 
feliciteren en hen, en natuurlijk verder 
iedereen een hele mooie carnaval 
toewensen.

Verder willen we iedereen veel succes 
wensen in de tweede competitiehelft, 
hopelijk worden er nog wat 
kampioenschappen behaald!

Met sportieve groet,
Arnold Pluk en Johnny 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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Hoi , 
ik ben Kess Verwegen en 
ik was Pupil van de week 
bij de wedstrijd van Volkel 
tegen Sparta’25 op zondag 
19 november 2017. 
Ik speel bij MO’11-1 ben 
10 jaar. Ik werd ontvangen 
door Jan Jilesen en kreeg 
van hem een shirt van Pupil 
van de Week  voor tijdens 
de wedstrijd en daarna 
gingen we warm lopen.  
Jan Riepe bleef bij mij om 
te vertellen wat er ging 
gebeuren.
Toen gingen we over 
passen, toen dat klaar 
was, moest ik naar de 
scheidsrechter toe en die 
vertelde mij wat ik allemaal 
mocht doen.
We gingen het veld op om 
handjes te geven.
Tussendoor werd er ook 
nog een foto gemaakt van 
het hele elftal waar ik in 
het midden bij mocht gaan 
staan.
Toen gingen we een muntje 
gooien, de teams mochten 
zelf de kleur kiezen van het 
muntje.
De tegenpartij koos zwart 
dus Volkel had rood. 
Het antwoord was rood.
Toen mocht ik vanuit 
het midden van het veld 
richting de goal van de 
tegenpartij lopen en op de 
goal schieten, dat lukte mij. 
Daarna begon de wedstrijd.
Ik mocht op de bank zitten 
met de andere spelers en 
kijken hoe de spelers op het 
veld voetbal speelden.
Tijdens de rust liep ik met 
Jan Riepe mee naar het 
kleedlokaal om te bepraten 
hoe het ging.
Daarna begon de wedstrijd 
weer, jammer genoeg 
hadden ze met 0-2 

verloren.
Later mocht ik me 
omkleden en kreeg ik als 
verrassing een voetbal met 
de namen van de spelers.
Ik vond het hartikke leuk 
om Pupil van de week te 
zijn.
Iedereen bedankt! 
groetjes Kess. 

Hallo,
Ik ben Gies Daandels en 
ik vond het heel leuk om 
pupil van de week te zijn. Ik 
mocht met de spelers van 
Volkel 1 warmlopen en mijn 
leider zit bij Volkel 1 dus die 
kende mij al. Ik mocht ook 
mee naar de bespreking 
van de wedstrijd en dan 
krijg je gratis drinken en 
een snoepzak. Ik mocht ook 
met de spelers op het veld 
lopen toen de wedstrijd 
begon. Daarna gewoon alle 
spelers een hand geven 
en daarna mocht ik tossen 
en het muntje van 2 euro 
waarmee ik toste mocht ik 
houden. Toen nam Volkel 
de aftrap en speelde ze 
de bal naar mij en moest 
ik proberen te scoren, en 
dat heb ik gedaan!! Daarna 
mag je in de dug-out van 
Volkel zitten en gewoon 
de wedstrijd kijken. En het 
ALLERLEUKSTE was dat ik 
2 keer mocht, omdat er de 
eerste keer geen fotograaf 
was. Toen ik de 2e keer 
Pupil was kreeg ik een bal 
mee naar huis met alle 
namen. 
Groetjes Gies

Hoi ik ben Lobke Vervest. Ik 
voetbal bij mo11-1 . 
Ik ben de keeper .
Vandaag ( 8-10-2017) was 
ik pupil van de week bij de 
wedstrijd 
Volkel1 – Nooitgedacht1. 
Om 13.00u moest ik 
aanwezig zijn op de 
voetbalclub. Toen iedereen 
er was begonnen we met 
de bespreking. Daarna 
gingen we allemaal 
warmlopen. Na het 
warmlopen nog even 
verder praten over hoe ze 
moesten gaan spelen. 
Om half drie begon de 
wedstrijd. Ik mocht samen 
met het team het veld op 
en de aftrap doen. De bal 
werd voor mij klaargelegd 
en ik scoorde. 
Daarna begon de echte 
wedstrijd. Ik mocht bij de 
wissels op de bank zitten en 
de hele wedstrijd kijken. 
De wedstrijd ging heel goed 
en het stond heel snel 1-0 
voor Volkel. Tijdens de rust 
was er weer een overleg 
met het elftal over wat er 
beter kon.  De tweede helft 
was heel spannend, maar 
ze hadden GEWONNEN.
Het was gewoon een toffe 
middag,  super vet en ik 
kreeg ook nog een bal met 
handtekeningen. Iedereen 
bedankt voor deze leuke 
middag!

Voetbalgroetjes van Lobke 

Pupillen
van de week



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



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



WWW.LASBEDRIJFMDL.NL
CONSTRUCTIE / TRAPPEN / FERRO / NON-FERRO / BORDESSEN / INSTALLATIES



Mooiste tenue: 
Oude Cafe Piepers uit-shirt van 
Volkel 1.  Hier heb ik de mooiste 
momenten in beleefd samen met mijn 
teamgenoten.

Kunstgras:
Ja, nooit geen polletje meer (slidings af 
moeten leren, dat wel).

Kleur schoenen: 
Zwart, nooit anders geweest en zal het 
ook niet worden. Zolang ze de zwarte 
voetbalschoenen nog verkopen.

Sterkste punt: 
Mijn doorzettingsvermogen en inzet, ik 
speel nu 10 jaar in de selectie en gezien 
ik niet de “beste” voetballer ben zal het 
wel hieraan liggen.

Zwakste punt: 
Aanvallen (Milsbeek uit ging ik alleen op 
goal af, helaas … geen goal).

Mooiste herinnering: 
Kampioen worden met Volkel 1, 3 dagen 
één groot feest!!

Grootste teleurstelling: 
Dat ons opa dit allemaal niet meer 
meegemaakt heeft… hij was een groot 
fan! Heeft in het veld een hekel aan: Bal 
weg schieten, zo irritant.

Meest geleerd van: 
Theo, Ruud en Noud in mijn C1 tijd. Van 
hun heb ik wel meer geleerd dan alleen 
voetballen. Wat een gasten…

Beste speler mee gespeeld: 
C1 toendertijd, Stan van Bakel; die 
krullenbol rende iedereen voorbij, helaas 
is die tijd voorbij.

Beste speler tegen gespeeld: 
Job van den Elzen van Prinses Irene.

Meest onderschatte speler: 
Roy van de Brand, hij heeft zo’n hard 
schot. Ze zijn de ballen die hij geschoten 
heeft nog in de maïs aan het zoeken.

Mooiste doelpunt: 
Ik was 16 jaar en moest met Volkel 2 mee 
naar (voor de zoveelste keer te weinig 
mensen) Erp; een geweldig afstandsschot, 

Interview 
Joep Verstegen

Beste voetbal vrienden,

Even voorstellen: 
Ik ben Joep Verstegen, 
27 jaar oud en werk als 
monteur bij Raaijmakers. 
Ik ben getrouwd met Karen 
Verstegen-Smits en woon 
samen in ons huisje op de 
Antilopestraat in Volkel.

RKSV Volkel is mijn enigste 
club van kleins af aan, ben 
bij opa Toon begonnen. 
Ik speel nu in het 2de 
van Volkel en ben altijd 
verdediger geweest (dat zal 
niet veranderen).

Dan volgen nu een aantal 
antwoorden die ik ga 
bevragen:
Aantal glazen bier op 
zondag: 
Dat ligt eraan hoe gezellig 
het is in de kantine, tussen 
0 en 20 altijd goed.

Gezelligste kantine: 
Volkel natuurlijk (met die 
harde muziek).

Favoriete clubman: 
Alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor de club, wat 
een helden!!

helaas was dit wel de 6-1. Bedankt Lars dat 
ik dit nog jaren van jou aan heb moeten 
horen!!

Grootste blunder(s) : 
De vele keren dat ik in mijn jongere jaren 
heel erg kon zeiken op de scheidsrechter. 
En hier ook regelmatig een kaart voor 
kreeg…..

En de 2de seizoenshelft: 
Gaan we er met het twidde een mooi 
jaar van maken, dit heeft onze leiding ook 
verdiend. Elke keer weer veel regelen om er 
weer een team neer te zetten!!

Lars, bedankt voor de koffie met gebak!! 
Het was gezellig, maar ook gelijk handig om 
dit te maken in onze schaft op het werk. 

Bedankt en een sportieve groet.

Joep Verstegen

Team: Volkel 2
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Volkel 
Positie: Verdediger
Vorige clubs: Geen



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



Woensdag 29 november 
heeft weer onze 
jaarlijkse sponsoravond 
plaatsgevonden. 
Op deze avond bedankt 
onze sponsorcommissie, 
bestaande uit Richard van 
Goor, Frank Meijer en 
Charl vd Wijst onze 
sponsoren voor hun bijdrage 
aan onze mooie club. 
Dankzij deze sponsoren zijn 
wij een gezonde club en kunnen onze sporters voor een 
normaal bedrag deze prachtige sport beoefenen op een 
schitterende accommodatie.

In samenwerking met penningmeester Ad Kuijpers dankzij 
de connecties van Marco vd Aa was de eerste spreker 
niemand minder dan oud-profvoetballer Sjaak Polak (o.a. 
ex-Ado, Twente en bekerwinnaar). 

Sjaak vertelde over zijn rijke carrière en had enkele mooie 
anekdotes over de voetbalhumor die ook in het profvoetbal 
aanwezig blijkt te zijn (met o.a. tijgerbalsem en auto’s op 
blokken zetten).
Daarna was het tijd voor de tonprater van deze avond, dit 
was D’n Heaven Devil van Motorclub “De Heaven Devils” 
(René van den Heuvel uit Brouwhuis, Helmond). Hierna 
werd er nog gezellig bijgebuurt met een hapje en drankje en 
was de gezellige avond zo weer voorbij gevlogen

Sponsoravond



Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl



Het najaar seizoen 2017-2018 zit erop en door de 
teams worden de eerste voorbereidingen getroffen 
voor het voorjaar. Competitie indelingen zijn bekend 
en de meiden en jongens staan te trappelen om 
aan de gang te gaan. Het seizoen in het najaar 
heeft geen winterkampioenen opgeleverd, maar de 
competities waarin onze jeugdteams waren ingedeeld 
waren indrukwekkend. We hebben teams van grote 
verenigingen het vuur aan de schenen kunnen leggen 
en zeker goed meegedaan in de meeste competities. 

De KVNB ziet het najaar, meer nog dan voorgaande 
jaren, als een voorselectie voor het voorjaar. Daarom 
zijn alle klassen, met uitzondering van de hoofdklasse, 
in de winterstop opnieuw ingedeeld voor het 
voorjaar en begint iedereen met een schone lei. Dit 
beleid maakt dat niet alle competities in het najaar 
afgemaakt zijn. Toen we in december ons weekje 
sneeuw kregen zijn alle wedstrijden afgelast, waarvan 
een groot deel niet meer gespeeld is. Meest zuur 
was dit wel voor onze MO17-1 die volop kans had 
om winterkampioen te worden. Omdat de KNVB 
de competitie verder niet uit wilde laten voetballen 
kregen ze niet de kans om officieel winterkampioen 
te worden. Voor ons zijn ze echter zeker de morele 
winnaar van die competitie en hierbij wil ik speelsters 
en leiding feliciteren met hun prestatie.

Na de promotie van vorig jaar draait de JO19-1 
verdienstelijke mee in de hoofdklasse. Voor Volkel 
als club een schitterend uithangbord. Sportief gaat 
voetballen op dit niveau de spelers bagage meegeven 
waar ze in de toekomst nog veel plezier van zullen 
hebben. Handhaving in deze klasse zou dan ook al een 
topprestatie zijn. Over de toekomst gesproken; wij 
zijn blij dat we in het seizoen 2018-2019 voor dit team 
een hoofdcoach uit eigen gelederen voor de groep 

krijgen. Roy van Hinthum neemt dat seizoen het stokje 
over van René van Schijndel. Roy heeft al meerdere 
jeugdteams onder zijn hoede gehad en heeft als 
assistent van René al een groot aantal seizoenen 
meegedraaid met de JO19-1. René gaf eind vorig jaar 
aan dat zijn sportieve doelstelling met het promoveren 
naar de hoofdklasse voor de JO19-1 behaald was 
en handhaving in de hoofdklasse zijn afsluiter gaat 
worden. Over de opvolging zaten René, Roy en de 
jeugdcommissie al snel op één lijn en we wensen 
Roy met zijn leiders en trainers veel succes volgend 
seizoen.

Tussen kerst en nieuw hebben onze jeugdelftallen 
weer het traditionele zaalvoetbaltoernooi gespeeld. 
Mooi te zien is dat naast de vaste vrijwilligers Frans, 
Willem en Harrie, die dit toernooi al jaren runnen, 
er ook vanuit de oudere jeugdelftallen veel animo is 
om mee te helpen als leider of scheidsrechter. Alle 
vrijwilligers hierbij nogmaals bedankt. Dit evenement 
laat zien dat winnen niet het belangrijkste hoeft te 
zijn, maar samen met elkaar een potje ballen zeker 
ook leuk is. 

In januari hebben we op initiatief van René van 
Schijndel met de JO13-1, JO15-1, JO17-1 en JO19-
1 vier tegen vier wedstrijdjes gevoetbald tegen FC 
Uden. Dit was voor ons een nieuw idee met als doel 
in deze rustige periode de jongens toch wat speeltijd 
te geven. Na afloop waren zowel leiders als spelers 
enthousiast over het idee en wellicht dat we het 
voor volgend jaar verder uit kunnen bouwen tot een 
volwaardig evenement. Inmiddels hebben zich al 
andere verenigingen gemeld met het verzoek of ze 
mee kunnen doen. 

Kortom de voorbereidingen zijn getroffen om iedereen 
weer lekker te laten voetballen in het voorjaar en ik 
wens alle vrijwilligers en spelers veel succes.

Met sportieve groeten, 
Edwin van Diessen

Jeugdproat





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



De topscoorder

Martijn van Dijk gaat ook dit jaar voor de titel 
Topscoorder van het jaar. Waar hij vorig jaar met 
een straatlengte voorsprong de winterstop in ging 
wordt hij dit jaar door één speler in zijn kielzog 
gevolgd. Stefan van Dooren is niet van plan de 
titel zomaar weer aan Martijn te geven en volgt 
op een tweede plaats met 15 doelpunten. Voor de 
rest van de spelers lijkt het gat toch al erg groot 
om nog te dichten.

Speler   Doelpunten
Martijn van Dijk 19
Stefan van Dooren 15
Stan van Dijk  9
Britt van Hooff  7
Martijn Verkuilen 7
Bob Linders  6
Femke vd Zanden 6
Theo Peerenboom 6
Fieke Bos  5
Fred v Asseldonk 5
Silke Bongers  5
Twan vd Zanden 5
 

Koning van de Assist

Stefan van Dooren heeft (nog) niet de meeste goals 
achter zijn naam staan, maar voert de ranglijst met 
assists wel aan. Al 9x wist hij dit seizoen een me-
despeler in stelling te brengen. Maar liefst 4 spelers 
met 6 assists volgen hem, wie weet kunnen ze dit 
klassement nog spannend maken.

Speler    Assists
Stefan van Dooren  9
Bob Linders   6
Martijn van Dijk  6
Stan van Dijk   6
Bas Verkuijlen   6
Fieke Bos   5
Tessa Peters   5
Sander Dortmans  5
Britt van Hooff   4
Maury Reynen   4
Silke Bongers   4
Robert Raaijmakers  4
Mark Smulders  4
Jens van Bommel  4
Mike vd Burght  4

Statistieken

We zitten midden in de winterstop. Door het natte uiteinde van het jaar zijn er aan het einde van de 
eerste helft van de competitie de nodige wedstrijden afgelast, daardoor zitten sommige teams nog 
niet halfweg hun competitie. Er zijn dus nog genoeg kansen voor iedereen om de verschillende klasse-
menten overhoop te gooien!



Doelman van het jaar

Zoals ieder jaar zijn er veel spelers die maar een (paar) 
wedstrijden onder de lat hebben gestaan Deze zullen 
aan het eind van de competitie niet meedingen naar de 
titel. Neemt niet weg dat Michel zijn doel wel schoon 
heeft weten te houden toen hij keepte! Van de vast 
keepers lijkt Tomek weer goed op weg om de titel bin-
nen te slepen. Met een gemiddelde van dik onder de 1 
tegengoal per wedstrijd staat hij er goed voor.

Speler  Aantal  Tegen- Gemiddelde  
    gespeeld  goals

Michel Versluis 1 0 0,00
Britt van Hooff 2 1 0,50
Tomek Kuijpers 7 5 0,71
Wim vd Locht 6 7 1,17
Laura 3 4 1,33
Tim de Loo 10 14 1,40
Tom Volgels 5 7 1,40
Wilco van Nuland 9 13 1,44
Marvin Schonenberg 7 11 1,57
Rob van Sleeuwen 2 4 2,00
Mike van Eembergen 4 10 2,50
Tom vd Burgt 2 5 2,50
Maarten Derks 6 15 2,50
Ribean 2 5 2,50
Mart Bos 4 12 3,00
Twan van Rijbroek 3 10 3,33
Kenny van Hal 2 8 4,00
Jeroen van Boxtel 1 4 4,00

Team van het jaar
Volkel 8 is voortvarend van start gegaan dit jaar. Ze 
hebben nog geen wedstrijd verloren en slechts 1 
gelijk gespeeld. Hiermee doen ze in hun competitie 
mee om het kampioenschap. Ook het 7e is goed 
onderweg en kan zomaar nog kampioen worden 
dit jaar, en met een Prins in hun midden zal het 
sowieso een feestelijk seizoen worden. 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 8 8 22 2,75
Volkel 7 9 21 2,33
Volkel 1 10 20 2,00
Dames 1 7 14 2,00
Dames 2 8 14 1,75
Volkel 4 7 12 1,71
Volkel 2 10 11 1,10
Volkel 6 10 10 1,00
Volkel 5 8 8 1,00
Veteranen 10 10 1,00
Volkel 3 10 7 0,70
 

De jeugd
Bij onze junioren valt het op dat de meisjes het 
goed doen. MO17 voert de ranglijst aan met 7 
gewonnen wedstrijden en maar 1 verloren. 
Ook MO11 doet het heel goed! De dames zullen 
hier de komende jaren nog veel plezier van heb-
ben met zo’n goed aanwas. De JO13-2 doen het 
ook erg goed en draaien bovenin mee.

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
MO17-1 8 21 2,63
JO13-2 9 21 2,33
MO11-1 9 21 2,33
JO11-1 4 9 2,25
JO17-1 10 17 1,70
MO15-1 8 13 1,63
JO13-1 10 16 1,60
JO19-2 8 12 1,50
JO11-2 4 5 1,25
JO17-2 10 9 0,90
JO19-3 9 7 0,78
JO15-2 9 6 0,67
MO13-1 8 5 0,63
JO19-1 9 5 0,56
MO11-2 8 3 0,38
JO15-1 11 4 0,36

Geniet allemaal nog van de winterstop en heel veel 
succes in de 2e helft van de competitie.

Fijne vakantie, Wout Cobussen







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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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

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. 



Op 28 en 29 december hadden we weer 
ons jaarlijkse Kerstzaalvoetbaltoernooi in de 
Wervel.
Ook deze 35e editie kan weer in de boeken 
als een geslaagd evenement.
2 lange dagen van 9.00 uur tot 18.00 uur 
werd er gestreden om de persoonlijke eer 
wie in hun klasse de beste was.
Er waren 8 leeftijdsgroepen.
Ook dit jaar hadden we weer begeleiding 
van de oudere jeugd leden,  zelfs van de 
O. 13 hadden zich gemeld of ze bij de 
allerjongste  leden mochten begeleiden.

Kerstzaalvoetbal 2017

Dat doet ons een deugd, dat betekend dat we in 
de toekomst ook op deze leiders misschien kunnen 
rekenen voor een vrijwilligerstaak.

Al bij al was het weer een gezellig toernooi wat 
allemaal werd aangestuurd werd door Frans v. Os 
en Willem v.d. Molen.
En zeker moeten we onze scheidsrechters niet 
vergeten te bedanken, die hun vrije tijd op offerde 
om dit toernooi te doen slagen.
Verder foto’s van de winnaars in elk leeftijdgroep.

Harrie Verwegen



Bij deze dank aan Sieme van Bakel, waarvan wij 
de pen hebben mogen ontvangen. Hij vind zichzelf 
blijkbaar zo’n prominent lid van de club dat hij zich 
de eer heeft verschaft de pen niet aan één, maar 
twee personen door te geven. Als we niet opletten 
benoemt ie zichzelf binnenkort misschien ook wel 
tot voorzitter. We voelen ons in ieder geval vereerd 
en wensen u veel leesplezier! 

Twan van der Zanden 
Mijn naam is Twan van der Zanden, inmiddels 
alweer 25 jaar en nog steeds woonachtig op de 
Maatseheistraat in Volkel. Momenteel werk ik 
als leerkracht in het basisonderwijs in Helmond 
en probeer ik daar de jeugd (die allemaal in 
trainingspak naar school komen) op het rechte pad 
te houden. Als ik het goed zeg ben ik al bijna zo’n 
20 jaar lid van de voetbalclub. Naast het wekelijks 
flaneren op het veld sponsor ik ook graag de 
voetbalclub in de kantine tijdens de derde helft. 
Daarnaast doe ik ook sinds aantal jaren een poging 
tot zaalvoetballen bij het team wat inmiddels 
Meijer Total Graphics heet, ook hier staat vooral de 
gezelligheid centraal.  
Mijn voetbalcarrière begon bij de 5-jarigen. Hier 
probeerde opa Toontje ons de beginselen van het 
voetbal bij te brengen, helse klus moet dat zijn 
geweest. Vervolgens heb ik bij de F, E en D pupillen 
gevoetbald, maar in welke teams zou ik nu niet 

meer kunnen bedenken. Het waren in ieder niet de 
hoogste elftallen, mijn talent had nog even nodig 
om zich te ontwikkelen.  Wel weet ik dat ik onder 
ander heb mogen voetballen onder het regime van 
Jozef samen met ons pap, waarbij vooral de laatste 
de harde aanpak niet schuwde. Vervolgens kwam ik 
in de C2 terecht die onder leiding stond van Henri 
Riepe. Henri dacht volgens mij dat het geluk bracht 
om voor de wedstrijd langs de friettent te gaan voor 
een frikadelletje, anders weet ik ook niet waarom 
hij dit deed. Geholpen heeft het wel, want in dat 
jaar heb ik ook mijn enige kampioenschap tot nu 
toe mogen behalen. Vanaf dat moment was mijn 
talent schijnbaar in zoverre ontwikkeld dat ik in de 
B1 en de A1 heb mogen voetballen. Ofja, je zou het 
vaak beter invallen hebben kunnen noemen. Samen 
met Sieme van Bakel en Mike van Asseldonk een 
helft de bank warmhouden, een helft voetballen 
en dit vervolgens doortrekken in de kantine om 
hierna in een vloeiende beweging de ‘barstreet’ van 
Uden onveilig te maken. Dit natuurlijk gekleed in 
trainingspak van de club. Mooie zaterdagmiddagen 
waren het.  
Na de jeugd ben ik doorgestroomd naar het 
vedetten elftal van Sjaak van der Wijst. Hier heb ik 
onder aanvoering van de welbekende oudgedienden 
van het derde elftal kennisgemaakt met het 
seniorenvoetbal. Dit was schijnbaar zo’n succesvol 
jaar dat Frans Bongers het aandurfde me toe te 
voegen aan het tweede elftal. Hier heb ik twee 
hele gezellige jaren gehad, met als hoogtepunt 
een teamuitje naar Düsseldorf. In ‘t tweede heb 
ik de eer gehad samen te mogen spelen met Paul 
van Duijnhoven, een combinatie van ons beiden 
op dit niveau is momenteel misschien moeilijk 
voor te stellen voor sommige mensen. Daarnaast 
heb ik kennis mogen maken met de lobjes van, 
inmiddels goede vriend, Kenny van Hal. Ik heb nog 
nooit iemand gezien die in een wedstrijd minimaal 
5 lobjes probeerde, waarvan er vervolgens geen 
de goal in gingen. Na een voorstel van Frans 
Bongers om ‘’iets rustiger aan te doen op de 
zaterdagavonden’’ heb ik nog een jaar afgebouwd bij 
het derde hierna om de overstap te maken naar het 
nu al beruchte achtste elftal. Een overstap waarbij 

De PEN



ik na lang wachten eindelijk herenigd werd met de 
legendarische Joep van Driel om samen weer menig 
verdediging doen beven van angst. Bij het achtste 
is scoren op de zaterdagavond belangrijker dan 
zondags op het veld, al lukt het soms bij sommigen 
allebei niet. Het teamweekend aan het eind van het 
jaar met zo’n vijfentwintig man, spelers en vaste 
supporters, staat garant voor mooie verhalen. Maar 
voor de jonge lezers onder ons lijkt het me beter 
hier niet te ver over uit te wijden. Dit jaar hopen we 
onder bezielende leiding van de Louis van Gaal van 
Volkel, Joran Verhoeven, het kampioenschap binnen 
te halen. We zien jullie graag aan het einde van het 
seizoen bij het kampioensfeest van het achtste! 

Bart van der Zanden   
Mijn naam is Bart van der Zanden, ik ben 23 jaar 
en woon nog steeds thuis bij ons pap (Jöan) en 
ons mam (Yvonne). Ik ben sinds afgelopen jaar 
werkzaam bij PekaKroef als procesoperator. Hier 
werk ik in 5-ploegendienst, waardoor ik niet elke 
zondag meer op de voetbalclub kan zijn. 
Ik ben al 18 jaar lid van deze mooie voetbalclub. 
Ik ben begonnen in de 5-jarigen, daarna ben ik 
doorgestroomd naar de F-junioren. Ik was begonnen 
in de F4, maar door mijn goede voetbalkwaliteiten 
mocht in naar de F2 en daarna zelfs naar de F1. In 
het laatste jaar in de F1 zijn we zelfs kampioen 
geworden. Onder leiding van Jozef en ons pap (Joän 
van der Zanden). Daarna mocht in naar de E1. Hier 
heb ik 2 jaar met plezier in gespeeld en zijn we weer 
kampioen geworden. Tijdens het kampioenschap 
kregen we een mooi kampioensshirt, deze was 
natuurlijk veel te groot en past mij nu nog steeds! 
Na de E1 heb ik een half jaartje in de C2 gevoetbald 
en daarna mocht ik naar de C1, hier zat een 
kampioenschap er helaas niet in. Na de C1 heb ik 2 
jaar in de B1 gevoetbald. Na de B1 ging het bij mij 
bergafwaarts. Op vrijdag en zaterdag mocht ik bier 
gaan drinken, dit deed ik dan ook met veel plezier. 
Mijn voetbalkwaliteiten werden hier wel een stuk 
minder door en ik moest naar de A2. Het was een 
heel gezellig team en de derde helft was belangrijker 
als het winnen van de wedstrijd. Het tweede jaar 
van de A2 zijn we wel kampioen geworden. Ik weet 
nog goed dat we met de platte kar, eigenlijk een 
oude carnavalswagen, door Volkel reden. Na een 
mooi rondje en met veel bier en muziek zijn we naar 
de kantine gegaan. Daar stonden we allemaal met 
een kan bier in onze hand op de tafels te springen, 
alles zat toen onder het bier en zelfs op de vloer lag 
een laag bier. 
Na de jeugd ben ik (samen met de helft van de 
A2) naar Volkel 8 gegaan. Dit was natuurlijk even 
wennen, omdat we op zondag moesten voetballen 

en we elke zaterdag uitgingen. Hierdoor ben ik heel 
vaak te laat gekomen, dit heeft me menig blaadje 
bier gekost. Ook moest ik 1x in een konijnenpak 
vlaggen, omdat ik pas na de wedstrijd wakker werd.
Zo zag dat er toen uit: 

 

In volkel 8 vormde ik een ijzersterk centraal duo met 
Sieme van Bakel. Een overtreding meer maakten 
ons niet veel uit. De spitsen kwamen ons bijna niet 
voorbij en als ze dat wel deden lagen ze daarna op 
de grond. Toen Sieme geblesseerd raakte vormde 
ik een duo met Dyon Meijer. Hij was iets sneller 
als Sieme, waardoor ik wat minder overtredingen 
hoefde te maken. Vooral als het veld een beetje nat 
was kon ik met slidings lekker over het veld heen 
glijden. Ik ging ook nooit met een schoon broekje 
van het veld af. 
Op 15 maart 2015 heb ik een ongeluk gehad, toen 
heb ik mijn been verbrijzeld. (en nog veel meer 
gebroken). Hierdoor stopte mijn voetbalcarrière en 
ben ik coach van Volkel 8 geworden. Echt coachen is 
het ook niet, ik vind het vooral heel gezellig langs de 
lijn en daarna natuurlijk in de kantine. Misschien dat 
ik in de toekomst een keer ga voetballen, maar dat 
weet ik nog niet. 
Naast het coachen van Volkel 8 ben ik ook nog actief 
als kantinemedewerker op zaterdagmiddag. Dit is 
ongeveer één keer per maand en dit doe ik samen 
met Sieme van Bakel en Bas van de Pol.

Bedankt voor het lezen van dit stuk en bij deze 
willen wij de pen graag doorgeven aan een goede 
vriend van ons beiden. Een man die bekend staat om 
minstens een Zidane-draai (tip-top) per wedstrijd en 
wiens snelheid hem sinds de E-pupillen in de steek 
heeft gelaten en de ‘trein van Volkel 8’: 

Joep van Driel. Veel succes! 







Jeugdprins Joran Schouten (11 jaar) en 
adjudante Pleun Wester (11 jaar)

1. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit? 
Joran: 
Ik ben begonnen bij de 5-jarigen, daarna F5 – F2 – F1 – E2 – 
E1 en nu J013-1 (D1). En ik ben kampioen geworden met de 
E2 en met de E1, dat was zelfs in de hoofdklasse!

Pleun: 
Ik ben pas dit seizoen begonnen met voetballen en zit nu 
in M013-1, de meisjes D1. Ik ben dus nog nooit kampioen 
geworden met voetbal, daar ga ik dus nog voor, hihihi.

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Joran:  
Eerst stond ik spits, daarna rechtsbuiten, daarna op het 
middenveld en voortaan sta ik laatste man. Ik heb eigenlijk 
geen echte favoriete plek, ik vind alle plekken wel leuk, 
behalve keeper, dat vind ik het minst leuke.
Pleun:  
Ik heb niet echt een vaste plek, meestal sta ik in de 
verdediging en soms op het middenveld, rechts of links. Op 
het middenveld spelen vind ik het leukste; dat is wel veel 

op en neer rennen maar dat is juist leuk. Dat je dan voorin 
en dan weer in de verdediging speelt. Alleen voorin sta ik 
eigenlijk nooit, dat vind ik ook niet zo leuk.

3. Op welke plek staan jullie nu en waar denk je dat jullie 
eindigen, in deze najaars-competitie? Wie was jullie 
moeilijkste tegenstander en waarom?
Joran:  
Wij staan nu 6e, we moeten nog één wedstrijd, ik denk dat 
we 5e of 6e zullen worden. De moeilijkste tegenstander? 
In de competitie zou ik het niet weten, we hebben ook nog 
vriendschappelijk tegen UDI D1 gevoetbald, dat was wel een 
moeilijke.

Pleun:  
Wij zijn 4e en dat blijft wel zo, de meesten zijn klaar. De 
moeilijkste tegenstander was EVVC, maar zij zijn ook 1e 
geworden.

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Joran:  
De gezelligheid, er zitten veel vrienden van mij in het team. 
En het voetballen is gewoon leuk met dit team.

Pleun: 
We hebben het leuk met het team. Het is heel gezellig! En 
wat ook fijn is, is dat we geen commentaar geven of boos 
worden, als er iets fout gaat, maar tegen elkaar zeggen: 
“Volgende keer beter!” We kunnen onderling allemaal goed 
met elkaar omgaan.

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / truc of 
knappe kunst?
Joran:  
In de F of E nam ik een vrije trap, best veel meters vanaf de 
goal, en scoorde daarmee!!

Pleun: 
Ik zit dus nog niet zo lang bij voetbal, ik ben nog aan het 
oefenen voor een grote truc, haha…
Ik heb trouwens wel al een keertje raak “latje getrapt”!

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Joran:  
We doen wel eens een vreugdedansje of geven een high five 
en we zeggen: ”Goeie goal!” enzo….

Pleun: 
Wij geven ook meestal wel een high five en juichen doen 
we sowieso. En als we gewonnen hebben, dan zetten we 
in de kleedkamer keiharde muziek aan en gaan dan lekker 
meezingen en dansen! Zelfs als we douchen hebben we dan 
muziek!

Uit de 
voetbalschoen van....



7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs 
meegemaakt met het voetballen of trainen?
Joran:  
Ik wilde de bal binnen houden, maar dat lukte niet helemaal 
goed; ik viel en rolde er met mijn hele lijf overheen.

Pleun:
Met een training was ik een keertje keeper, er werd een 
bal op goal geschoten, ik kon hem eigenlijk makkelijk 
tegenhouden, maar hij rolde zo, tussen mijn benen door, de 
goal in.

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine?
Joran:  
Een broodje frikandel, broodje hamburger of een tosti.

Pleun:  
Zo’n flesje water met een smaakje, O2, dat vind ik het 
lekkerste drinken. En verder kies ik vaak rode Pringles of een 
snoepzak.

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je 
dan willen veranderen of toevoegen?
Joran:   
Uhm…. Eerst was dat een pannaveldje, maar dat ligt er nu 
inmiddels, verder eigenlijk niks. Oja, soms lopen de lijnen 
van het veld een beetje scheef…

Pleun: 
Ik weet het niet, we hebben hier eigenlijk alles… en de 
kleedkamers en het gebouw en zo, dat ziet er ook allemaal 
netjes uit, dus alles is goed zo.

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?
Joran:  
AJAX, dat is mijn favoriete club! Ik heb niet echt een 
lievelingsspeler.

Pleun:  
Ik heb niet echt een favoriete club, maar vind de Oranje 
Leeuwinnen wel goed. De beste daarvan vind ik Lieke 
Martens.

11. Jullie zitten allebei in groep 8 op de Vlieger, wat wil je 
later worden?
Joran:  
Brandweer of politie. Of profvoetballer…

Pleun:  
Vroeger wilde ik kapster worden, maar nu niet meer. Een 
tijdje terug wilde ik bij de politie maar nu weet ik het 
eigenlijk nog niet… Wel graag iets waarbij ik mensen kan 
helpen, kinderen of ouderen. Maar niet in een ziekenhuis.

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 sportief?
Joran:  
Ik doe geen andere sport. Mama sport 24 uur per dag (zegt 
ze…), papa heeft eerst ook altijd buiten gevoetbald, nu doet 
hij alleen nog zaalvoetbal. En hij is ook onze trainer. Ilse 
danst, en Jesse, Jacco en Mels voetballen ook.

Pleun: 
Ik doe ook geen andere sport. Sophie, mijn zusje, voetbalt, 
mama tennist en papa, die is timmerman, hij is ons huis aan 
het verbouwen, daar is hij erg druk mee, hij heeft daardoor 
geen tijd meer over om te sporten.  

13. Komende (Carnavals)tijd hebben jullie een belangrijke 
rol in Volkel, als jeugdprins en adjudante!! Waarin voel je 
je het lekkerst, in je voetbaltenue of in je prins / adjudante 
outfit?
Joran:  
Het prinsenpak zit wel erg lekker, maar een voetbalshirt en 
-broek zitten ook lekker.

Pleun:  
Dat is lastig; ik wil er ook niet tussen kiezen. Het zit gewoon 
allebei lekker! De broek, blouse en gilet zitten lekker, de 
cape ook wel, al is die wel heel erg warm! Maar ik heb ook 
heel graag een trainingsbroek enzo aan…

14. Wat is tot nu toe jullie leukste “klus” als jeugdpaar?
Joran:  
Dat is de onthulling. Het was wel een beetje spannend. In 
het begin vond ik het wel lastig om het stil te houden, maar 
daarna niet meer zo.

Pleun:  
Ja, de onthulling was erg leuk en inderdaad ook spannend! 
En de boerenzeskamp met het nieuwe boerenbruidspaar, 
die was ook leuk, en ook de receptie waar we zijn geweest, 
ja eigenlijk alles is leuk!

15. Hoe denken jullie dat de Carnaval voor jullie gaat 
worden?   
Joran:  
LEUK!!!!  Ik heb al zin in het grote prinsenbal en de optocht 
en eigenlijk gewoon in alles, het lijkt me allemaal kei leuk!

Pleun:  
LEUK!!!! Wel druk, maar dat is alleen maar leuk, dat weet ik 
wel zeker!

Ja, ze hebben er allebei ontzettend veel zin in!! Dat 
wordt vast en zeker een SUPERGAVE CARNAVAL, dat kan 
niet anders met zo’n enthousiaste prins en een even zo 
enthousiaste adjudante….

“DEZE CARNAVAL GAAN WE HELEMAAL LOS MET ALLE 
PIEPERS EN DE S.O.S.!”

Joran en Pleun, wij vonden het super leuk om jullie wat 
vragen te hebben mogen stellen, dank jullie wel!! En 
(mama)  Natasja hartelijk bedankt voor de gastvrijheid!
Tot slot wensen wij jullie, maar natuurlijk ook alle andere 
Piepers en Pieperinnekes, een hele skônne carnaval, mi veul 
leut!!
 ALAAAAF!!!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht.
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BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

 
U kunt bij ons ook alle menu’s van de kaart afhalen, onze 

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

0413  27 28 11

www.degroothoveniers.nl

info@degroothoveniers.nl



oog
optiek optometrie gemak

oogoogoogoogoogoog
Oogservice aan huis | Els Verhoog
 T. 0413-274 051 | M. 0628 041 379 | E. info@oogserviceaanhuis.nl

oog
optiek optometrie gemak

Oogservice aan huis



Van de Ven Garantiemakelaars - Marcel van den Bergh

In 2004 is Van de Ven Garantiemakelaars stersponsor 
geworden bij de voetbalclub. In dat jaar werd ik 
eigenaar van dit makelaarskantoor en dat was direct 
reden om mijn eigen voetbalclub te gaan sponsoren. 
Natuurlijk wilde ik op dat moment aan bezoekers van 
ons sportpark laten weten een makelaarskantoor te 
hebben, maar uiteindelijk is sportsponsoring een 
ondersteuning van de club zonder direct commercieel 
oogpunt. Op 25-jarige leeftijd werd ik bestuurslid 
sponsoring binnen onze vereniging. Mijn belangrijkste 
taak daarbij was een nieuw sponsorplan te schrijven 
voor de club. Tot op heden dient dit sponsorplan 
nog steeds als leidraad binnen de vereniging. 10 jaar 
lang heb ik als bestuurslid veel contact gehad met 
de sponsoren van onze club. Trots ben ik dan ook op 
feit dat deze  sponsoren tot op de dag van vandaag 
grotendeels nog steeds betrokken is bij de vereniging 
en deze groep sponsors de laatste jaren zelfs nog 
groter is geworden. Daarom wil ik bij deze de huidige 
sponsorcommissie dan ook danken voor hun goede 
werk, enthousiasme en de wijze waarop ze met alle 
sponsors omgaan.  Als ondernemer wil  ik graag 
deel uitmaken van deze groep sponsoren en daarom 
steunt Van de Ven Garantiemakelaars  RKSV Volkel als 
stersponsor . 

Sinds 1982 is Van de Ven Garantiemakelaars actief 
als makelaarskantoor. Na mijn studie aan de HEAO in 
Eindhoven ben ik 1997 in dienst getreden bij Jan van 
de Ven. Binnen twee jaar werd ik door de rechtbank 
beëdigd tot makelaar-taxateur onroerende zaken. 

Sponsor interview

Op 25-jarige leeftijd was ik daarmee een van de jongste 
beëdigde makelaars in Zuid-Nederland. 

Na enkele jaren in loondienst te hebben gewerkt 
kreeg ik in 2004 de kans het makelaarskantoor over 
te nemen. De naam van het kantoor hebben we niet 
veranderd gezien de naamsbekendheid in de regio. 
Mijn collega’s Jan Casteleijn en Monique Schippers-
van den Bungelaar (ook Volkelse) zijn bij mij in dienst 
gebleven en ondertussen ook alweer 20 jaar werkzaam 
op ons makelaarskantoor. Sinds enkele jaren is Justa 
Stouthart bij ons komen werken, waarmee ons team 
van 4 makelaars compleet is. Ik zeg bewust 4 makelaars, 
omdat alle medewerkers op ons kantoor gecertificeerd 
en gekwalificeerd zijn voor werkzaamheden als 
makelaar in de buitendienst. Monique en ikzelf zijn 
naast makelaar ook taxateur.

Ons makelaarskantoor is al sinds jaar en dag gevestigd 
aan de President Kennedylaan 153 te Uden, naast het 
(voor jullie ook wel bekende) garagebedrijf van 
Rob Verstegen. 

We richten ons op de verkoop, aankoop en taxaties van 
woningen en bedrijfspanden in de regio Uden, waarbij 
we met name actief zijn in Uden-Volkel-Odiliapeel-
Zeeland-Boekel. Alle medewerkers zijn ook woonachtig 
in dit gebied en dat is in ons werk essentieel omdat 
het netwerk ontzettend belangrijk is. Een makelaar 
doet meer dan enkel de verkoop van de woning of 
bedrijfspand. We brengen woonwensen in kaart van 



mensen en begeleiden particulieren (maar dus ook 
ondernemers) in de zoektocht naar de geschikte 
woning of bedrijfslocatie. Door het brede netwerk, 
onze expertise en lokale bekendheid gaan we voor 
een succesvol resultaat voor ons klanten. Hierbij staat 
kwaliteit en persoonlijke benadering voorop. 

In 2017 hebben 
we uitgebreid 
gevierd dat we 35 
jaar bestaan als 
makelaarskantoor.
Daarbij hebben we 
taarten uitgedeeld 
en is RTL4 nog 
komen filmen 
op ons kantoor voor 
het programma 
WoonTips.

Makelaar is een prachtig en interessant beroep. 
Er is veel persoonlijk contact met mensen en we praten 
vaak mee in grote beslissingen die particulieren en 
ondernemers gaan nemen op het gebied van vastgoed. 
Of dit nu gaat over grote villa’s, bedrijfspanden of 
een klein appartement, alle klanten zijn ons daarbij 
even dierbaar.  Natuurlijk liggen ook ooit vervelende 
zaken ten grondslag aan dit soort aankoop-/

verkoopbeslissingen, maar over het algemeen is het 
leuk en positief.  
Wij krijgen in ieder geval veel energie en enthousiasme 
van ons werk en willen onze kennis dan ook graag met 
mensen delen. 

Als geboren en getogen Volkelnaar ben ik al bijna 
mijn hele leven op de voetbalclub te vinden. Alle 
jeugdelftallen doorlopen en daarna natuurlijk naar de 
senioren om te voetballen. 

Gestart in het 3e van Volkel en daar ook 17 jaar 
gevoetbald. Befaamd was ons zogenaamde 3M-team 
waarmee we 3x op rij kampioen werden, later gaan 
voetballen in 4e, toen 1 jaar Volkel 8 met nogmaals 
een kampioenschap en momenteel actief in Volkel 5. 
Voetballen blijft het mooiste wat er is en dat hoop dan 
ook nog jaren te kunnen doen. 

In 1999 ben ik vanuit de Heikant verhuisd naar Uden om 
samen te gaan wonen met Rijan op de Muntmeester. 
Doel was na een paar jaar weer terug te gaan naar 
Volkel, maar uiteindelijk is dit in 2010 pas gebeurd. 
Met onze dochters Geke en Jule wonen we sindsdien 
heerlijk aan de Kloosterstraat in Volkel. Fijn ook om 
weer dichter bij onze prachtige voetbalclub te wonen. 
Binnen een paar minuten ben ik op de club en daar ben 
ik dan ook wekelijks te 
vinden. 
Altijd leuk en gezellig, 
als sponsor…..maar nog 
liever als voetballer!  

Met sportieve groet, 

Marcel van den Bergh
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Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Fred Bongers a.i., Marterstraat 29,Volkel  06-49602631

Secretaris 
Ton van Hooff, Eikenwal 101A,  Uden  06-19906363

Penningmeester 
Ad Kuijpers, Beekvloed 25, Volkel  06-50260379

Wedstrijdsecretaris senioren 
Harrie Verwegen, Tijgerstraat 11, Volkel  06-22541630

Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen 
Frans van Os, Nieuwstraat 22, Volkel  06-19244199

Sportparkbeheer 
Willy vd Heijden, Eeuwsels 10, Volkel  06-30719424

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

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

Activiteiten 
Marilyn Kuypers, Molenwijk 6, Boekel  06-18550990

Jeugdcommissie 
Voorzitter 
Edwin van Diessen, Zeelandsedijk 38, Volkel  06-55326571

Secretaris
Jan Riepe, Eiment 35, Volkel  06-22593695

Wedstrijdsecretaris 
Frans van Os, Nieuwstraat 22, Volkel  06-19244199

Coördinator A/B/C/D 
Willie v Deursen, Nieuwstraat 10, Volkel  06-13294262

Coördinator D/E/F en 5-jarigen 
Bob vd Wijst, Eiment 45, Volkel 06-25187207

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  06-22541630

Sponsorcommissie
Lid - Richard van Goor, Kloosterstraat 59, Volkel  06-53968852
Lid - Charl vd Wijst, Maaymanseweg 11, Volkel  06-21816122
Lid - Vacant
Lid - Frank Meijer, Dasstraat 6, Volkel  06-46221201

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   06-19244199
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, Tijgerstraat 37, Volkel  06-53145960 
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, Middelrode 06-30466751

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




