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Hallo sportvrienden,

De netten hangen weer omhoog, de kantlijnen 
zijn niet meer zichtbaar en het trainingsveld wordt 
opnieuw ingezaaid. Kortom het seizoen zit er weer 
op. Wat moeten we nou toch gaan doen in die lange 
zomerstop? Misschien een potje tennis of toch wat 
fietsen of wat hardlopen, 
maar ja je kunt voorlopig niet meer op donderdag 
en zondag naar de kantine, geen bakske koffie meer 
van Els of een broodje gezond of een snackje van de 
maand. Toine en Els, langs deze weg willen wij jullie 
voor al die jaren bedanken in de kantine!

Dit is de laatste uitgave van dit seizoen en we 
kunnen wel zeggen dat hij mede door jullie goed 
gevuld is deze keer.  
Ook de vaste medewerkers van de Klupproat willen 
we langs deze weg bedanken voor hun inzet om er 
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In deze 
klupproat Van het Algemeen bestuur

Zoals jullie zien, staat hier nog geen ‘Van de 
voorzitter’. Het invullen van deze functie heeft 
ook (nog) niet onze hoogste prioriteit, eerst zijn 
we bezig met het invullen van de openstaande 
functies binnen het bestuur, nieuwe functies en 
openvallende functies. Het is voor de nieuwe 
voorzitter uiteraard veel fijner binnenstappen in 
een compleet bestuur. We weten zeker dat ook 
deze laatste functie snel wordt ingevuld door 
een clubmens.

Zoals al eerder al bekend gemaakt, secretaris 
Ton van Hooff stopt in december na 26 (!) 
jaar in het bestuur te hebben gediend. Zijn 
functie wordt overgenomen door Wilco van 
Nuland. Lars Bongers stopt na 4,5 jaar met zijn 
bestuursfunctie pr /media. Zijn functie wordt 
vanaf december officieel overgenomen door 
Mark Smulders. Tot slot is een langgewenste 
nieuwe bestuursfunctie gecreëerd: bestuurslid 
seniorencommissie. Deze functie wordt vanaf 
heden ingevuld door Frans Bongers. Tot de ALV 
van december draaien zij al mee binnen het 
bestuur, om (met toestemming van de ALV) 
vanaf dan volledig in hun functies op te gaan.

Frans Bongers heeft zijn eerste taak al volbracht: 
het vinden van een nieuwe trainer /coach 
van onze Dames (Volkel VR1) voor komend 
seizoen(en). Hans van Tits uit Oeffelt gaat deze 
functie invullen.

Voor Volkel 1 eindigde het seizoen toch nog 
teleurstellend. Uiteraard draaien we met een 
jong elftal al jaren in de top van de 3e klasse 
mee, maar als je 2 wedstrijden voor het eind 
nog bovenaan staat, is het uiteraard jammer als 
je aan het eind met lege handen staat. Geen 
kampioenschap, geen periodetitel en dus ook 
geen promotie. Volgend jaar nieuwe kansen 
voor het team van Tom van Dalen. Dit gaat dan 
gebeuren zonder sterkhouders Stijn van Cuijk en 
Rik Verwijst, maar we weten zeker dat de jeugd 

staat te trappelen om hun posities over 
te nemen.

Volkel 2 en 3 haalden wel nacompetitie 
voor promotie. Voor beide teams 
eindigde deze helaas al na de 1e ronde, 
deze bestond uit 1 (uit)wedstrijd. Beide 
teams wisten deze niet te winnen. 
Vooral voor Volkel 3 werd dit als bonus 
gezien, zij speelden zich pas 2 (!) 
wedstrijden voor het einde veilig. Erg 
knap van de mannen van Sjaak van 
der Wijst, die dit seizoen meer dan 30 
spelers nodig had hiervoor.

De kledinglijn voor ons 1e voor de 
komende seizoenen is nu compleet. 
Van Rijbroek Staalbouw (VRS) sponsort 
schitterende tassen, trainingspakken en 
coachjassen van ons 1e, Café het Witte 
Paard (CHWP) prachtige inloopshirts en 
voetbalbroeken voor ons vaandelteam 
en Coppens Warenhuis en Bed en Box 
Holland komen op de prachtige Volkel 1 
shirts te staan.

Houd verder onze site (www.rksv-volkel.
nl), onze vernieuwde Facebook (www.
facebook.com/volkelrksv) en Twitter 
(www.twitter.com/rksvvolkel) in de 
gaten voor weetjes, uitslagen en evt. 
leuke foto’s!

Tot slot willen we iedereen weer 
bedanken voor het mooie seizoen, het 
was wederom letterlijk een seizoen van 
ups en downs, deze laten we nu achter 
ons en kijken we weer vooruit na een 
mooi nieuw seizoen samen met onze 
trouwe leden en vrienden van onze club. 
Bedankt en een fijne zomerstop!
Sportieve groet van het Algemeen 
Bestuur.

iedere keer weer een mooi blad van te 
maken. Als iemand iets wil doen voor 
de Klupproat bijv. iedere uitgave een 
stukje schrijven of verslagen maken van 
wedstrijden, dat kan natuurlijk altijd.

Verder is er in dit blad alles terug te lezen 
over de prijzen die onze jeugd bij elkaar 
heeft gevoetbald. Helaas is dit niet het 
geval bij de senioren. Ook staan er leuke 
interviews in. En de nodige informatie 
over onze voetbalclub.
Verder wensen wij iedereen een fijne 
vakantie en tot volgend seizoen.

Sportieve groet,
Arnold Pluk en Johnnie groenen



Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen en
kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met een

bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Den Dekker Assurantiën
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E info@dendekkerassurantien.nl
I www.dendekkerassurantien.nl
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Kantinebeheerder

“5 seizoenen kantinebeheerder.”

Ongeveer 6 jaar geleden kwam Pierre vragen 
of wij kantinebeheerders wilden worden. 
In eerste instantie zei ik dat ik dat niet zou 
kunnen. Ik had natuurlijk wel de ervaring 
in de horeca als wel ook de ervaring bij de 
voetbalclubs FC Oss en Helmond Sport, maar 
dat is niet te vergelijken met RKSV Volkel 
(dat is leuker namelijk). Bij mijn gezondheid 
stonden toen ook nog wat vraagtekens, 
daarom hadden we de afspraak om het eens 
voor een jaar te proberen. En dat is nu dan 5 
jaar geleden.

5 jaar waarin ik veel ervaring en 
mensenkennis heb op gedaan,  waarin ook 
veel vrije tijd is gaan zitten, niet alleen op de 
club maar ook thuis. Ook mijn baas heb ik nog 
al eens teleur moeten stellen, dat ik de club 
voor nam. 

We kwamen natuurlijk in een gespreid bedje, 
Gerald en Wilma hadden het goed voor elkaar. 
Er zijn een paar kleine veranderingen die we 
uitgeprobeerd hebben, zoals de snack van de 
maand, broodje gezond. En de pinautomaat 
is ook niet meer weg te denken, zoals ook de 
warmhoud vitrine, zodat de wachttijd korter 
is bij het bestellen van de snack. De koelcel 
is ook de moeite waard. Zelfs de koffie in de 
kartonnen beker word goed gewaardeerd.

Ook zijn er vrijwilligers ingedeeld in een 
schema op zondag, zoals  dat ook al op 
zaterdag was. En geloof me zonder die 
mensen kan je helemaal niets. Dan kan je van 
alles bedenken om beter te kunnen werken in 
de kantine, maar zonder hulp kan je niet. De 
eerste jaren hebben we het vooral moeten 
hebben van familie, zoals ons Suzet en Rhona, 
Fieke, Marita, Lian, Aukje, Senne, Lotte, 
Yvonne en Anita, Eric en Mart. 

Het was zelfs zo, als je met een toernooi 
de naam Bos weg zou strepen, er dan 
veel hulp te weinig zou zijn. Maar we 
willen niemand te kort doen want we 
zijn heel blij met ALLE vrijwilligers. Ook 
de mannen die op maandag het vloertje 
komen dweilen, Martien Ad, Piet, Piet, 
Piet, Jan, Frans en Toon. Dat scheelt voor 
mij op de zondag toch een uur eerder 
naar huis, want de zondag was vooral 
voor mij altijd een lange dag, meestal de 
klok rond met nog een paar uurtjes extra. 
Wij willen dan ook iedere vrijwilliger die 
dan op wat voor manier dan ook ons 
geholpen heeft, heel hartelijk danken!!

Wij hebben ook in deze jaren 
meegemaakt dat de alcohol regel in 
leeftijd veranderd werd. Een regel waar 
we ons aan dienen te houden of ik zelf 
er nu achter stond of niet. De jeugd zag 
mij al weer aan komen op zaterdag rond 
4 uur. Ik heb er niet zoveel vrienden 
mee gemaakt, maar ik moest wel onze 
vergunning waarborgen, zoals er wel 
meer van die  regels zijn (plastic bekers 
of flesjes gebruiken ipv glas) waarin ik 
me af en toe meer politieagent voelde 
dan kantinebeheerder. 

We gaan een mooie periode afsluiten en 
genieten van de vrije tijd die we nu toch 
wel meer gaan krijgen hopen we.

Dan willen we nog Twan en Stef heel veel 
succes wensen als de nieuwe kantine 
beheerders, en zullen waar nodig is zeker 
nog een handje komen helpen.

Voor iedereen fijne vakantie en we zien 
elkaar weer.

Vriendelijke groeten van Toine en Els

Beste clubleden,

Het seizoen loopt weer ten einde. Heb je nog voetbalbroekjes wit/zwart, schoenen, 
scheenbeschermers of voetbalsokken die te klein zijn en niet meer gebruikt worden? 
Je mag ze nog steeds doneren voor de voetballers in Gambia.
Je mag ze afgeven bij Ursula Krol, Maaymanseweg 14 Volkel.

Dank je wel!



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



Sterkste punt: 
In de weg lopen.

Zwakste punt: 
Te veel om hier neer te zetten.

Mooiste herinnering: 
Dat ik in mijn eerste 2 seizoenen bij 
Volkel 7 het voor elkaar kreeg om al mijn 
goals (1 per seizoen dus) op dezelfde 
datum te scoren. Helaas was dat op 1 
april en geloofde dat geen hond.

Grootste teleurstelling: 
Rode kaart naar aanleiding van een vraag 
aan de scheids of hij wel goed bij zijn 
hoofd was in woord en gebaar.

Heeft in het veld een hekel aan: 
Valsspelende scheidsrechters.

Kleur schoenen: 
Gewoon zwart.

Meest geleerd van: 
Mij valt niks te leren.

Beste speler mee gespeeld: 
Jos Hurkmans, door hem leek het alsof ik 
een beetje kon voetballen.  

Interview 
Mark Smulders

Werk: 
Manufacturing Engineer bij 
ASML.

Mooiste tenue: 
rksv Volkel en Ajax.

Gezelligste kantine: 
Eeuwsels 14.

Kunstgras: 
Ik kan op gewoon gras ook 
niet uit de voeten.

Aantal glazen bier op 
zondag: 
Variërend van geen tot iets 
te veel.

Beste speler tegen gespeeld: 
Ruud de Wolf, oud speler van Volkel 1, 
destijds spelend voor FC Uden. Het was 
mijn directe tegenstander, maar ik heb hem 
niet gezien.

Meest onderschatte speler: 
Mijn neef Mike van Hinthum.

Favoriete clubman: 
Ik heb geen favoriete clubman, bij Volkel 
hebben we gelukkig veel mensen die zich 
hard inzetten voor de club.

Mooiste doelpunt: 
Of het de mooiste is weet ik niet, maar 
wel de apartste: scoren met de kont 
vanaf 16 meter nadat de keeper van de 
tegenstander een terugspeelbal tegen mijn 
achterste aanschoot.

Grootste blunder: 
Van 1 m afstand toch de bal niet in de goal 
krijgen.

En volgend seizoen: 
Helaas voor Het Zevende: ik ga door.

Team: Volkel 7
Niveau: geen
Geb: 11 april 1976
Woonplaats: Volkel
Positie: linksbuiten
(op de bank)
Vorige clubs: Geen



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



Nieuwe sponsoren
Volkel 1

Zonder sponsoren kan een club niet bestaan. Zoals iedereen heeft kunnen zien op social media, heeft onze club nieuwe 
sponsoren aangetrokken met ingang van het komende seizoen. Wij zijn hier als club natuurlijk hartstikke blij mee. Saller 
Nederland is onze kledingleverancier voor het eerste elftal. De uit- en thuisshirts worden gesponsord door Coppens War-
enhuis en Bed Box. Deze gewaardeerde stersponsoren zijn bereid gevonden een extra steentje bij te dragen.  De steun van 
deze sponsoren kan echter nog groeien met de medewerking van jullie, onze leden. 
Saller Nederland schenkt bij aanschaf van een kledingset van € 30  vijf euro aan onze club. 
Bed & Box komt met een speciale aanbieding voor onze leden. Deze aanbieding vindt u in hun advertentie in dit clubblad. 
Bed & Box schenkt dan een deel van het aankoopbedrag aan onze club.
Coppens Warenhuis heeft een spaaractie. Bij een aankoop kunt u de spaarpunten schenken aan onze club. Deze spaarpunt-
en vertegenwoordigen een waarde. Coppens Warenhuis verdubbelt deze waarde en schenkt het aan onze club. Het is van 
belang om bij de kassa aan te geven dat u de spaarpunten aan rksv Volkel schenkt.
Aan het eind van het jaar vertegenwoordigen deze extra bijdragen een substantieel bedrag voor onze club. 
Naast bovenstaande sponsoren gaat stersponsor Van Rijbroek Staalbouw het eerste elftal voorzien van trainingspakken, 
tassen en coachjassen. 
CWHP wordt een nieuwe stersponsor. De naam van het café zal prijken op de broeken en inloopshirts van het eerste elftal.
Het eerste elftal staat er dankzij bovenstaande sponsoren komend seizoen weer netjes op. Als lokale ondernemers vinden 
zij het belangrijk om onder andere onze vereniging te steunen. Andersom is het aan onze leden om deze sponsoren te 
ondersteunen. Zo profiteert iedereen binnen de club hiervan mee. 
Wat uw eigen dorp u biedt, koop dat in den vreemde niet.



Ook de technische staf is in een mooie polo  
gestoken door Saller Nederland.



Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl



Jeugdproat

Het seizoen loopt ten einde en iedereen heeft zijn laatste 
wedstrijden en toernooien erop zitten. Sommige teams 
hebben 26 mei hun laatste wedstrijd gespeeld en gingen 
dan richting ons, altijd gezellig goed georganiseerd, thuis-
toernooi. Dit thuis-toernooi heeft de organisatie veel 
kopzorgen en regelwerk veroorzaakt, omdat de KNVB een 
inhaalprogramma in dat weekend had gepland. Hierdoor 
kregen ze weer afmeldingen en minder animo voor ons 
toernooi. Ze hebben veel energie en moeite gedaan om 
alle poules gevuld te krijgen. Toch weer vele complimenten 
gehoord, zowel van onze eigen teams als van andere clubs 
die het toernooi bezochten!

Omdat de jeugdcompetitie nu tot later duurt, omdat we 
later zijn begonnen, en door de vele afgelastingen i.v.m. 
het koude weer heeft onze wedstrijd coördinator Frans 
weer ontzettend veel werk om alle wedstrijden te moeten 
verzetten (meer dan 70 stuks)! Ook hierna zit er weer 
veel werk aan om voor deze verplaatste wedstrijden een 
scheidsrechter te vinden en een plaats te veroveren op onze 
velden. Dit is dan ook al meestal op trainingsavonden, wat 
ook weer veel problemen geeft met de kleedkamers. Al bij 
al een berg werk die volgend seizoen zeker anders moet. 
Hierover zal onze jeugdcommissie goed moeten nadenken 
om dit beter te gaan organiseren. 

Rene van Schijndel heeft met zijn begeleiding van de JO19-1 
zich weten te handhaven in de hoofdklasse. Een zeer goede 
prestatie van zowel begeleiding als de spelers. Hieronder 
spelen de JO19-2 en de JO19-3 zeer vaak om de beurt hun 
wedstrijdjes op een doordeweekse dag om zo toch zoveel 
mogelijk jongens te laten voetballen. Ik heb hiervoor veel 
respect en neem mijn petje af voor de begeleiding en 
spelers van deze beide teams. Hoe zij het elke week weer 
voor elkaar boksen om het geregeld te krijgen is een hele 
klus. Voor de rest van de teams spelen deze allemaal mooi 
mee in hun competitie op een paar teams na die mee doen 
om een kampioenschap. 26 mei hebben we de meiden en 
begeleiding van de MO15-1 als eerste kampioen van de 
club binnen gehaald en verrast met gebak en een bosje 
bloemen voor de begeleiding. Meiden, nogmaals proficiat 
namens de JC. Op donderdag 31 mei heeft de JO11-1 met 
zijn jonge begeleiding (Teun Verhoeven, Bram van der Locht 
en Paul Daandels) zijn kampioenswedstrijd gespeeld en 
gewonnen. Ook zij zijn op een leuke verdiende manier in 
onze kantine binnen gehaald. Ook zij proficiat namens de 
jeugdcommissie. En op 9 juni hebben de meiden van MO11-
1 de bekerfinale gewonnen van Maaskantse Boys MO11-1 
in Schijndel. Ook jullie willen we feliciteren namens de 
jeugdcommissie.

Onze coördinatoren zijn nog vol op bezig met de team 
indelingen voor volgend seizoen te maken. Ook weer 
een hele kluif, omdat er bij de pupillen weer het een 
en ander gaat veranderen. Zo gaan de jongens en de 
meiden van O-10 t/m O-12 weer in een andere team 
samenstellingen voetballen. Dit geeft weer een veel andere 
kijk op de indeling en hier moeten onze coördinatoren aan 
wennen. Daarna moeten ze nog bij alle teams trainers en 
leidersplaatsen en de indelingen bespreken. Al bij al kost dit 
veel tijd en inspanning.

Tevens is er op vrijdag 8 juni weer de seizoen afsluiting van 
de jeugd. Op deze avond wordt weer lekker gevoetbald door 
de spelers tegen de ouders en natuurlijk onze penaltybokaal 
voor de jeugd. De allerkleinste 5-jarigen en de JO7-1 
werken hun eigen penalty bokaal af. Tevens is er dan de 
mogelijkheid om de begeleiding, jeugdscheidsrechters en 
mensen van het jeugdsecretariaat te bedanken voor hun 
vrijwilligheid voor alles wat zij voor onze jeugd hebben 
betekend dit seizoen, zij stonden weer tenslotte het hele 
seizoen klaar voor al onze voetballende kinderen. 

Wat ook steeds beter gaat lopen richting het einde van 
het seizoen, is het inzetten van de senioren als jeugd 
scheidsrechter op zaterdag. Natuurlijk heeft niet altijd 
iedereen tijd en zin maar er wordt meestal toch een 
vervanger gevonden. Zelfs als de wedstrijden verplaatst 
worden willen deze senioren steeds vaker de wedstrijdjes 
door de weeks ook fluiten. Hopelijk krijgt dit een vervolg in 
de toekomst. Natuurlijk is het altijd even wennen om een 
keer te fluiten, maar anderzijds hoort iedereen de regels te 
kennen en toe te passen en zo helpen we de jeugdleiders 
ook weer mee om deze wat te ontlasten.

Na dit seizoen zullen we ook weer vragen om alle spullen 
in te leveren zo dat wij alles weer kunnen controleren op 
slijtage en aanwezigheid. De versleten materialen zullen 
worden vervangen en andere spullen worden aangevuld.

Hopelijk kunnen we zo weer aan een nieuw leuk en sportief 
nieuw seizoen beginnen.

Het rest me nu alleen nog om alle vrijwilligers te bedanken 
voor dit seizoen en hopelijk tot volgend seizoen.

Allemaal prettige vakantie.
Jan Riepe

Jeugdproat





oog
optiek optometrie gemak

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

oog
optiek optometrie gemak

Oogservice aan huis



De topscoorder

Het is op het einde nog heel erg spannend 
geworden maar Stefan van Dooren kwam 1 
doelpunt te kort om een gedeelde 1e plaats te 
bemachtigen. Wederom is Martijn van Dijk de 
topscoorder van onze club! Tijdens de jubilaris-
senavond mag je je oorkonde weer in ontvangst 
komen nemen Martijn, hopelijk heb je ergens nog 
een vrij plekje aan de muur om hem tussen alle 
oorkondes van de voorgaande jaren te hangen!

Speler   Doelpunten Team
Martijn van Dijk 28  Volkel 7
Stefan van Dooren 27  Volkel 8
Kenny van Hal  15  Volkel 3
Jan v.d Rijt  13  Volkel 2
Stan van Dijk  12  Volkel 7
Britt van Hooff 11  Dames
Theo Peerenboom 11  Volkel 4
Martijn Verkuilen 11  Volkel 5
Fred v Asseldonk 10  Veteranen
Femke v.d Zanden 9  Dames
Bob Linders  9  Volkel 2
Martijn den Dekker 9  Volkel 6

 

Koning van de Assist

Volkel 8 bezet hier de volledige top 3, maar diegene 
met de meeste assists is uiteindelijk Stefan van 
Dooren geworden, Proficiat! Geniet van je overwin-
ning en misschien volgend jaar iets vaker voor eigen 
succes gaan zodat je niet de eeuwige nummer 2 bij 
de topscoorders blijft, maar ook die oorkonde een 
keer kunt bemachtigen?! 

Speler   Assists  Team
Stefan van Dooren 12  Volkel 8
Jens van Bommel 10  Volkel 8
Twan v.d Zanden 10  Volkel 8
Femke v.d Zanden 9  Dames
Robin van Cuijk 9  Volkel 1
Stan van Dijk  9  Volkel 7
Bas Verkuijlen  9  Volkel 8
Ted Goessens  8  Veteranen
Bob Linders  8  Volkel 1
Koen Verstraten 8  Volkel 2
Selim Ilhan  8  Volkel 5
Kamil Jaskiewics 8  Volkel 7
Martijn van Dijk 8  Volkel 7

Statistieken

Het seizoen is klaar, tijd om de balans op te maken. Zoals jullie zullen zien zijn de nodige klassementen 
toch nog heel spannend geworden!  Tijdens de jubilarissen avond zullen de winnaars van de verschil-
lende klassementen in het zonnetje worden gezet. Omdat een speler het niet alleen kan ga ik ervan uit 
dat hun teams een biertje mee komen drinken!



Doelman van het jaar

Ook hier geen verrassing bovenaan. Wederom is Tomek 
Kuijpers de keeper met het beste gemiddelde over het 
hele seizoen. Een puike prestatie met slechts
0,77 tegendoelpunten per wedstrijd, heel knap!

Speler Aantal gespeeld Tegengoals 
Gemiddelde
Tomek Kuijpers 22 17 0,77
Tim van de Loo 21 25 1,19
Marvin Schonenberg 14 23 1,64
Wilco van Nuland 20 36 1,80
Tom Vogels 14 27 1,93
Mike van Eembergen 16 31 1,94
Mart Bos 11 22 2,00
Maarten Derks 10 24 2,40

Team van het jaar

Als je zo veel assists aan elkaar weet te geven kan 
het niet anders dan dat je team van het jaar wordt. 
Volkel 8 is team van het jaar geworden, proficiat 
mannen!
Dat je met ‘pieken op het juiste moment’ ook 
mooie resultaten kunt behalen is aan Volkel 6 te 
zien. Ze eindigen als laatste in het jaar-klassement, 
maar hebben binnen de club wel de 2e periode 
weten te pakken en de bijbehorende 75 bonnen! 
Die smaakten prima tijdens de seizoensafsluiting!

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 8 18 42  2,33
Volkel 4 21 39  1,86
Dames 2 8 14  1,75
Volkel 7 21 36  1,71
Volkel 1 26 43  1,65
Volkel 2 22 35  1,59
Volkel 5 19 30  1,58
Veteranen 21 29  1,38
Dames 1 17 22  1,29
Volkel 3 22 26  1,18
Volkel 6 21 20  0,95

 

De jeugd

Bij de jeugd zijn de Jongens Onder 11-1 het beste 
team van dit seizoen. Met een gemiddelde van maar 
liefst 2.5 punten per wedstrijd hebben ze een 
geweldig seizoen achter de rug!
Voor de Dames van Volkel ziet de toekomst er ook 
goed uit, want de gedeelde 2e plaats is voor de 
Meisjes Onder 15 en Meisjes Onder 11, goed gedaan 
meiden, daar mogen jullie trots op zijn!

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
JO11-1 16 40 2,50
MO15-1 17 35 2,06
MO11-1 18 37 2,06
JO13-1 20 37 1,85
JO17-1 21 36 1,71
JO13-2 20 33 1,65
MO17-1 17 21 1,24
JO19-2 19 21 1,11
JO15-2 20 22 1,10
JO17-2 20 21 1,05
JO19-1 22 21 0,95
JO19-3 17 16 0,94
JO11-2 16 12 0,75
MO13-1 18 13 0,72
JO15-1 22 15 0,68
MO11-2 17 6 0,35
   
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en 
hoop jullie volgend seizoen weer te zien 
‘aan d’n Eeuwsels’!
Groet,
Wout Cobussen







Jelle (9 jaar), Pim (8 jaar) en Daan (6 jaar) de Groot

1. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit? 
Jelle: Goed!! We worden donderdag kampioen, dus ziet 
er gewoon goed uit!  Oh, bedoel je zo, haha… eerst bij de 
5-jarigen toen F3 – F2 – F1 en nu zit ik in de E1 (JO11-1).
Pim:  Na de 5-jarigen zat ik in de F3 en nu in de F2 
(JO9-2).
Daan: Ik zit in JO7-1, dat is 4 tegen 4, en hiervoor zat ik bij 
de 5-jarigen.

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 
Jelle: Ik sta als verdediger en dat is ook mijn favoriete 
plek. Heel soms sta ik op het middenveld, maar dat vind ik 
niet zo leuk want dan moet je heel veel rennen. Ik doe veel 
liever sliden en tackelen.
Pim: Ik voetbal in de aanval en soms op het middenveld. 
Het leukst vind ik voorin, dus spits, lekker pingelen en 
doelpunten maken.
Daan: Ik doe alles! En het leukst? Ook alles!!

3. Op welke plek zijn jullie geëindigd deze 
voorjaarscompetitie? Wie was jullie moeilijkste 
tegenstander in de competitie en waarom?
Jelle: 1e!! Tenminste, als we winnen donderdag! We 
staan met z’n drieën bovenaan, dus worden waarschijnlijk 
allemaal kampioen. De moeilijkste tegenstander was De 
Willy’s JO11-1; daar hebben we van verloren; zij worden 
waarschijnlijk ook kampioen.
Pim: Van ons team worden geen uitslagen bijgehouden.
Daan:  Van ons ook niet…  Gaan we nu door?

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Jelle: We hebben plezier en in het kleedlokaal is het ook 
vaak heel grappig. En we hebben altijd heel veel plezier met 
de trainers, ja, Bram, Teun en Paul doen het goed!!
Pim: Dat papa ons traint. En het is ook leuk in ons team!
Daan:  Uhm…dat mama trainer is. En we hebben het heel 
gezellig in het team.

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / truc of 
knappe kunst?
Jelle: In sliden en tackelen!!
Pim: Ik weet het niet… ja gewoon in voetbal en trucjes 
doen en de tegenstander uitspelen en oja de uitvalspas, die 
heb ik bij de voetbalschool geleerd.
Daan: Ik weet het ook niet…ik heb trouwens wel een keer 
in de kruising geschoten! Schrijf dat maar op..

6. Wat doen jullie als jullie scoren?
Jelle: Fortnite-dansjes en juichen!
Pim : De meesten juichen, maar ik doe gewoon 
normaal…
Daan: Juichen!

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs 
meegemaakt met het voetballen of trainen?
Jelle: Ja! ’n Keer bij een wedstrijd, ik was eruit, wilde 
de spits van de tegenstander gaan scoren, iemand van ons 
team gleed uit, toen hij de bal weg wilde schieten, en de 
rest van ons team ging bij hem liggen, vóór de bal, toen kon 
die spits niet meer scoren!
Pim: Met het trainen deden we flessenvoetbal. Papa en 
Erik maakten er samen een wedstrijdje van: wie er het minst 
had omgeschoten moest een snoepzak betalen. Papa had 
er 3 en Erik 0; dus die moest voor iedereen een snoepzak 
kopen, haha.
Daan: We moesten 1 tegen 1, ieder bij n doeltje en de 
bal in het midden. We renden allebei zo hard dat we tegen 
elkaar aan botsten. Ik kreeg een elleboog tegen mijn gezicht 
en toen vloog mijn losse tand er uit! Dat was wel even 
schrikken, maar toen ik de tand zag moest ik toch wel erg 
lachen!

Uit de 
voetbalschoen van....



8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Jelle: Een snoepzak. Nee, een snoepzak met een flesje 
O2-life framboos.
Pim: Ik vind een snoepzak het lekkerst en een broodje 
kroket en een flesje O2-life en AA.
Daan: Een ijsco en een snoepzak en die fles van Jelle.

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je 
dan willen veranderen of toevoegen?
Jelle: In Volkel is eigenlijk alles goed.
Pim: Ja, uhm.. meer ijsjes en ook eigen friet en dat er 
meer wc’s moeten komen en dat ze schoner moeten. En 

meer goals; wij moesten een keer voetballen met grote 
goals omdat alle andere bezet waren!?
Daan: Dat er meer goals moeten komen. En misschien 
betere spelers??

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?
Jelle: Volkel en PSV en dan Isimat en Lozano.
Pim: RKSV Volkel, PSV, Luuk de Jong, Lozano en Zoet.
Daan: PSV en ook Volkel, beste voetballer vind ik die ene 
die zijn hand had gestoten met de kampioenswedstrijd, oja 
Luuk de Jong en ook Lozano.

11. Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Jelle: Op de Vlieger in groep 6 van 6/7 en ik weet het 
nog niet zo goed, wat ik later wil worden… dierenarts, 
mijnwerker, uitvinder en nog heel veel dingen lijken me 
leuk..
Pim: Op de Vlieger, groep 4 van 4/5. Later wil ik 
brandweer worden en papa’s werk overnemen en ik wil ook 
wel graag bij de politie gaan werken.

Daan: Ook op de Vlieger, in groep 3 van 3/4. Ik wil, net als 
Pim, ook graag papa’s werk overnemen; maar dan word ik 
de baas.

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere 
sport? En zijn jullie pap en mam ook sportief?
Jelle: Nee.
Pim: Eerst speelde ik ook nog gitaar, maar nu niet meer.
Daan: Nee.
En papa en mama zijn zeker sportief! Papa zit bij voetbal en 
fitness en hij geeft ook Pim (en zijn team) training. En mama 
is ook trainer, bij het team van Daan, en ze doet aan 

hardlopen/trimmen, yoga en handballen.

Ondertussen is Jelle ook ècht KAMPIOEN geworden met 
JO11-01!! Super goed, hartelijk gefeliciteerd jongens!!

Daan, Pim en Jelle, (en papa Wilco en mama Rianne) het 
was gezellig bij jullie, hartstikke bedankt!! 

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie!! 
Tot in het nieuwe seizoen!!

Groetjes,
Christel Pluk en 
Sandy van der Locht.



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. 



RKSV Volkel jeugdtoernooi 2018

In het weekend van 1, 2 en 3 juni heeft weer het jaarlijks 
Jeugdtoernooi plaatsgevonden bij RKSV Volkel. Doordat 
de competitie nog niet voor alle teams was afgelopen 
stonden er nog competitiewedstrijden gepland in dit 
weekend. Graag willen we de jeugdcommissie en alle 
betrokkenen bedanken die hebben geholpen bij het 
verplaatsen van deze wedstrijden, dankzij hun heeft het 
Jeugdtoernooi gewoon door kunnen gaan. 

De jeugdtoernooicommissie heeft achter de schermen 
weer veel tijd in de organisatie gestoken om een 
jeugdtoernooi neer te zetten waar we als club trots op 
kunnen zijn. Liefst 71 teams verspreidt over 16 poules 
hebben dit jaar deelgenomen. Vanaf vrijdagavond tot en 
met zondagmiddag is het sportpark weer drukbezocht 
door niet alleen de vele voetballers en voetbalsters, maar 
ook door de vele supporters van alle teams. 

Zoals ieder jaar was er weer een ludieke actie waar de 
jeugd kon laten zien welk team het beste kon schieten. 
Met veel plezier en vol enthousiasme streden de teams 
voor de felbegeerde prijs. Daarnaast werden er weer foto’s 
gemaakt van alle teams. Dit is en blijft een zeer geliefde 
actie waar alle teams naar uit kijken. Om aan het einde 
van het toernooi een geplastificeerde foto mee naar huis 
te krijgen van je team is natuurlijk ook heel leuk.

Op vrijdagavond stonden dit jaar de wedstrijden van 
de JO- 13 en die van de MO 15 op het programma. Met 
3 volledige gevulde poules werd er gestreden voor de 
eerste plaats. De aanwezige supporters hebben mooie 
wedstrijden gezien op de eerste toernooidag.

Op zaterdagochtend is voor het eerst een poule een niet 
doorgegaan vanwege het gebrek aan afmeldingen, helaas 

Jeugdtoernooi 2018

was dit de poule van de MO 11. De 5-jarige, de JO 7, 8, 9 
teams en de MO 13 hebben wel hun wedstrijden kunnen 
spelen. Net zoals de voorgaande jaren stonden ze op de 
foto met Billy Bird, de mascotte van BillyBird park Hemelrijk. 
Ondanks dat sommige jongens en meisjes meer oog hadden 
voor Billy Bird dan voor de camera is het allemaal goed 
verlopen. Al met al verliep dit zonder problemen waardoor 
iedereen bij de prijsuitreiking zijn welverdiende teamfoto 
kreeg. 

De zaterdagmiddag stond in het teken van de JO-11 en 
de JO-15 en op de laatste dag was het de beurt aan de 
JO17 en de MO17. Gelukkig kwam er op de zaterdag en de 
zondag mooier weer voor de spelers en natuurlijk voor de 
supporters. 
  
Tijdens het toernooi hebben we veel complimenten mogen 
ontvangen en daar zijn wij als commissie dan ook heel erg 
trots op. We hebben teams met plezier zien voetballen en 
de spelers zien genieten op ons sportpark. Als commissie 
willen we graag alle deelnemende teams, spelers en 
leiders bedanken voor hun deelname aan een geslaagd 
Jeugdtoernooi. 

We hebben vele bekende vrijwilligers gezien, maar ook 
de jeugd was goed vertegenwoordigd als vrijwilliger. 
Graag bedanken we de bemanning van het secretariaat, 
alle scheidsrechters, fotografen, EHBO’ers, sealers, 
verkoopmedewerkers en alle vele anderen vrijwilligers voor 
hun geweldige inzet en enthousiasme voorafgaand aan- en 
tijdens het toernooi.

Zonder jullie was het nooit zo’n succes geweest. 

Tot volgend jaar,

De jeugdtoernooicommissie

Oproep bezorger Klupproat;

Marcel Robben heeft aangegeven om na dit seizoen te stoppen als bezorger van de Klupproat. 

Hij is al ruim 20 jaar bezorger en de laatste 10 jaar bezorgde Marcel ook een aantal bezorgers zodat die weer in hun buurt de 
Klupproat konden bezorgen.  Via deze weg een dringende oproep om de taken van Marcel over te nemen. 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met mij.
Marcel, super bedankt voor al jouw jaren inzet voor de club.
Met vriendelijke groeten, Pascal van Os 0610921058.
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Allereerst wil ik Joep van 
Driel bedanken voor de 
pen. Wat een eer dat ik als 
transferdoelwit van Volkel 
8 mijzelf aan jullie mag 
voorstellen. Mijn naam is 
Kenny van Hal, ik ben 28 
jaar en ik woon in Uden. De 
meeste mensen binnen 
het Volkelse zullen mij 
waarschijnlijk kennen van 
de nummer 1 supermarkt 
in Volkel, maar het is ook de 
enige supermarkt. Binnen 
de voetbalvereniging wel 

bekend om #DancingWithTheBal of #Lobje. Sinds twee jaar ben ik 
doordeweeks te vinden op de HUB in Rosmalen waar ik werk als ICT-
coördinator en leerkracht voor groep 7.  

Vanaf mijn 20ste ben ik komen voetballen in Volkel. Daarvoor heb 
ik in de jeugd menig wedstrijden mogen strijden tegen Volkel in 
een geel blauw tenuetje. Naar het plezier te hebben verloren in 
Uden leek het mij verstandig om dit te zoeken bij de club waar mijn 
vrienden ook voetballen. Hierbij kwam ik in de A-selectie te spelen. 
Mijn eerste wedstrijd voor Volkel was meteen een bijzondere. We 
speelden met Volkel 1 voor de beker tegen FC Uden. Alleen jammer 
dat zij mij wat minder konden waarderen door mijn overstap. Ik had 
aardig wat blauwe plekken na die wedstrijd. 

Mijn eerste trainer binnen Volkel was Arnold ‘Nol’, ‘bewijzen 
van spreken’ van Dijk. Ook al zat je op de bank dan was dit altijd 

‘bewijzen van spreken’. Je wist dan niet altijd waar je dan aan toe was. 
We hebben het zelfs een keer geturfd dat in een kwartier tijd 141x 

‘bewijzen van spreken’ werd gezegd. 
Kort nadat ik gewend was geraakt binnen Volkel ben ik langdurig 
geblesseerd geraakt. Ik kan me nog goed herinneren dat ik na een 
operatie werd gebeld door onze leider Jan Riepe, super attent! 
Beetje jammer dat hij nadat hij vroeg hoe het gegaan was of ik mijn 
tas even kom inleveren, omdat ik de komende tijd toch niet zou 
spelen.

Na langdurig geblesseerd te zijn geweest kwam ik in het vaandel 
team van Opa Sjaak terecht: Volkel3. Helaas heb ik in dat jaar, 
nogmaals door blessures, meer kantines dan grasveld mogen 
bezichtigen. Maar ik mocht op het einde van het jaar wel de 
afscheidswedstrijd van Bas v.d. Rijt van Volkel 1 in het derde 
meemaken. We moesten ervoor zorgen dat we zouden winnen van 
Keldonk 2 om niet te degraderen. Uiteindelijk werd het 7-0, waarbij 
onze huidige hoofdtrainer Tom v. Dalen aardig wat voorbij werd 
gelopen. Maar goed dat mijn loopvermogen ook niet mijn kwaliteit is, 
Tom ;-)  

Na dat jaar ben ik teruggevraagd door Fransie B of/wel Frans 
Bongers naar Volkel 2. Iedere week mochten we weer een slechte 

‘mop van de week’ aanhoren. Soms werd dit pas bepaald op 
zaterdagnacht dat je ineens een appje kreeg van ‘Gij, het de mop 
van de week morgen’. Uiteraard werd Frans zijn Clubbie uit 010 het 
vaakst te kakken gezet. In de jaren onder Frans heb ik nog ‘bijzondere’ 
dingen meegemaakt. Tijdens een uitwedstrijd tegen Vitesse’08 
zagen we een traumahelikopter neerdalen. Op het eerste gezicht 
is dat niet heel speciaal. Maar uiteindelijk moest deze landen op 
het veld, vanwege dat er iemand vervoerd moest worden met een 
gebroken been. Alleen had onze scheidsrechter zijn roeping gemist 
als luchtverkeersleider of verkeersbrigadier, want hij wilde d.m.v. zijn 
fluit en handgebaren de helikopter wegwuiven.

 
Na een aantal jaar onder Fransie werd Tom van Dalen onze trainer 
bij Volkel Twit. Hier heb ik voor het eerst binnen Volkel een trainer 
meegemaakt die met een tactiek ging spelen en ervoor zorgden 
dat wij gingen promoveren. Weliswaar via de nacompetitie, maar 
wel gaaf om dit succes mee te mogen maken naar de 2e klasse. 
Het seizoen erop paradeerde ik tussen de basis en de bank, en om 
de vriendschap tussen Tom en mij goed te houden leek het mij 
verstandig om tussendoor over te stappen naar Volkel 3. Dit bleek 
een gouden zet, want de combinatie van oud 1 spelers met wat 
jeugd, zoals Jan Schouten en Bas v.d. Rijt dit altijd noemden, werden 
we thuis op de laatste speeldag kampioen. 

In alle jaren dat ik speel binnen Volkel heb ik ‘bijzondere’ keepers 
meegemaakt. Ook heb ik ieder seizoen nog wel eens een wedstrijdje, 
door omstandigheden, moeten keepen. De meest bijzondere met 
de meeste bijnamen was Nick van Leeuwen. Nick komt uit België en 
kwam met ‘hoge verwachtingen’ naar Volkel. Beetje jammer dat hij 
dit niet waar kon maken en ontzettend veel bijnamen kreeg als; Jean 
Marie Pfaff, Onana, Mr. Burns en achtbaankeeper. Hij was beetje 
een grabbelaar en zijn kunsten kun je nu bewonderen bij de Rakt. 
Het afgelopen jaar heb ik Mike ‘Rooinana’ van Eenbergen mogen 
aanschouwen. Bij een blauw plekje had hij al het smoesje om een 
training af te zeggen. En bij de laatste competitiewedstrijd heb ik ook 
een bijpassend helmpje voor zijn tenue gekocht om ervoor te zorgen 
dat hij zich minder snel kan blesseren.

Zoals jullie in de inleiding konden lezen ben ik in onderhandeling met 
Volkel 8 om ze het volgend seizoen te komen versterken. Ik hoop dat 
deze onderhandelingen snel ten einde zullen komen, want na zoveel 
jaren binnen de A-selectie te hebben gespeeld kijk ik erg uit om 
met veel plezier en vertier in dit team te mogen spelen onder Joran 

‘Joorlap’ ‘Trainert’ Verhoeven. 

De pen wil ik graag overhandigen aan mijn goede vriend. De man 
waarbij we elkaars kwaliteiten goed benut hebben de laatste jaren 
en zelfs een kampioenschap hebben mogen vieren; Wout ‘Woody’ 

‘WoutFerrari’ Schepers. Woody, succes met de Pen! Je bent al 
regelmatig in dit boekje terechtgekomen.  Ik denk dat vele mensen 
benieuwd zijn naar jouw voetbalverhalen. 

De PEN
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PROMOWEAR, KTPH Nederland, SALLER Nederland

Wie is Marco van der A?
Mijn naam is Marco van der A, geboren en getogen 
in Volkel en alweer een aantal jaren gelukkig 
samenwonend met Ingrid Tonies aan het Eiment in 
Volkel. Een ondernemer die naast zijn werk ook een 
fanatiek supporter is van Helmond Sport. Zowel thuis 
als uit ben ik daar vaak te vinden! Ook bij het 1e elftal 
van Volkel ben ik zéér regelmatig te vinden. Tonpraten 
is ook een uitlaatklep van me, waar ik mijn ei volledig in 
kwijt kan!

Wanneer en waarom startte je deze ondernemingen?
Toen ik van school af kwam was ik pas 16 jaar en had 
géén zin meer om naar school te gaan en ik wilde 
gaan werken vertelde ik thuis. Er werd verteld dat ik 
maar snel aan de gang moest en niet met m’n handje 
open moest blijven staan! Maar met alléén een MAVO 
diploma kom je natuurlijk niet ver, daar kwam ik snel 
achter, ik was eigenwijs en zette het toch door. Ik ben 
toen beland bij de HEIJZOO in Maria-Heide waar ik in 
de drukkerij kwam te werken en bij drukte ook nog mee 
hielp in de verkoop van Sportkleding. HEIJZOO was in 
die tijd een grote speler in de Sportwereld, iederéén 
herinnerd zich nog wel de sport shirts die in die tijd 
gedragen werden. HEIJZOO was in die tijd namelijk de 
Sponsor/leverancier bij o.a. 
RKC Waalwijk en FC den Bosch. Ik maakte vele (over)
uren en op een gegeven moment kon ik op een 
zaterdag echt niet werken, wat ik al weken van te voren 
had aangegeven. Er werd de Vrijdag ervoor verteld dat 
ik toch echt moest komen. Ik vertelde mijn baas dat ik 
er toch ECHT niet was. De maandag daarna mocht ik 
op kantoor komen zitten, ik denk wat een vooruitgang! 
Niet echt, want ik hoefde alléén maar te gaan zitten en 
NIKS te doen. Toen ik vertelde dat ik dat niet zag zitten 
moest ik bij de WC gaan zitten, om mensen te tellen, die 
daar naar toe gingen. U begrijpt dat ze me weg wilde 
hebben, wat ook gelukt is. Daarna aan de slag gegaan 
bij Herman en Els Christiaans op de Meerkensweg om 
op hun kippenbedrijf te werken en eieren te rapen. Dit 
heb ik altijd met véél plezier gedaan totdat ik in dienst 
moest bij de Luchtmacht in Nijmegen. Op de Limos 
mijn opleiding gedaan als LB-er ( Luchtmacht bewaking 
) en daarna uitgediend op Vliegbasis Volkel, lekker 
kortbij. In die tijd kon ik nog wel een “aardig” balletje 

Sponsor interview

trappen (voetbal) dat Harrie Blokhuis mij opriep om 
bij het Luchtmacht team te komen voetballen. Werd 
je uitgezonden naar Engeland, België en na een paar 
dagen “voetballen” kregen we meteen een “weekje” 
prestatie verlof. Die tijd dat ik vrij was ging ik ‘s nachts 
mee varkens laden bij Varkenshandel Arts in Volkel. 
Omdat ik het daar zo goed naar m’n zin had ben ik 
na mijn diensttijd daar gaan werken. Wat heb ik daar 
een geweldige mooie tijd gehad, totdat ik suikerziekte 
kreeg en “niet” meer op de vrachtwagen mocht. Arnold 
Arts vertelde me dat ik niet bang hoefde te zijn om 
mijn baan te verliezen, want hij had plaats voor me op 
kantoor. Daar heb ik jaren de in- en verkoop gedaan 
alsmede de planning voor de Chauffeurs. Ik heb me 
altijd voorgenomen om “tussen” de Chauffeurs te 
blijven staan, wat me aardig gelukt is (Al zeg ik het 
zelf). Ook had ik in die tijd zo’n 1500 mest varkens op 

“voergeld” liggen bij boeren die zelf géén biggen meer 
wilde opleggen. Arnold (+), Henk (+) , Monique en Ina 
Arts ben ik nog dankbaar dat ze me altijd geholpen 
en gesteund hebben ook toen in mijn roerige privé 
leven, al was dat zeker niet het mooiste wat me is 
overkomen! Na de varkenspest in 1997 ben ik me gaan 
oriënteren op iets anders wat me slecht bevallen is. Ik 
ging toen werken bij de CHV in Veghel die me voor 
het “geld” weg kochten bij Arts. Geld zegt ook niet alles 
waarna ik na 2 jaar weer op het oude nest in Volkel 
terug was. Na de varkenspest was de gehele agrarisch 
sector zo veranderd dat ik me niet meer kon vinden 
en alle regels en wetjes dat ik toen in 1998 mezelf 
heb laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 



PROMOWEAR was geboren en ik hield me voornamelijk 
bezig met relatie geschenken in de ruimste zin van het 
woord, wat ik nog steeds doe. Tevens bedrijfskleding, 
(promotioneel)  textiel met borduur en zeefdruk werk.

Ton van Dijk (+)
Korte tijd daarna kreeg ik het vreselijke nieuws te horen 
dat er bij menne beste maat Ton van Dijk hersentumor 
was geconstateerd, hoe kon dat nou in eens ! Ik was 
gebroken, en als ik dit schrijf schieten de tranen weer 
in mijn ogen. De “kreuge” was ongeneeslijk ziek wat 
ie altijd sterk heeft gedragen tot op de laatste dagen 
van zijn leven. Wat een ellende was dit om hem zo 
te moeten zien leiden. Helaas hebben we hem in 
december 2001 moeten laten “gaan”. Hij zal ALTIJD in 

m’n hart en hoofd blijven, ik ga er nog regelmatig un 
pilske mee pakken op het kerkhof, wanne mens was dè 
zeg. En dan moet ik altijd denken aan het nummer van 
Rowwen Hèze – Twieje Wurd :

“Vur iederien din os is veurgegoan,
vur iederien din alles het gegeave.
Enne gojje mins blieft altied leave” 

Doordat ik met PROMOWEAR aan de gang was ben 
ik ook in contact gekomen met een sportmerk uit 
Duitsland, genaamd SALLER. Hiervan ben ik sinds 
vorig jaar importeur van in Nederland, en wij leveren 
rechtstreeks aan Clubs, Verenigingen enz. zonder 
tussenkomst van Sportzaken of handelaren en zo kan 
de prijs laag blijven. Ik ben er dan ook trots op dat ik 
sinds 2 jaar de leverancier ben van (sport) kleding voor 
R.K.S.V. Volkel. In December vorig jaar hebben we in 
Volkel ook een showroom geopend. Online kan dit ook 
besteld worden op internet via www.sallernederland.
nl. Daarnaast heb ik nog een 3e bedrijf wat zich bezig 
houd met de Automotive genaamd KTPH.nl. KTPH.nl 
staat voor KenTekenPlaatHouder en die leveren wij 
op jaarbasis zo’n 75.000 stuks aan ieder willekeurig 
autobedrijf door geheel Nederland. Maar daarnaast 
ook alle artikelen die met een autobedrijf te maken 
hebben zoals : Belettering, Showroom platen, Banners, 
Prijskaart houders, Sleutel labels, (transparante) 
Kentekenhoesjes, Verkoop Stickers enz..

Wat is de beste beslissing die je gemaakt voor de 
toekomst van je bedrijf?
De beste beslissing die ik gemaakt heb is om met social 
media en internet er optimaal gebruik van te maken. 
En om er na de recessie er helemaal voor te gaan. Ook 
de opening in december 2017 van de Showroom van 
SALLER aan het Schakelplein is een goede zet geweest.

Voor welke doelgroep is je onderneming?
De doelgroep van onze bedrijven is willekeurig, maar 
voor iedereen toegankelijk.

Wanneer ben je het meest en beste in je element?
Ik ben het beste in m’n element als alles wat je 
voor ogen hebt en afgesproken met de klant ook 
daadwerkelijk zo verloopt, want je bent natuurlijk altijd 
van verschillende factoren afhankelijk, wat je niet altijd 
zelf in de hand hebt. Ik ben pas tevreden als de klant 
dat ook is. Ik ga géén enkele dag met tegenzin naar m’n 
werk. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Als je nu terugkijkt naar je loopbaan wat zijn dan de 
hoogtepunten?
Voor mij zijn dit toch wel het voetballen in het 
Luchtmacht team, mijn grandioze tijd bij Varkenshandel 
Arts, het mogen leveren van de kleding aan het 
Parijs-Dakar team van Maurik van den Heuvel, het 
mogen leveren van borduurwerk aan diverse BVO’s 
in Nederland zoals : RKC Waalwijk, Helmond Sport, 
TOP Oss, Sparta Rotterdam, Go Ahaed Eagles. Ander 
hoogtepunt is dat we in December 2017 te horen 
kregen dat we de Kleding Partner zijn geworden van 
Helmond Sport voor de komende 3 jaren.

Marco Bedankt en succes met je bedrijf



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



In onze nieuwe rubriek de “VRIJWILLIGER”, laten we mensen 
aan het woord die binnen onze club vrijwilligers werk doen. 
Deze keer is het ook een soort van kennismakings portret over 
onze nieuwe grensrechter van Volkel 1. Maar eerst willen we 
langs deze weg  Fred(die) van Boxtel bedanken die 6 jaar lang 
assistent-scheidsrechter is geweest bij Volkel 1. Waar veel 
grensrechters van mening zijn dat zij hun team de helpende 
hand moeten dienen in een poging punten af te snoepen, heeft 
dit bij Fred er nooit in gezeten. Fred heeft altijd eerlijk gevlagd en 
kwam daardoor in een goed daglicht bij elke scheidsrechter te 
staan. Hierdoor scoor je juist punten! Freddie, hartelijk bedankt 
voor deze jaren. 

Wie is Ruud van de Groes?
Ik ben dus Ruud van de Groes geboren in Overasselt, dat is een 
klein plaatsje tussen Grave en Nijmegen, en ben 18 jaar geleden 
in Volkel terecht gekomen en er nooit meer weggegaan.

Heb je zelf ook gevoetbald?
 Zelf heb ik ook gevoetbald bij DIOSA in Balgoij (dat is een klein 
dorpje bij ons in de buurt). DIOSA is een stabiele middenmoter 
in de 4e klasse en spelen vaak mooie derby’s o.a. tegen het 
Niftrik van Rik Verstegen. Toen wij een jaar of 16 waren hadden 
we een vriendenclubje met jongens komende uit kleine dorpjes 
uit onze omgeving, en op een gegeven moment wilden we 
met deze gasten een voetbalteam beginnen en hebben we ons 
ingeschreven bij DIOSA. Ondertussen is dit alweer zo’n 28 jaar 
geleden. Ik ben actief blijven voetballen tot ongeveer mijn 30e 
jaar.

Heb je daar ook vrijwilligers werk gedaan?
 Mijn voetbalcarrière is overgelopen in dat van een leider van 

ons elftal. Dat heb ik nog jaren met plezier gedaan. Door de 
jaren heen heb ik bij DIOSA van alles gedaan. Ik ben jeugdleider 
geweest, achter de bar gestaan in de kantine en ook wedstrijden 
gefloten. Maar een jaar of 7 geleden, ik was net een jaar geen 
leider meer, kwam de vraag of ik niet grensrechter wilden 
worden van het 1e. Na er wat over nagedacht te hebben en 
na het spelen van wat oefenwedstrijden ben ik het gaan doen.  
Uiteindelijk heb ik 6 jaar met heel veel plezier gevlagd bij het 1e 
van DIOSA.

En nou grensrechter in Volkel?
Ja! ik werd afgelopen winter onverwachts gebeld door de 
technische commissie van Volkel, met de vraag of ik in Volkel 
wilde komen vlaggen. Ik schrok er eigenlijk best wel van. Wat 
zal ik hier mee gaan doen!? Bij DIOSA heb ik het gewoon heel 
goed naar mijn zin. Ik kom er al 30 jaar lang, ik hoor daar bij het 
meubilair zeg maar. Ik ken alle ins en outs van de club. De andere 
kant is dat ik er bijv. niet met de fiets heen kan. Ik moet altijd 
met de auto. Na nog wat meer gesprekken gehad te hebben met 
mensen van Volkel heb ik toch besloten om het te gaan doen! 
Na het bij DIOSA verteld te hebben, heb ik echt een geweldig 
afscheid gehad aan het eind van het seizoen. En nu kijk ik al weer 
uit naar de start van het nieuwe seizoen.

Wat vind je eigenlijk zo leuk aan Volkel?
Het is toch Brabant hè. De mensen zijn toch iets gemoedelijker 
hier. Ik woon in een leuke buurt en je wordt hier vlug 
geaccepteerd. Je kunt hier gewoon alleen naar de voetbalclub of 
naar Het witte paard. Je hebt altijd wel aanspraak.

Ruud bedankt voor het interview, en ook nog voor het gezellige 
vervolg bij het midzomeravond feest!!

De vrijwilliger

Dinsdag 1 mei jl. is er in Volkel een heuse voetbalclinic geweest, 
mede mogelijk gemaakt door Saller sport Nederland. Onder 
leiding van Ruben Schaken, onder meer oud speler van 
Feyenoord, was het een mooie en leerzame dag voor de jeugd. 

Hij werd onder andere geassisteerd door Tommy Beugelsdijk 
van ADO Den Haag, Willie Overtoom, oud speler van AZ, Joris 

van Gerwen van Helmond Sport en Rutger Worm, oud speler 
van NEC.
Er werden die dag allerlei oefeningen gedaan van afwerken 
tot dribbelen en van een loopoefening tot partijspel. Aan 
het einde van de dag was er in de kantine een heuse 
persconferentie onder leiding van Marco van der A. 
Al bij al was het een mooie en leerzame dag.
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Afgelopen zaterdag 28 april zijn onze 
MO-11-2 nieuwe shirts overhandigd door 
Autobedrijf van der Heijden, Hyundai 
Dealer Volkel/Uden.

Nieuwe shirtsponsoren
jeugdteams

Onze Club van Honderd schenkt 
trainingshesjes en veiligheidshesjes (EHBO).

Club van 100, bedankt!

Afgelopen 14 april zijn onze MO-15-1 
nieuwe shirts overhandigd door onze 
nieuwe sponsor 
 v.d. Cruijsen/uwkeukenopmaat.nl 



   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

   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

   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



rksv Volkel MO11-1 wint 
districtsbeker KNVB zuid 2

Op zaterdag 9 juni speelde rksv 
Volkel MO11-1 de bekerfinale 

in Schijndel. Tegenstander was 
Maaskantse Boys MO11-1. 
De meisjes begonnen wat 

gespannen aan de wedstrijd 
en er waren kansen voor 

beide teams. Op slag voor rust 
scoorde rksv Volkel de 1-0. 

Zo gingen we met een 
voorsprong de rust in. 

In de rust werden de meiden 
nog even op scherp gesteld. 
De concentratie mocht niet 

verslappen. 
In de tweede helft werd er hard 

gewerkt. Maaskantse Boys 
kreeg een grote kans, maar 

gelukkig was onze keeper alert 
en onderschepte zij de bal. 

Wat een spannende wedstrijd! 
Volkel was het meeste in 
balbezit en was duidelijk 

beter, maar het bleef opletten. 
De keeper van Maaskantse 

Boys maakte een paar goede 
reddingen. Eindelijk floot de 

scheidsrechter voor einde 
wedstrijd! rksv Volkel 

MO11-1 had de finale 
gewonnen! Kinderchampagne 

werd ontkurkt, 
kampioensshirtjes uitgereikt 

en daarna op naar de 
prijsuitreiking! Met een mooie, 
grote beker ging de reis terug 

naar Volkel. Daar werd de 
overwinning gevierd met taart 

en natuurlijk een ronde door 
Volkel op de platte kar. 

rksv Volkel feliciteert speelsters 
en staf van MO11-1 met deze 

topprestatie!

Ook feliciteren wij MO15-1 met 
hun behaalde kampioenschap. 

Super prestatie!

en feliciteren wij de JO11-1 
met hun kampioenschap. Top 

gedaan!!

Jeugdkampioenen

MO11-1

MO15-1

JO11-1



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



Winnaars penaltybokaal

Juulke StevensGies Daandels

Bart v.d. Kandelaar Daan de Groot



Easter Open toernooi 2018

Wederom was RKSV Volkel weer organisator en met een 
X-aantal teams deelnemer van het jaarlijkse Easter Open 
toernooi. Dit jaar vond het toernooi plaats op 31 maart en 1 
april. De voorbereidingen waren zo goed als voltooid en de vele 
vrijwilligers waren klaar om een mooi toernooi te leiden. 

Onze club mocht op mooie droge zaterdag onder een 
aangename temperatuur diverse teams ontvangen uit Engeland, 
Denemarken, Schotland, Wales en Nederland. Vanaf de vroege 
morgen tot laat in de middag werd het sportpark bezocht door 
32 elftallen. Ieder elftal probeerde te bewijzen dat juist zij de 
beste waren van hun poule zijn.

Met name de buitenlandse team probeerde zich te bewijzen 
en het was dan ook mooi om te zien hoe gebrand deze clubs 
waren om resultaten te halen tijdens het toernooi. Het blijft 
dan ook schitterend om te zien met wat voor instelling zij het 
veld betreden. Van schreeuwende coaches tot aanmoedigende 
ouders langs de lijn, er was genoeg te beleven in en langs de 
velden. Het was dan ook niet zo verrassend dat de buitenlandse 
teams vaak op een 1e of 2e plaats eindigde in Volkel. 

De club zorgde weer voor een goed aanbod van eten en drinken. 
Vooral de frietkar en de broodjes hamburger blijven voor spelers, 
supporters en menig vrijwilligers altijd een erg gewilde lunch 
of maaltijd. De eerste dag was (dankzij het goede weer) rustig 
verlopen zonder al te veel problemen. 

Na een korte en natte nacht was het tijd voor de finale dag 
op zondag. De teams die een mindere zaterdag hebben 
gespeeld konden hun wekker al vroeg zetten, want het 
ochtendprogramma begon alweer om 9.00. Het was dan ook 
jammer (en een kleine verrassing) dat zoveel Volkelse teams op 
zondagochtend verzamelde bij het sportpark. Dit laat ook maar 
zien het Easter Open toernooi een hoog niveau bevat. Daarom is 
het extra knap dat de RKSV Volkel JO11-1 het tot de finalepoule 
had weten te schoppen.

Op een grijze en natte zondag werden alle wedstrijden van JO12 
A-klasse en alle wedstrijden van de JO11 B-klasse afgewerkt. Nu 
mochten we naast teams uit Engeland, Denemarken, Wales 
en Nederland, in de middag ook een team uit Duitsland bij 
onze club verwelkomen. Hier mocht Stef Schepers, een van 
de organisatoren van het Easter Open toernooi, zijn Duitse 
taalkundige kwaliteiten tonen. 

Het toernooi begon in de ochtend met gezellige, 
vriendschappelijk en vooral sportieve wedstrijden. Helaas waren 
er 2 teams die zich niet hadden afgemeld, dit was met name 
vervelend voor de teams die daardoor maar 2 wedstrijden 

konden voetballen. Tot ieders grote verbazing werden, 
deze gaten in het schema door de clubs zelf opgevuld met 
vriendschappelijke wedstrijden tegen andere teams, maar ook 
tegen sportieve ouders.

Ondertussen had de kantine te maken met een topdrukte. 
Vooral de aanwezigheid van de 7tallen en de ouders van de 
spelers was het amper bij te houden voor de medewerkers van 
de kantine.

Na een sportieve ochtend werd het tijd om voor de prijzen 
te voetballen, dit was zeker ook merkbaar bij de vele 
scheidsrechters. Er was meer spanning, meer druk en daardoor 
soms ook meer frustratie, maar dankzij het sterk handelen van 
de scheidsrechters vormde dit geen probleem. 

Na een hele middag vol met poulewedstrijden bleven er in 
beide klasse de beste 2 teams van iedere poule over. RKSV Volkel 
JO11-1 speelde bijna de wedstrijd voor de 3e en 4e plaats, maar 
helaas is dit op doelsaldo niet gelukt. Uiteindelijk ging de finale 
van de Jongens Onder 12 tussen SV Houten en Wiltshire JPL 
RTC. De andere finale van de Jongens Onder 11 ging tussen SV 
Houten en Buckhurst Hill FC. Na een spannende 1e helft was 
Wiltshire JPL RTC de 2e helft beduidend beter dan SV Houten 
en wonnen ze de wedstrijd met 3-1. De finale tussen JO11 was 
spannender dan die van de JO12. Na een 0-0 ruststand kwam 
Buckhurst Hill FC op een 1-0 voorsprong. SV Houten knokte zich 
terug naar 1-1 en penalty’s moesten door doorslag geven. SV 
Houten nam deze beter dan hun Engelse leeftijdsgenoten van 
Buckhurst Hill FC waardoor de cup met de grote oren mee werd 
genomen naar Houten.  

Aan het einde van de dag vond de prijsuitreiking plaats. Deze 
vond helaas onder de overkapping van de kantine plaats, 
doordat het slechte weer op zondag ook tijdens de prijsuitreiking 
aanhield. Al met al kijken we als organisatie terug op een 
schitterend en succesvol toernooi met veelal blije gezichten bij 
spelers, trainers en bezoekers.

Als laatste willen we alle vrijwilligers bedanken die zich tijdens 
het toernooi hebben ingezet. Alle scheidsrechters die ook tijdens 
de slechte weersomstandigheden op de velden de wedstrijden 
in goede banen hebben geleid. De kantinemedewerkers die 
hebben gezorgd dat alle gasten zijn voorzien van eten en drinken. 
De EHBO’ers die hebben gezorgd dat kinderen verzorgd kunnen 
worden, wanneer zij door een blessure van het veld moesten. 
De parkeerwachters die hebben gezorgd dat de straten van 
de Eeuwsels veilig bleven tijdens het toernooi. Alle stewards 
die hebben gezorgd dat de club netjes en schoon was en op 
alle velden een oogje in het zeil hebben gehouden. En de vele 

Easter Open toernooi 2018



andere vrijwilligers die diverse hand en spandiensten of werkzaamheden achter de schermen hebben verricht zodat het toernooi in 
goed is verlopen. Hiervoor onze grote Dank!!!
Wij kijken nu al uit naar het volgende toernooi!
Iedereen nogmaals bedankt en tot volgend jaar,

De Jeugdtoernooicommissie
 
Wist je dat;

• Er in het weekend teams uit 7 verschillende landen hebben deelgenomen bij RKSV Volkel
• De teams naast Nederland ook uit Amerika, Denemarken, Duitsland, Engeland, Wales en Schotland kwamen. 
• Er 9 teams van RKSV Volkel 2 dagen lang deel hebben genomen aan het toernooi
• Hiervan alleen de JO11-1 op zondag in de middag speelde.
• Edwin van Diessen na de zaterdag alles weet van de inschrijfvoorwaarde van de Engelse teams.
• Jeroen van Boxtel voor volgend jaar op cursus Duits gaat.
• Lars Verhoogh zaterdagavond nog zeker wist dat hij geen scheidsrechters tenue aan trekt.
• Hij het tenue met trots droeg en zich gaat laten omscholen tot scheidsrechter.
• Henk Vissers van de scheidsrechters na zaterdag koploper was qua kaarten.
• Hij deze titel droeg na 5 gele kaarten en 1 rode kaart.
• De rest van de scheidsrechters hier duidelijk gehoor aan hebben gegeven en het voorbeeld aan hebben genomen.
• Dat op de zondag er nog 4 rode kaarten bij zijn gekomen, waarvan 1 voor een ouder tijdens een vriendschappelijke wedstrijd.
• Van alle rode kaarten de trainer, leider of ouder van de speler nog even kwam vertellen dat de scheidsrechter de juiste   
 beslissing heeft gemaakt.
• Wout Schepers bij het uit meten van de penalty’s na 9 meter(stappen) toch uitkwam op 11 meter en hij nooit meer een finale  
 wil/gaat fluiten.
• Scheidsrechters van 4 verschillende verenigingen hebben gefloten 
• De scheidsrechters de complimenten zelfs vanuit Engeland mochten ontvangen.
• Er 8 kilo paaseieren zijn opgegeten op het wedstrijdsecretariaat.
• SV Nootdorp volgend jaar wordt in geschreven als SV Paaseidorp, omdat zij zeker 4 kilo hiervan hebben opgegeten.
• Er zeker 5 kinderen vast hebben gezeten op het 2 toilet bij de kleedkamers.
• Jens van de Locht dit niet durfde te controleren aan de binnenkant van het toilet.
• Jens van de Locht dit weekend Tonnie van de Wijst, Hans van de Burgt en Willie van der Heijden als steward heeft versleten.
• Zij samen zeker 9 bekeuringen hebben uitgedeeld aan fout parkeerders.
• De Tosti’s al om 3 uur op waren op zondag, en de hamburgers al om half 5 op waren.
• Dat als Ties van de Berg en Mart Bos geen hamburgerbakkers waren er genoeg moest zijn geweest voor de hele zondag.
• Dat Harrie van Hout de hamburger kampioen is geworden.

Gambia Challenge 2018
   
Op 6 oktober vertrekken wij met ieder een auto naar Afrika om de Antwerpen-Banjul challenge te rijden. In Afrika wordt 
de auto geveild en de opbrengst gaat naar het goede doel. Ons doel is geld bijeen brengen om een nieuwe kraamkliniek in 
Gambia te bouwen. De voorbereiding voor onze challenge die op 6 oktober start, is begonnen. Auto’s zijn gekocht, spon-
soren zijn en/of worden benaderd en de voorbereiding voor een Afrikaans- Gambiaanse avond is in volle gang.
Schrijf deze datum gerust vast in je agenda want hier wil je natuurlijk bij zijn!!
Op 22 september as. houden we in jeugdhuis de Sprong een Afrikaans-Gambiaanse avond.
Met muziek, eten en drank, kortom alle ingrediënten voor een fantastische avond!
Kom samen met je voetbalteam naar de Sprong en beleef de avond van het jaar!
Natuurlijk gaat de opbrengst van deze avond voor 100% naar ons goede doel, de bouw van een nieuwe kraamkliniek in 
Brufut Gambia. Een bijdrage om de hoge kindersterfte te verlagen.
In de volgende editie van dit blad lees je meer over onze Afrikaans- Gambiaanse avond.

Warme groet van de Volkelse challenge rijders

Cor van Dooren en Henk Verhoeven
Marijn en Nelly van Aarle
Tini en Jolique Den Dekker
Hans, Ursula en Mathijs Krol



Volkel 1 Volkel 2

Volkel 3 Volkel 4

Volkel 5 Volkel 6

Volkel 7 Volkel 8

Volkel Dames



Ledenmutaties

Afgemeld
Max vd Wiel Ties van Beek Alan Salamon  Tamas Esser
Elke Hurkmans Eric van Asseldonk Gwen van Dijck  Susan van Dijck
Bart Hendriks Jan vd Lee Pepijn Lourenssen  Joey vd Lee  
Tessa Peters Lise van Hoeij Linda van Hoeij  Bram Huvenaars
Bridget Tijhof Tom vd Brand Daan vd Brand  Gijs van Beem
Jaimy Waals Karim vd Broek

Aangemeld
Bram de Wild Gazellestraat 10 5408 XE  Volkel  JO7
Dana Timmers Looierstraat 20 5408 SZ  Volkel  MO11
Anne de Groot Lage Randweg 34 5406 NN Uden  MO11
Jens Cornelissen Beekvloed 13 5408 NG Volkel  JO8
Peter Hagelaars Oudedijk 74 5409 SC  Odiliapeel TS MO17
Milan Raijmakers Rendierstraat 13 5408 XJ  Volkel  JO7
Jill Donkers Maatseheistraat 12 5408 PA  Volkel  MO11
Zoë de Groot Boekweitstraat 32 5409 BB  Odiliapeel MO13
Ise vd Locht Beekvloed 30 5408 NG Volkel  MO7
Sanne van Doorn Zeelandsedijk 26 5408 SM  Volkel  MO13
Imke van Doorn Zeelandsedijk 26 5408 SM Volkel  MO13
Robyan vd Broek Kloosterstraat 15 5408 BA Volkel  MO11
Sem vd Bungelaar Maaymanseweg 15 5408 AP Volkel  MO11
Jill vd Bungelaar Maaymanseweg 15 5408 AP Volkel  MO9
Suus Timmers Looierstraat 20 5408 SZ  Volkel  MO9
Kim van Doorn Zeelandsedijk 26 5408 SM  Volkel  MO9
Morrison Mulders Efferen 504 5403 XP  Uden  JO15
Justin Damen Duizendschoonstr.22 5402 LE  Uden  Senior
Wendy van Dijk Heikneuter 18 5428 LJ  Venhorst Vrouwen 30+
Lukasz Fierkowicz De Ruijterstraat 26 5463 GH Veghel  Senior
Maaike de Groot Lage Randweg 34 5406 NN Uden  Vrouwen 30+
Susan Cornelissen Beekvloed 13 5408 NG Volkel  Vrouwen 30+
Marieke Wouters Beekvloed 30 5408 NG Volkel  Vrouwen 30+
Wendy Vlottes Antilopestraat 37 5408 XG Volkel  Vrouwen 30+
Kim Oppers Beekvloed 3 5408 NG Volkel  Vrouwen 30+
Hans van Tits Katsestraat 34 5441 XC  Oeffelt  Trainer Vr1
Sam Althuizen Eiment 23 5408 BG Volkel  JO7
Pieter vd Aa Heikantstraat 15 5408 PZ  Volkel  JO11

Verhuisd
Sander vd Elzen Zeelandsedijk 24 5408 SM Volkel
Jeroen vd Laar Wezelstraat 40 5408 XZ  Volkel
Dick vd Wijst Vloetheuvel 28 5408 NH Volkel
Jan vd Rijt Oudedijk 56 5409 AD Odiliapeel 
Koen van Duijnhoven Vloetheuvel 20 5408 NH Volkel
Geert vd Zanden De Gemeint 3 5427 HV Boekel 
Pim Hoefnagel Tijgerstraat 9 5408 PM Volkel

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



Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Vacant

Secretaris 
Ton van Hooff, Eikenwal 101A,  Uden  0413-265734

Penningmeester 
Ad Kuijpers, Beekvloed 25, Volkel  06-50260379

Wedstrijdsecretaris senioren 
Harrie Verwegen, Tijgerstraat 11, Volkel  0413-274103

Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen 
Frans van Os, Nieuwstraat 22, Volkel  0413-272250

Sportparkbeheer 
Willy vd Heijden, Eeuwsels 10, Volkel  0413-273049

Jeugdafdeling 
Vacature

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

Jeugdcommissie 
Voorzitter
Vacature

Secretaris 
Jan Riepe,  Eiment 35, Volkel 06-22593695

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

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

Coördinator D/E/F en 5-jarigen 
Jan Riepe, Eiment 35, Volkel  0413-274267

Coördinator E/F en 5-jarigen 
Bob vd Wijst, Eiment 45, Volkel 0413-274672

Coördinator meisjes junioren 
Lynn van Hooff, Hermelijnstraat 38, Volkel  06-38633861

Coördinator meisjes pupillen 
Alien Kleinlugtenbeld, Schoolstraat 33A, Volkel  06-30736422

Activiteiten 
Harrie Verwegen, Tijgerstraat 11, Volkel  0413-274103

Sponsorcommissie
Lid - Richard van Goor, Kloosterstraat 59, Volkel  0413-273528
Lid - Charl vd Wijst, Maaymanseweg 11, Volkel  06-21816122
Lid - Vacant
Lid - Frank Meijer, Dasstraat 6, Volkel  0413-273160

Commissie Club van Honderd
Lid - Richard van Goor, Kloosterstraat 59,  Volkel  0413-273528
Lid - Marcel vd Bergh, Kloosterstraat 40, Volkel  0413-256961
Lid - Harrie Verwegen, Tijgerstraat 11,  Volkel  0413-274103

Veteranencommissie
Voorzitter - Dirk Verwijst, Dasstraat 53, Volkel  0413-273700
Wedstrijdsecretaris - Frans van Os, Nieuwstraat 22, Volkel   0413-272250
Penningmeester - Jos vd Rijt, Wislaan 205, Uden  06-15170846

Trainers
Hoofdtrainer
Tom van Dalen, Patrijslaan 16, Boekel  06-54313495

2e elftal 
Frank Klotz, Salmstraat 31, Uden  06-14200677

3e elftal 
Sjaak vd Wijst, Schepenhoek 315, Uden  0413-267937

4e t/m 8e elftal
Frans Bongers, Kloosterstraat 53 , Volkel  0413-274325 
Adri van Oort, Leeuwstraat 36, Volkel  0413-274125 
Joän vd Zanden, Maatseheistraat 14, Volkel  0413-274314
Jan Riepe, Eiment 35, Volkel  0413-274267

Vrouwen 1 
Hans van Tits, Katsestraat 34, Oeffelt  06-13046449

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
Teun Vonk, Boterbloemstr.49, Odiliapeel  06-46603100

Clubhuis  
Eeuwsels 14, Volkel  0413-273336

Beheerders 
Twan van Rijbroek, Biesthoekstraat 1, Volkel  06-53231987
Stef vd Kandelaar, Schoolstraat 33A, Volkel  06-23911994

Consul
Pieter Peerenboom, Kroatenstraat 20, Volkel  06-82535269

Infolijn rksv Volkel - 0413-274085

Webmaster
Mark Smulders, Gazellestraat 7, Volkel  06-12437684
Technisch beheer 
Koen v Duijnhoven, Vloetheuvel 20, Volkel  06-31776281
Marijn Verwegen, Dasstraat 18,  Volkel  06-15371719
Rens vd Linden, Maatseheistraat 8, Volkel  06-53882194
Joris van Lankveld, Lagenheuvelstr. 35, Volkel  06-22079454

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 
Twan of Stef, Kantine  0413-273336

Ledenadministratie / Aan- en afmelding 
Wilma Verstegen, Dasstraat 28, Volkel  06-33059089
Contributie / verhuizing 
Ton van Hooff, Eikenwal 101A, Uden  0413-265734



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



Niet vanaf de
zijlaan, maar
samen.
Omdat we begrijpen dat sportverenigingen van
ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze
versterken de samenleving en zorgen voor sociale
samenhang.

Rabobank Uden Veghel is
sponsor van RKSV Volkel


