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Hallo sportvrienden,

De editie van deze Klupproat is toch weer aardig 
gevuld ondanks de korte periode die er tussen 
de vorige uitgave in zat. We vallen misschien in 
herhaling, maar we stellen het erg op prijs als 
er door  jullie meerdere foto’s of stukjes tekst 
ingestuurd worden om de Klupproat nog beter 
gevuld te krijgen, schroom niet.
Ruben Schaken, de pijlsnelle rechtsbuiten van 
onder meer Feyenoord en VVV met een puike 
voorzet in de benen, komt in mei samen met 
enkele profs een voetbalclinic geven voor de 
Volkelse jeugd. Verderop in de Klupproat kun je 
lezen waar en hoe je jezelf kunt opgeven voor 
deze mooie middag.
Als deze editie op de mat valt, breekt in de 
competitie de beslissende fase aan. Bij aanvang 
van het seizoen gaat iedereen vol voor het 
kampioenschap met zijn of haar team. Na enkele 
maanden weet je wel hoe de vlag erbij hangt 
en of een titel haalbaar is. Bij het schrijven van 
dit stuk staat Volkel 1 er nog steeds goed voor, 
evenals het 6e en het 8e. Het zou geweldig zijn 
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Van het Algemeen bestuur
Zoals jullie zien is de kop boven dit stuk anders 
dan het normale ‘Van de voorzitter’. Doordat 
zich de laatste maanden wat zaken hebben 
afgespeeld die rksv Volkel onwaardig waren, 
heeft voorzitter Fred Bongers besloten de 
eer aan zichzelf te houden en op te stappen. 
Jeugdvoorzitter, tevens lid van het dagelijks 
bestuur, Edwin van Diessen en nieuw bestuurslid 
activiteiten, Marilyn Kuijpers, hadden daarvoor 
al besloten hun taken neer te leggen. Op de 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering 
is dit bekend gemaakt, is duidelijkheid en 
openheid van zaken gegeven en is een grote 
streep onder deze vervelende kwestie gezet. 
Uiteraard betreuren wij hetgeen onze vereniging 
en zijn leden zo diep heeft geraakt, maar willen 
we nu met het bestuur en alle leden vooruit 
kijken. De openstaande functies hopen wij zo 
snel mogelijk in te vullen, hier kunnen wij alle 
hulp bij gebruiken.
Op moment van schrijven is het seizoen in zijn 
eindfase beland, het is alweer (bijna) mei, terwijl 
toch nog meerdere teams veel wedstrijden 
moeten spelen door de nieuwe competitieopzet 
van de KNVB. De competities zijn later begonnen 
en gaan hierdoor langer door in de maanden 
mei en voor sommigen zelfs nog in juni. Voor de 
meesten is dit een zegen, aangezien dit ‘gewoon’ 
goede voetbalmaanden zijn.
De positie van Volkel 1 is goed, bovenin de 3e 
klasse. De stand is nog een beetje vertekend, 
aangezien sommige teams op het moment 
van schrijven minder wedstrijden hebben 
gespeeld. Waarschijnlijk lopen we weer toe 
naar zo’n spannend einde als de afgelopen 
2 of 3 seizoenen in deze klasse. Hopelijk kan 
Volkel tot het einde meedoen om promotie en 
als je ziet hoe goed we af en toe spelen, is een 

kampioenschap zeker niet uitgesloten, 
alleen zal de wisselvalligheid dan uit de 
ploeg moeten.
Volkel 2 staat in de (veilige) 
middenmoot, maar had toch bij aanvang 
van het seizoen op meer gehoopt. Een 
titel is niet meer haalbaar, hopelijk wel 
de 3e periode. Volkel 3 begint puntjes te 
sprokkelen, de ziekenboeg is nagenoeg 
leeg en hopelijk kan klassenbehoud 
veilig gesteld worden. Volkel 7, 8 en VR1 
spelen nog wel bovenin mee, hopen op 
een goed einde van het seizoen.
Vanaf komend seizoen 2018-2019 wordt 
Ruud van de Groes de nieuwe assistent 
scheidsrechter van Volkel 1. Ook zijn de 
contracten van hoofdtrainers Tom van 
Dalen (Volkel 1), Frank Klotz (Volkel 2) 
en Sjaak van der Wijst (Volkel 3) met 1 
seizoen verlengd, evenals het contract 
van B-selectie trainer Frans Bongers.
Voor de thuiswedstrijd tegen Handel 
heeft 3FM-DJ Kevin van Arnhem ons 
de prijs uitgereikt voor het allerleukste 
clublied van Nederland! Dankzij 
initiatiefnemer Mika Jonkers van JO19-2 
hebben wij deze prijs binnen weten te 
slepen. Leuk was dat BZB-leden Dick 
vd Wijst en Erik Jans hierbij aanwezig 
waren.
Houd verder onze site, onze vernieuwde 
Facebook (facebook.com/volkelrksv) 
en Twitter in de gaten voor weetjes, 
uitslagen en evt. leuke foto’s!

Sportieve groet van het Algemeen 
Bestuur.

als we een paar kampioenschappen 
kunnen vieren in Volkel.
 De “mooi weer voetballers” kunnen 
vanaf dit seizoen hun hart ophalen 
doordat de KNVB eindelijk het seizoen 
verlegd heeft. We kunnen nu lekker 
onder het genot van een warm 
lentezonnetje onze kunsten gaan 
vertonen. Dat wil ook zeggen dat de 
laatste Klupproat van dit seizoen na 
de laatste speelronde uit zal komen. 
De deadline voor de volgende editie is 
maandag 4 juni.

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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Ik was zondag 11 maart pupil van de week bij de wedstrijd Volkel tegen Handel.

Het was extra bijzonder want radio 3fm was er omdat Volkel het beste clublied had.
Je mocht echt heel veel doen.

Je mocht eerst de teambespreking horen en daarna gingen we de warming- up doen.
Ik mocht ook de keeper warm schieten.

Daarna gingen we op de foto .

Toen mocht ik mee het veld op lopen.

En ik moest de keeper van de tegenstander voorbij spelen.
Toen begon de wedstrijd ze hadden met 4-0 gewonnen.

Ik kreeg nog een bal met alle 
namen van het team.

Het was een super leuke dag.

Groetjes,

Mila de groot

Pupil 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



Aantal glazen rosébier op zondag: Ik ben 
niet elke zondag in de kantine te vinden, 
maar als ik er ben lust ik er wel een paar.

Sterkste punt: Ik ben fanatiek en wil 
graag winnen.

Zwakste punt: Mijn linkerpoot…

Mooiste herinnering: Mijn eerste en tot 
nu toe laatste keer kampioen worden. Dit 
was met de MA1 in 2009.

Grootste teleurstelling: Die heb ik 
eigenlijk niet echt. Het was jammer dat 
Dames 2 net voor de winterstop werd 
opgeheven vanwege te weinig speelsters, 
maar ook bij Dames 1 heb ik het zeker 
naar mijn zin!

Heeft in het veld een hekel aan: Zeikers 
en thuisfluiters.

Kleur schoenen: Vroeger hield ik wel van 
een kleurtje, maar die tijd is geweest. 
Doe mij maar gewoon zwart.

Meest geleerd van: Gerald Riepe; hij was 
de eerste die mij in de verdediging heeft 
gezet en mij geleerd heeft dat je niet zo 
bang moet zijn en gerust een overtreding 
mag maken.

Beste speelster mee gespeeld: Jaimy 
Waals en Femke van der Zanden, allebei 
handig met de bal en een goed schot in 
de benen.

Beste speelster tegen gespeeld: Geen 
idee eigenlijk. Dat is me niet zo bij 
gebleven…

Meest onderschatte speelster: Danique 
Santegoets; heeft ze de bal met haar ene 
been niet, dan wel met haar andere been.

Favoriete clubman: Hans van der Burgt; 
hij is een aantal jaren onze trainer 
geweest, bij de meisjes en bij de dames. 
Altijd in voor een grapje, maar op zijn 
tijd ook serieus. Hij stond tot het laatste 
moment van Dames 2 voor ons klaar. 
Nu ook nog af en toe bij Dames 1. En 
natuurlijk ook alle andere vrijwilligers van 
de club!

Interview 
Yvet Lourenssen

Even voorstellen: 
Ik ben Yvet Lourenssen, 
23 jaar oud en ik werk als 
juf op BS De Vlieger in 
Volkel en BS Het Speleon 
in Uden. Sinds mijn 11e 
voetbal ik bij RKSV Volkel 
waar ik begonnen ben bij 
de E-tjes. 
Sinds ik bij de dames 
voetbal sta ik meestal in de 
verdediging. Daarvoor heb 
ik vooral voorin of op het 
middenveld gespeeld.

Werk: Ik werk als juf op BS 
De Vlieger in Volkel en op 
BS Het Speleon in Uden.

Mooiste tenue: Ons eigen 
Volkel-tenue natuurlijk! En 
het zwart met roze uit-
tenue van Ajax uit 2013-
2014.

Gezelligste kantine: Volkel 
natuurlijk!

Kunstgras: Liever niet, geef 
mij maar een gewoon 
grasveld.

Mooiste doelpunt: Ik heb ooit eens met 
links gescoord. Ik schoot vanaf de zestien 
met links op goal en de bal rolde via de 
binnenkant van de paal over de lijn.

Grootste blunder: Dat was een eigen 
doelpunt bij de meisjes. Ik wilde met een 
sliding de bal buiten de goal houden, maar 
de bal kwam tegen de paal en ging via mijn 
sliding de goal in.

En de komende wedstrijden /eind van het 
seizoen: Zo hoog mogelijk eindigen!

Groetjes, 

Yvet

Team: Dames 1
Niveau: 5e klasse
Geb: 21 juli 1994
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



Op 2 februari, laat in de 
avond had ik toevallig de 
radio aan staan en luisterde 
ik naar 3fm. Kevin van Arn-
hem, een radio DJ van 3fm 
had toen het impulsieve idee 
om luisteraars hun eigen 
clublied in te laten sturen. Ik 
had geen seconde getwijfeld 
en dacht: “Ik wil Volkel wel 
eventjes op de kaart zetten”. 
Ik heb toen het clublied van 
RKSV Volkel ingestuurd en 
kreeg vrij snel een reactie, 
ik werd gebeld of ik in de 
uitzending wilde komen en 
dat vond ik ok. Het clublied 

werd voor een deel afgespeeld en na afloop vroeg Kevin of 
het een leuk idee was om er een soort van competitie van te 
maken, ik verstond het niet goed en gaf per ongeluk meteen 
al aan dat we het beste clublied van Nederland hadden.
 Uiteindelijk zijn er meerdere clublieden geweest en kon er 
gestemd worden op de site van 3fm. Ik werd op 22 feb-
ruari bericht door 3fm of ik die avond even tijd had om in 
de uitzending te komen en dat was dus ook gebeurd, toen 
kreeg ik te horen dat we bij de beste 3 zaten en er nog wat 
te winnen viel.
 De prijs kon mij niets schelen, ik wist ook niet wat dat zou 
zijn, voor mij ging ‘t vooral om de eer en trots op Volkel en 
de club.
Ik kreeg een link om te stemmen en heb die vrijwel direct 

gedeeld binnen 
kleine kringen. 
Ik heb zelf 
geen facebook 
dus ons mam 
heeft ervoor 
gezorgd dat het 
op facebook 
ook zichtbaar 
werd voor 
mensen uit de 
regio, het is 
daarna vrij snel 
gedeeld door 
de “Mooi Uden 
krant” en BZB. 

Waarna de stemmen ontplofte.
Na een kleine twee weken is 3fm naar de club gekomen 
om daar ons clublied tot het beste clublied te benoemen. 
Die dag heb ik zelf ook een paar korte interviews gehad. Ik 
vond het mooi hoe van iets dat eerst alleen op de radio en 
social media was plotseling toch op een fysieke activiteit is 
uitgekomen. Het leukste aan de hele ervaring vond ik dat 
dit samen bereikt is door mensen van de club, mensen uit 
Volkel en uit de regio. Zo hebben we onszelf samen toch 
weer even op de kaart gezet!
Groeten Mika Jonkers

Leukste Clublied 
van Nederland



Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl



Het voorjaar seizoen is alweer volop bezig als ik dit aan het 
schrijven ben.
Door perikelen in de club werden wij als jeugdcommissie 
gedwongen om onze taken wat te verdelen. Edwin is als 
jeugdvoorzitter en met zijn taken in het dagelijks bestuur 
gestopt. Hierdoor heb ik sommige taken van Edwin over 
genomen. Tevens gaat Lynn met zwangerschap verlof en 
zal daarna het moederschap gaan uitoefenen. Hierdoor 
stopt ze als coördinator van de meiden. Thomas Swinkels 
gaat de taken van Lynn overnemen en de oudere meiden 
coördineren. Ook Wout Schepers, die het druk had met 
verhuizen, gaat nu echt aansluiten bij Bob als jeugd 
coördinator. Edwin en Lynn, in ieder geval nog bedankt voor 
dingen die jullie allemaal gedaan hebben voor onze jeugd 
en natuurlijk tot ziens op onze club. Een gepast afscheid 
volgt nog.

De toernooi commissie is volop bezig met het organiseren 
van ons thuis toernooi op 1 t/m 3 juni en zullen binnenkort 
weer mensen gaan benaderen om diverse taken op te 
vullen. Hopelijk kunnen ze weer op vele vrijwilligers 
terugvallen zodat vele handen licht werk maken. Tevens 
willen we het seizoen weer gaan afsluiten met onze 
vrijwilligers en de onderlinge partijtjes tegen de ouders.

De jeugd coördinatoren Bob en Wout JO7 t/m JO13, Wilfred 
JO15 t/m JO19, Allien MO11 t/m 13 en Lynn met Thomas 
MO15 en MO17 zijn al weer volop bezig met de voor 
bereidingen van het volgend seizoen. Het zal weer heel 
wat werk om handen hebben om alles teams weer juist 
ingedeeld te krijgen.

Ook zijn er mensen achter de schermen bezig om een echte 
prof training voor geïnteresseerden te organiseren. Dit 
gaat dan gebeuren op dinsdag 1 Mei met “de vrienden van 
Ruben Schaken”. 

Het voorjaar seizoen 2017-2018 is begonnen met horten 
en stoten. Na de carnaval zat het weer niet altijd mee en 
werden veel trainingen en wedstrijden afgelast doordat het 
te koud of te nat was. Onze consuls, die de kwaliteit van 
onze velden bewaken, hebben regelmatig hele trainingen 
of velden moeten sluiten om er op te mogen trainen en/
of te mogen voetballen. Gebruik daarom deze velden 
niet als deze mensen de velden niet bespeelbaar hebben 
verklaard. Tevens, als ze een keer het veld niet hebben 
afgekeurd en deze toch behoorlijk nat zijn, zuinig met deze 
velden om te gaan. Dit door bijvoorbeeld het stuk voor de 
goals niet te gebruiken of als er ruimte is op het kunstgras 
of trainingsveld daar met je groep te gaan trainen. Vergeet 
tevens niet als je als laatste het veld verlaat de verlichting 
uit te doen. Dit bespaart onze club weer hoge onkosten. 
Als we dit allemaal netjes doen kan iedereen nog tot het 

einde van het voetbalseizoen volop genieten van goede 
bespeelbare velden.

De meeste teams hebben op dit moment 2 of 3 wedstrijden 
gespeeld in hun competitie met tevens hele wisselende 
resultaten. De JO13-1 en JO11-1 hebben tot nu toe nog 
niet verloren. Maar het voorjaars seizoen is ook nog 
maar net begonnen en er kan nog van alles gebeuren. 
Daarnaast hebben we bij het schrijven van dit stukje nog 1 
team die in de beker zit. Dit zijn de meiden van de MO11-
1. De leiders van onze jongste jeugd hebben voor het 
eerst na de winterstop te maken gehad met het digitaal 
wedstrijdformulier en dit loopt volgens mij naar behoren. 
Tevens houdt de KNVB geen standen meer bij van deze 
jeugd en gaat alles nog alleen maar om het plezier van deze 
kinderen.

Afgelopen weekend hebben we het Easter open toernooi 
gehad bij onze club. Het was weer een hele organisatie 
voor onze toernooi commissie om het allemaal goed te 
laten verlopen. Maar ik denk dat Jeroen en Stef dit op een 
geweldige manier gedaan hebben. Het was de eerste keer 
dat de toernooi commissie dit geheel regelde. Fred heeft 
dit met een aantal vrijwilligers een paar jaar geweldig 
gedaan en dit jaar het stokje overgedragen aan de toernooi 
commissie. Doordat het 1e elftal nu ook nog op paaszondag 
moest voetballen haakte veel vrijwilligers op het laatste 
moment begrijpelijk af en moesten Jeroen en Stef alle 
zeilen bijzetten om het allemaal rond te krijgen. Dan zie 
je waar onze club groot in is. De bereid- en vrijwilligheid 
van vele leden van ons hebben het weer tot een geweldig 
evenement gemaakt. Tevens wil ik natuurlijk Els en haar 
kantine personeel bedanken voor hun inzet. Zij moesten ook 
allemaal alle zeilen bijzetten om het allemaal aangesleept 
te krijgen voor de vele toeschouwers. Nogmaals een dikke 
pluim voor hen allemaal. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie 
tijd en inzet!

Zoals jullie zien gebeurt er van alles bij onze jeugd en is 
er genoeg om te doen. Wil je ons hierbij helpen horen wij 
het graag en zullen voor jou eventueel een leuke vrijwillige 
taak zoeken die bij je past. Dus schroom niet om naar een 
van onze commissieleden te stappen en te vragen om ons 
ergens mee te willen helpen.

Verder wens ik alle vrijwilligers en spelers veel succes met 
de overige wedstrijden en evenementen.

Met sportieve groeten, 

Jan Riepe

Jeugdproat
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De topscoorder

Hoewel sommige spelers me afgelopen week nog 
plechtig hebben beloofd dat ze dit klassement nog 
spannend gaan maken (aan zelfvertrouwen dus 
geen gebrek), heeft Martijn van Dijk nog altijd met 
een straatlengte voorsprong op zijn concurrent-
en. Ik ben benieuwd of deze spelers hun woord 
kunnen houden of dat Martijn er ook dit jaar weer 
met de titel vandoor gaat

Speler   Doelpunten
Martijn van Dijk 23
Stefan van Dooren 15
Theo Peerenboom 11
Stan van Dijk  11
Britt van Hooff  8
Fred v Asseldonk 8
Bob Linders  8
Kenny van Hal  8
Martijn Verkuilen 8

 

Koning van de Assist

Dezelfde top 2 als bij topscoorder van het seizoen, 
maar dan in omgekeerde volgorde. Stefan van Door-
en voert hier de ranglijst aan, op de voet gevolgd 
door Martijn van Dijk. Ook andere spelers zijn zeker 
nog niet kansloos om dit seizoen de meeste assists 
af te leveren.

Speler   Assists
Stefan van Dooren 10
Martijn van Dijk 8
Bob Linders  7
Stan van Dijk  7
Tessa Peters  6
Robin van Cuijk 6
Robert Raaijmakers 6
Sander Dortmans 6
Bas Verkuijlen  6

Statistieken

Het is alweer half april en we hebben de eerste zonnige zondag al achter de rug, toch zijn de meest 
teams nog niet eens halverwege hun competitie. Dit jaar voetballen we door tot in juni, dus iedereen 
heeft nog kansen het klassement overhoop te gooien!

Scoor een bord

voor je club

&
verdien 10

consumptiemunten
Als je iemand weet, zoals je werkgever,

een vriend of  familielid die een reclamebord 
langs het hoofdveld wil plaatsen geef  dit dan 

door aan de sponsorcommissie. 
Is het bord geplaatst dan krijg je 

10 consumptiemunten. 



Doelman van het jaar

Tomek Kuijpers is met Volkel 1 aan een sterk seizoen 
bezig en dat is terug te zien in zijn gemiddelde. Minder 
dan 1 tegengoal per wedstrijd is een geweldig gemid-
delde. Hopelijk houdt hij dit vast en weet hij hiermee 
Volkel 1 kampioen te maken.

Speler   Gespeeld Tegengoals Gemiddelde
Tomek Kuijpers 14 9 0,64
Wim vd Locht 7 7 1,00
Teun van Bakel 1 1 1,00
Tim de Loo 14 18 1,29
Laura 4 6 1,50
Tom Volgels 6 9 1,50
Wilco van Nuland 12 18 1,50
Marvin Schonenberg 8 13 1,63
Britt van Hooff 4 7 1,75
Rob van Sleeuwen 2 4 2,00
Linda Tielemans 1 2 2,00
Mike van Eembergen 8 18 2,25
Mart Bos 7 16 2,29
Maarten Derks 7 17 2,43

Team van het jaar

Nog steeds Volkel 8 dat hier de ranglijst aanvoert 
en hard op weg is team van het jaar te worden, 
of het ook genoeg is voor het kampioenschap in 
hun eigen competitie moet nog blijken, want daar 
moeten ze nog 1 team boven zich dulden. 

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 8 10 26  2,60
Volkel 7 12 26  2,17
Volkel 4 10 18  1,80
Volkel 1 19 34  1,79
Dames 2 8 14  1,75
Dames 1 11 18  1,64
Volkel 2 15 24  1,60
Volkel 5 11 15  1,36
Volkel 6 13 16  1,23
Veteranen 15 16  1,07
Volkel 3 15 13  0,87
 

De jeugd

Maar liefst 4 jeugd teams die gemiddeld 2 punt-
en of méér per wedstrijd weten te behalen, een 
knappe prestatie jongens en meisjes! Ga zo door, 
het lijkt er op dat jullie om de titel van dit jaar 
gaan strijden!

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
JO11-1 7 16 2,29
JO13-2 12 27 2,25
MO11-1 13 27 2,08
JO13-1 12 24 2,00
MO17-1 11 21 1,91
JO17-1 13 23 1,77
MO15-1 11 17 1,55
JO19-2 11 15 1,36
JO11-2 9 9 1,00
JO19-3 11 10 0,91
JO17-2 14 12 0,86
MO13-1 11 8 0,73
JO19-1 17 12 0,71
MO11-2 10 6 0,60
JO15-2 12 6 0,50
JO15-1 14 4 0,29
JO9-1 1 0 0,00

Met het mooie weer in aantocht wens ik iedereen 
een mooi en productief einde van het seizoen toe!

Groet,
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. 



Jeugd,

Afgelopen zaterdag, 20 januari, werd er bij 
Voetbalclub RKSV Volkel het jaarlijkse dartstoernooi 
voor de jeugd gehouden, met een opkomst van 
maar liefst 32 jongens beloofde het een spannende 
middag te worden. 
Het toernooi is verdeeld in 2 leeftijdsgroepen.
Een leeftijdsgroep met de leeftijd tot en met 11 jaar 
en een leeftijdsgroep vanaf 12 jaar.
Nadat er de hele middag fanatiek 
werd gegooid lukten het in de 
leeftijdsgroep t/m 11 jaar Kick v 
Maasakkers en Joran Schouten om 
de finale te halen, Jelle Hermkens 
en Pim Lourenssen Bereikten in de 
andere leeftijdsgroep de finale.
Uiteindelijk werden Kick v 
Maasakkers en Jelle Hermkens 
kampioen.
Alweer een geslaagd toernooi dat 
volgend jaar zeker weer een vervolg 
zal gaan krijgen.

Senioren,

En afgelopen zondag, 21 januari, 
konden de senioren hun kunsten 
vertonen. Met een geheel nieuwe 
opstelling vwb de dartsbanen in de kantine. Door 
de steeds groter wordende opkomst,  laat klaar 
waren en te weinig plaats hadden om te gooien 
hadden we gekozen om meer borden te plaatsen. 
Dit jaar gingen we dus gooien op 8 banen.
Met een opkomst van maar liefst 50 mannen 
en vrouwen konden we van start gaan met het 
toernooi.
Nadat er maar liefst 100 partijen in de voorrondes 
waren gegooid kon de echte strijd om de titel  

“dartskampioen RKSV Volkel 2018 ” beginnen.
In de verliezerronde ging het na de 
eliminatierondes tussen Marco v.d. A en Twan v. 
Rijbroek. Beide lid van de donderdagavondclub 

Dartskampioenschappen

darten in de kantine.
Deze spannende partij werd uiteindelijk gewonnen 
door Marco door in de beslissende leg 80 uit te 
gooien.
In de winnaarsronde werden de finalisten Wilfred 
v. Deursen en zijn zoon Dennis v. Deursen. Mooi 
dat er jeugd aan het doorbreken is en er aan zit te 
komen. Deze finale werd echter gewonnen door 
vader Wilfred die net wat te sterk was voor de 
goed spelende Dennis.

Marco en Wilfred van harte gefeliciteerd met jullie 
verdiende titel.

Langs deze weg wil ik Els en haar personeel 
hartelijk bedanken voor het verzorgen van het 
natje, droogje en de goede zorgen.
Ook wil ik Hans, Fred en Wilfred bedanken die mee 
hebben geholpen om het dartsweekend zo prima 
te laten verlopen. 

Alle deelnemers hartelijk bedankt, flink oefenen, 
en wie weet weer tot het volgende jaar.

Dartsgroeten,     Gerald Riepe

DARTSWEEKEND 2018 RKSV VOLKEL, JEUGD EN SENIOREN voor de 12de keer
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Allereerst wil ik Twan 
en Bart van der Zanden 
bedanken voor de pen. 
Wat een ongelofelijke 
eer dat ik van jullie 
de pen heb gekregen. 
Mijn naam is Joep 
van Driel, ik ben 24 
jaar oud en woon op 
de Hoge Randweg in 
Volkel. Sinds een jaar of 
twee ben ik klaar met 
school en werk ik bij 
Oostendorp Autolease. 

Ik ben ongeveer 19 jaar lid van het prachtige RKSV 
Volkel. Het is allemaal begonnen bij de ‘5-jarigen’ 
onder leiding van Toontje, vervolgens ben ik 
doorgestroomd naar de F’jes. Hier werd al snel 
duidelijk dat het echte talent ver te zoeken was. De 
F2 werd geleid door het legendarische duo Joän 
vd Zanden en Jozef Smits, van de trainingen Jozef 
heb ik altijd een ding goed onthouden en dat was 
‘Verspreie! Verspreie!’.  Na de F’jes kwam ik in de 
E’tjes terecht, hier heb ik mijn beste jaren bij de club 
gekend. Ik was omgevormd van trage verdediger tot 
een dynamische aanvaller en scoorde er op los in 
die jaren. Helaas heb ik dit nooit door kunnen zetten 
en werd het eigenlijk met het jaar minder. Dit kwam 
vooral de verandering van het kleine veld naar het 
grote veld. Op het grote veld kwamen het gebrek en 
snelheid en loopvermogen net wat te veel naar voren. 
Een paar jaar later kwam er op de avonden in het 
weekend ook nog wat alcohol in het spel, dit heeft 
mijn carrière ook niet echt bevorderd. Uiteindelijk 
heb ik lang moeten wachten op het grote hoogtepunt 
in mijn carrière bij de jeugd van Volkel. Het heeft 
tot het allerlaatste jaar bij de junioren moet duren, 
voordat we dan eindelijk kampioen werden met de 
A2. Dit kampioenschap hebben we groots gevierd op 
meerdere dagen, met als hoogte punt het weekend 
weg met het team in een huisje in Meterik, waar ze 
ons nu waarschijnlijk nog niet zijn vergeten. Achteraf 
was het niet zo’n heel goed idee om met het team 
naar een gloednieuwe groepsaccommodatie te gaan.

Na de jeugd ben ik doorgestroomd naar de senioren, 
hiervoor werd zelfs een compleet nieuw team 
opgericht, Volkel 8. Het voetballen op de zondag 
was wel even wennen, zeker de vroege wedstrijden 
op de zondagochtend waren voor ons jonge team 
geen succes. We hebben veel moeilijke jaren gekend, 
maar de laatste jaren krijgen we steeds beter team. 
Het team staat al jaren onder de vaste leiding van 
onze hoofdcoach Joran Verhoeven. En mede door 
de terugkeer van een aantal vedettes, waaronder de 
grote Twan vd Zanden en Stefan van Dooren hebben 
we op dit moment zelfs een team dat meedoet voor 
het kampioenschap.  

Ik heb in de loop der jaren al op veel verschillende 
posities gespeeld, meestal op het middenveld, maar 
ook achterin en zelfs weleens voorin. Dit seizoen 
ben ik zelfs in de spits beland, dit komt waarschijnlijk 
niet door mijn groot scorend vermogen, het zal 
waarschijnlijk meer te maken hebben met een gebrek 
aan beter. Één van de vele hoogtepunten bij het 
achtste heb ik een paar jaar geleden beleefd. Op een 
koude zondagochtend uit bij Gemert stond ik samen 
met Twan vd Zanden en Sieme van Bakel in de aanval. 
Deze aanval werd later ook wel ‘El Tridente’ genoemd. 
Helaas is dit ook de enigste en laatste keer geweest 
dat we met deze aanval gespeeld hebben. Ik weet 
nog steeds niet hoe dat komt, het zal in ieder geval 
niet aan een gebrek aan snelheid hebben gelegen.

Zoals ik al aangaf gaan we dit jaar voor het 
kampioenschap met het achtste. Dit zou naast de 
weekenden aan het eind van het seizoen toch het 
grote hoogtepunt zijn. We hebben er al vaker goed 
voorgestaan, maar dit seizoen moet het toch gaan 
lukken! 

Ik wil de pen graag doorgeven aan Kenny van Hal. 
Kenny is een groot transferdoelwit voor het achtste 
en dit zou ook mooie kans kunnen zijn voor Kenny 
om zich vast aan zijn nieuwe teamgenoten voor te 
stellen. Kenny succes met de Pen en rustig aan met 
de #hashtags.

De PEN







Mara (10 jaar) en Tijn (8 jaar) Verhoeven

1. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit? 
Tijn:
Ik ben bij de 5-jarigen begonnen, daarna de F4 en nu zit ik in 
de F3 (JO8).

Mara:  
Ik zit bij MO11-1. Eerst was er maar 1 MO11 team, maar 
toen kwamen er steeds meer meisjes bij het voetbal en 
moest het team gesplitst worden.

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Tijn:  
Ik sta eigenlijk overal, en ik kan eigenlijk ook alles goed, toch 
papa?? Ik vind ook alle plaatsen leuk maar aanval toch wel 
het allerleukst.

Mara:  
Het liefst sta ik op het middenveld, dan mag je lekker veel 
op en neer rennen. En soms sta ik in de aanval. Ik ben liever 
geen keeper of verdediger; als ik in de goal moet staan dan 
ren ik weg voor de bal denk ik, hihi.

3. Waar staan jullie in de competitie? Wie was jullie 
moeilijkste tegenstander en waarom?
Tijn: 
Na de winterstop hebben we 1 keer gewonnen en 1 keer 
verloren, die waar we van hebben verloren, dat was de 
moeilijkste.

Mara: 
Wij staan nu 4e, we hebben tot nu toe alles gelijk gespeeld. 
Afgelopen najaar zijn we 2e geworden. De lastigste 
tegenstander was OSS; zij zijn toen ook 1e geworden, ze 
hadden er 1 heel goed meisje bij.

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Tijn:  Uhm…dat we heel goed zijn! En we hebben heel 
veel lol (af en toe tè veel, aldus trainer/leider papa Mark). 
Bij de wedstrijd maken we meestal niet zoveel lol, maar 
bijvoorbeeld bij het douchen wel heel veel!
Mara:  Wij hebben ook heel veel lol samen. En iedereen 
heeft wel iets wat zij heel goed kan. We moeten ook altijd 
veel lachen om heel veel dingen.

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / truc of 
knappe kunst?
Tijn:  
Ik ben heel goed in de aanval. Ik heb eens een goal gemaakt 
met een stiftje, in een wedstrijd, de bal ging recht over de 
keeper heen!

Mara: 
Als ik ooit achterin sta, dat ik dan van achteren naar voren 
ga, en heel veel mensen voorbij ren. Daarna pass ik de bal 
naar iemand die voorin vrij staat. 
En oja, ik kan ook nog de schaar!!

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Tijn:  
Juichen!! Meestal niet allemaal tegelijk en niet te lang, want 
dan gaan we weer gauw verder met voetballen.

Mara:  
Vaak hebben we al lang niet gescoord, als er dan gescoord 
wordt dan roepen we: “Zie je wel dat je het kan!!” En 
natuurlijk gaan we altijd heel blij doen als we scoren.

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs 
meegemaakt met het voetballen of trainen?
Tijn:  
Ik weet het niet meer…uhm, oja, toen het heel mooi weer 
was hadden we met het trainen bekertjes water op de lat 
staan, die moesten we eraf proberen te schieten terwijl 
iemand van ons onder de lat stond!

Uit de 
voetbalschoen van....



Mara:  
Voor het trainen doen we soms “Wie scoort is keep”; toen 
was ik de keep, iemand schoot de bal en ik dacht: “hij 
gaat er naast” en toen ging de bal er toch in, terwijl ik die 
eigenlijk wel tegen had moeten kunnen houden…

8. Wat vind je het allerlekkerste in de kantine?
Tijn:  
Blikje Pringles oranje!

Mara:  
Een fles O2 en een tosti!

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je 
dan willen veranderen of toevoegen?
Tijn: 
Een groot speeltuintje en lekkerdere dingen in de kantine!! 
Zoals? Hoewel papa Mark nog “friet” probeert in te 
fluisteren is het volgens Tijn: gróte blikken Pringles!

Mara: 
Mij lijkt het wel grappig als er camera’s zijn die alles 
bijhouden, dat er luidsprekers aan de lampen hangen en dat 
er dan omgeroepen wordt als er iemand scoort! Dus een 
soort live wedstrijdverslag. Oja en voor elk team een eigen 
YouTube -kanaal.

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?
Tijn:  
PSV en Arjen Robben vind ik de beste voetballer.

Mara:  
Het Nederlands Dames elftal en de beste speelster vind ik 
Lieke Martens.
 
11. Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Tijn:  
Ik zit op De Vlieger in groep 4 en ik wil later profvoetballer 
worden, of free runner en als dat allebei niet lukt, dan word 
ik robotbouwer.

Mara:  
Ik zit ook op De Vlieger, in groep 7, en ik wil ook 

profvoetballer worden! Als dat niet lukt dan wil ik graag 
een beroemde actrice worden… en als dat ook niet lukt dan 
word ik binnenhuisarchitect.

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere 
sport? En zijn jullie pap en mam ook sportief?
Tijn:  
Ik doe alleen voetbal. Papa doet ook alleen voetbal en is ook 
nog trainer en leider van mijn team. Mama speelt tennis en 
is ook trainer en leidster, van het team van Mara.

Mara:  
Ik doe verder ook geen andere sport. 

Tijn en Mara, het was erg leuk om jullie wat vragen te 
hebben mogen stellen, ’n grote dank jullie wel voor jullie 
gezellige en enthousiaste antwoorden! En natuurlijk ook 
mama Cecile en papa Mark bedankt voor de gastvrijheid en 
niet te vergeten de lekkere koek!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht.
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H U I S S T I J L

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

R E C L A M E

D R U K W E R K

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

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

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

INFO@MEIJERTOTALGRAPHICS.NL
WWW.MEIJERTOTALGRAPHICS.NL



Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

I: www.rabobankudenveghel.nl      T:@RaboUdenVeghel

Sport brengt mensen dichterbij elkaar, zowel sporters als vrijwilligers. Daarom

ondersteunt Rabobank Uden Veghel vele plaatselijke sportverenigingen. Daarbij

kijken we in het bijzonder naar jeugd, hoe kunnen zij hun talent ontwikkelen?

Rabobank Uden Veghel sponsort R.K.S.V. Volkel.

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken


