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

www.coppenswarenhuis.nl

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

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

*(Enkele acties/prijsafspraken zijn hiervan uitgezonderd)
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Hallo sportvrienden,

Na een lange warme zomer, met een werelkampioenschap zonder ons nederlands elftal zijn 
we weer allemaal vol goede moed begonnen aan het nieuwe seizoen. Er is nu nog weinig over 
te zeggen, maar enkele teams zijn hoopgevend begonnen. Hopelijk kunnen we dat volhouden 
zodat we aan het einde van het seizoen een mooi feestje kunnen bouwen. 
Deze uitgave van de klupproat is niet zo dik als b.v. aan het einde van het seizoen. We zijn 
namelijk nog maar net aan het nieuwe seizoen begonnen dus er is eigenlijk ook nog niet zo 
heel veel om te plaatsen. De statistieken ontbreken dan ook om die reden. 
We willen iedereen veel succes wensen dit seizoen, en veel lees plezier.

Gr. Arnold Pluk en  Johnnie Groenen
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Van de voorzitter

Het seizoen is al enkele 
maanden oud en naast de 
bekerwedstrijden zijn de 
eerste competitiewedstrijden 
gespeeld. Verschillende teams 
van onze club zijn goed gestart. 
De trainers en leiders hebben 
de lijnen uitgezet om er een 
sportief jaar van te maken. 
Kortom het kan wederom 
een mooi sportief jaar gaan 
worden.

Dat een club niet stil ligt zelfs in 
de zomermaanden blijkt wel in 
de afgelopen zomer. Aandacht 
en zorg voor de velden met 
deze zonovergoten maanden. 
Maar ook achter de coulissen is 
er niet stil gezeten. De kantine 
gaat verder in handen van Stef 
en Twan. Zij gaan met de vele 
vrijwilligers zorgen voor de 
gezelligheid en de aankleding 
in onze kantine.

De zittende bestuursleden 
zijn verder gegaan met het 
zoeken naar een voorzitter. 
Uiteindelijk is dit ook gelukt 
en heb ik besloten om de 
handschoen van voorzitter op 
te pakken. In december zal 
officieel in de ledenvergadering 
gestemd worden. Voor mij is 
het belangrijk dat een bestuur 
stabiel is en steeds op sterkte 

is. Het hoofdbestuur kent vele 
nieuwe gezichten en daar 
zullen we de komende tijd 
inhoud aan geven. Ook de 
jeugdcommissie waar ik vele 
enthousiaste en betrokken 
bestuurders aantrof is weer 
op kracht. Samen zullen we 
zorgen dat het beleid breed 
uitgedragen kan worden. Ik zie 
het als een mooie uitdaging 
en wil met de vereniging 
in een stabiele omgeving 
terecht komen. Een club waar 
sportieve prestaties geleverd 
worden en waar na een 
enerverende wedstrijd tijd is 
voor een goed gesprek.

Het vizier staat op de toekomst 
gericht, er zijn al enkele 
belangrijke zaken te noemen. 
Behalve sportief natuurlijk 
want daar ben je tenslotte een 
voetbalvereniging voor, zijn er 
vele nevenzaken te regelen. 
Daarom even aandacht voor 
een aantal aspecten binnen 
onze vereniging.

De jubilarissenavond op vrijdag 
28 september was een gezellige 
avond. Vele jubilarissen kregen 
persoonlijke aandacht en 
werden in het zonnetje gezet. 
Trots zijn we op al die leden die 
actief zijn en dit al vele jaren 
volhouden. Zelfs leden die 65 
jaar lid zijn. Mannen en vrouw 
nogmaals gefeliciteerd en we 
hopen jullie nog lang bij onze 
vereniging te zien.

De Rabobank heeft zijn 
sponsorcontract aangepast. 
Ieder lid van de Rabobank 
heeft een brief thuis gehad 
en kan 5 stemmen uitbrengen 
en zo ook op onze club. We 
hopen dat vele leden de stem 

uitbrengen op onze club of 
uitgebracht hebben. Iedere 
stem levert geld op en het is 
voor onze club nodig dat we 
voldoende financiën hebben 
om zaken te kunnen regelen. 
Ik ben bang dat mijn oproep 
te laat zal komen omdat 19 
oktober sluitingstijd is. 

Op vrijdag 2 november 
hebben we onze jaarlijkse 
medewerkersavond. Die avond 
willen we al onze medewerkers 
een feestje aanbieden. Onze 
medewerkers zijn van enorm 
belang en daarvoor willen wij 
als bestuur dank uitspreken.

In juni 2019 zijn de 
luchtmachtdagen op de 
vliegbasis. Vele verenigingen 
worden hier bij betrokken en 
verzorgen het parkeren. Een 
hele klus maar daar staat 
ook een financiële impuls 
tegenover. Voor de voetbalclub 
betekent dit ook dat we 
een beroep doen op veel 
vrijwilligers. Iedere vrijwilliger 
die een halve dag meehelpt 
brengt al snel € 300 op. Graag 
in je agenda 14 en 15 juni 
blokken zodat we met vele 
vrijwilligers aanwezig zijn. We 
komen hier snel op terug en we 
hebben elkaar nodig om onze 
kas te spekken zodat we onze 
doelen kunnen verwezenlijken.
Ik hoop dat we elkaar snel 
treffen op één van de 
activiteiten van onze club.

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

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

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

Welkom!

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

Mobiele telefoons in de kleedkamer

Binnen onze vereniging hebben wij nog geen regels over het gebruik van mobieltjes in de 
kleedkamer. Incidenten hebben zich – voor zover ons bekend – nog niet voorgedaan.

Wij vragen ons binnen de jeugdcommissie af hoe hiermee om te gaan. Moeten we het gebruik 
en/of aanwezigheid van mobiele telefoons in de kleedkamer verbieden? Of moeten we dat 
juist niet doen omdat het ieders verantwoordelijkheid is om daar op een goede manier mee 
om te gaan? Wij kiezen voor dit laatste.

Belangrijk is dat kinderen zich bewust zijn dat het maken van foto’s in de kleedkamer ongepast 
is. Natuurlijk is het leuk om na een overwinning of kampioenschap beelden te maken, maar ga 
daar bewust mee om. Deze beelden horen niet op social media te belanden, ook in het kader 
van de privacywet. Wij vinden de integriteit van mensen een groot goed.

Is het overigens überhaupt wel nodig om een mobiele telefoon mee te nemen naar een 
voetbaltraining- of wedstrijd? De kans op verlies of diefstal is aanwezig. Waarom niet gewoon 
thuis laten? Je hebt tenslotte niets aan je mobieltje tijdens het voetballen. Kortom dit blijft een 
actueel onderwerp voor ons als jeugdcommissie en we blijven hier aandacht aan besteden.

Smits Verreiker verhuur schenkt nieuwe trainingsoutfit aan begeleiding Volkel JO19. Onlangs 
heeft het bedrijf Smits Verreiker Verhuur een prachtige set trainingskleding geschonken aan de  
begeleiding van RKSV  Volkel JO19-1. Smits Verreiker verhuur is een bedrijf gevestigd aan de 
Hoge Randweg 11a en gespecialiseerd in het werk op grote hoogte. Zij verhuren namelijk een 
verreiker om het werk op grote hoogte en moeilijk bereikbare plaatsen een stuk makkelijker te 
maken. Wij danken de Familie Smits voor deze geste en wensen ze veel succes in de toekomst.

Sponsoring begeleiding
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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
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Grootste teleurstelling: 
Mijn blessure, tijdens 
de wedstrijd tegen 
Constantia vorig jaar 
kwam ik verkeerd terecht, 
hierbij scheurde ik mijn 
kruisband af, scheurde ik 
mijn meniscus in en liep 
ik een fractuurtje in het 
bot van mijn bovenbeen 
op. Hiervan moet ik nu het 
hele jaar revalideren.

Heeft in het veld een hekel 
aan: Scheidsrechters en 
tegenstanders.

Kleur schoenen: 
Maakt niet uit, als de 
schoenen maar in de 
aanbieding zijn.

Meest geleerd van: 
Sieme van Bakel en Wout 
Schepers, dit was een 
top-trainersduo. Sieme 
leerde ons baco-zero’s 
drinken en Wout leerde 
ons voetballen.

Interview 
Martijn van Dijk

Werk: 
Manders-Dortmans 
Lasbedrijf

Mooiste tenue: 
PSV

Gezelligste kantine: 
rksv Volkel

Kunstgras: 
Lekker warm

Aantal glazen bier op 
zondag: 
Veel te veel, maar meestal 
wel vooral voor de 
wedstrijd. 

Sterkste punt: 
Goalen maken

Zwakste punt: 
Overspelen en 
medespelers zien.

Mooiste herinnering: 
08 mei 2016, De 
graafschap - 020 kijken 
in de kantine met de 
seizoensafsluiting

Team: Volkel 7
Niveau: gruwelijk laag
Geb: 28 feb 1996
Woonplaats: Volkel
Positie: Spits / Coach
Vorige clubs: Geen

Beste speler mee 
gespeeld: 
Stan van Dijk, met Stan 
heb ik jarenlang een 
dodelijk duo voorin 
gevormd in het zevende 
en in de jeugdelftallen. 
We konden elkaar zo 
makkelijk vinden dat 
ik niet eens hoefde te 
kijken om te weten dat hij 
tijdens een counter nog 
ergens op de middenlijn 
rond zou lopen om 
vervolgens te roepen “Ik 
ga echt niet meelopen, jij 
speelt de bal toch niet af”

Beste speler tegen 
gespeeld: 
Tymo Manders, ondanks 
zijn beperkte balgevoel en 
inzicht heeft deze jongen 
een levensgevaarlijke 
sliding in huis en staat hij 
altijd in de weg.

Meest onderschatte 
speler: 
Rick Dortmans, een van 
de beste spelers die ik 
ooit heb gezien. Zijn 

kwaliteiten worden echter 
niet door iedereen erkend, 
vooral niet door Mark en 
Tiny.

Favoriete clubman: 
Frans van den Heuvel, 
iedereen is fan van Frans.

Mooiste doelpunt: 
Mijn omhaal tegen UDI’19, 
voor de wedstrijd had ik 
met Stefan Raaijmakers 
afgesproken dat ik een blad 
bier zou krijgen als ik zou 
scoren met een omhaal. Na 
deze motivatie hoefde ik 
maar een minuut of 5 in het 
veld te staan voor dit lukte.

Grootste blunder: 
De grootste blunder uit 
mijn voetbalcarrière heb 
ik niet zelf gemaakt, deze 
staat op naam van ons pap. 
Hij gaf me een directe rode 
kaart voor het slaan van 
een tegenstander terwijl dit 
niet het geval was.

En volgend seizoen: Volgend 
seizoen hoop ik weer te 
mogen voetballen.
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WWW.LASBEDRIJFMDL.NL
CONSTRUCTIE / TRAPPEN / FERRO / NON-FERRO / BORDESSEN / INSTALLATIES
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DIT ENTHOUSIASTE TEAM IS U GRAAG VAN DIENST ! 
 
 
WIJ KOMEN NAAR U TOE VOOR:  
 

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

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

             
KIJK VOOR INFORMATIE OF WONINGAANBOD OP WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL 

Heerlijk relaxen 

Specialist in Huidverbetering, 
Acne, Permanent Make-Up, 
Definitief ontharen.

Kijk voor meer informatie 
op onze website.

Babor Beauty Spa KIM van Nuland, Schakelplein 6 Volkel, T 06 - 21 83 99 43, www.bbspakimvannuland.nl
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   VAN DER POL  
             E  L  E  K  T  R  O  T  E  C  H  N  I  E  K 

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

service •   installatie  •  onderhoud
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Nieuwe sponsor

Kombi bouwmaterialen sponsort nieuwe trainingshirts JO19-1

Kombi Bouwmaterialen uit Uden heeft onlangs in de persoon van Directeur Ivo van Beuningen
Nieuwe trainingsshirts overhandigd aan de JO19-1.

Kombi Bouwmaterialen aan de Frontstraat 12  in Uden is een veelzijdig leverancier van bouwmaterialen en aanverwante 
producten voor zowel bouwbedrijven als particulieren die zelf aan de slag gaan.
Naast een groot magazijn met ruime voorraad en mooie profshop, beschikken ze over een ruime showroom waar u uw (ver)
bouwactiviteiten met vakbekwame medewerkers kunt bespreken.
De koffie staat klaar.

Namens rksv Volkel willen wij Kombi Bouwmaterialen hartelijk danken voor de geste!

Club van 100 schenkt nieuwe Tjoek

Recent is door de Club van 100 een nieuwe schenking gedaan aan onze voetbalclub. Dit keer zijn de keepers van onze club 
voorzien van een nieuwe “tjoek”. Het lijkt op een frame met traliewerk, maar dient ervoor om keepers wedstrijdsituaties 
te laten oefenen. Dit kan door zelf ballen te gooien op deze “tjoek” waarna de bal met circa 95% van de snelheid terugkomt 
het veld in. Ook de keeperstrainers kunnen hiermee meerdere varianten bedenken en daarmee het trainingsniveau nog 
verder verhogen. Keepers en trainers veel succes ermee! Deze aanschaf is mogelijk gemaakt door de leden van de
Club van 100.
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Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl
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We zijn het nieuwe seizoen inmiddels gestart met 20 
jeugdteams. In september zijn deze teams eerst begonnen 
met een mooie reeks bekerwedstrijden. Ideale wedstrijden 
om de eerste schreden in het nieuwe seizoen te maken. 
De loting was voor verschillende teams stevig, soms 
ingedeeld met teams die twee klassen hoger speelde dan 
de onzen. Net als vorig jaar heeft de KNVB ook voor dit 
jaar nieuwe spelvormen in gang gezet voor een aantal 
leeftijdscategorieën. Dit seizoen gaan de onder 11 en de 
onder 12 teams 8 tegen 8 voetballen op een half veld. 
Even wennen maar dat gaat snel. De JO19-1 speelt dit jaar 
weer op hoofdklasse niveau. Na de handhaving van vorig 
seizoen is dit ook weer het doel voor dit seizoen. Met een 
jonge trainersstaf en een jonge selectie wordt dit een mooie 
uitdaging maar hier hebben we alle vertrouwen in. 
In de bekerwedstrijden liep het team op doelsaldo net de 1e 
plaats in de poule mis.   

Wolbert Fysio heeft in september voor de jeugdtrainers 
twee avonden een workshop verzorgd met als onderwerp 
warming-up. Zowel theoretisch als in de praktijk werd 
aandacht besteed hoe een warming-up eruit zou kunnen 
zien. De workshops zijn met veel enthousiasme ontvangen 
door de deelnemers. Blij zijn we dat we voor het fluiten van 
onze jeugdwedstrijden weer een beroep kunnen doen op de 
spelers van de seniorenafdeling. Naast onze vaste pool van 
vrijwilligers die wekelijks een wedstrijdje fluiten, kunnen we 
deze hulp goed gebruiken. 

Nieuwe vrijwilligers voor onze jeugdafdeling zijn nog altijd 
welkom. In alle geledingen kunnen we hulp gebruiken, op 
technisch zowel als organisatorisch vlak. Voor de meeste 
teams zijn leiders en trainers gevonden, maar dit wordt wel 
steeds moeilijker. Hiervoor wil ik onze jeugdcoördinatoren 
dan ook nog een keer extra bedanken. Het is zeker geen 
makkelijke taak om dit goed ingevuld te krijgen. 
Het aantal jeugdcoördinatoren willen we komend 
seizoen dan ook uitbreiden. Het takenpakket van een 
jeugdcoördinator is veelomvattend en tijdrovend en 
aangezien ook dit vrijwilligerswerk is willen we het als 
jeugdcommissie voor deze collega’s ook leuk houden. 

We hebben al gesproken met mensen die deze rol eventueel 
op zich willen gaan nemen en we houden jullie op de 
hoogte van de voortgang.

Van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) hebben we als club inmiddels een niveau 
4 erkenning ontvangen. Dit maakt dat studenten die een 
sportopleiding doen bij onze club een volledige stage 
kunnen lopen. Inmiddels zijn er al twee leden van onze club 
waarmee we een stageovereenkomst aangegaan zijn. Zij 
krijgen een stagecoach toegewezen die ze tijdens het traject 
gaat begeleiden. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, 
wij zijn als club erg blij met extra hulp van deze studenten 
en wat is er nou mooier dan bij je eigen club een stage te 
kunnen doen op je vakgebied. 
Alle leden die een sportopleiding doen en nog op zoek zijn 
naar een stageadres nodigen hierbij van harte uit. 
Als je interesse hebt, meld dit dan even bij de 
jeugdcommissie. 

Als club mogen we blij zijn met het kunstgrasveld dat we 
tot onze beschikking hebben. Dit maakt dat we bijna geen 
thuiswedstrijden hoeven af te gelasten en met wat schuiven 
ook onze trainingen meestal wel door kunnen gaan. 
Laten we hier net z’n allen wel zuinig op zijn. Bij collega 
clubs uit de gemeente Uden beginnen kunstgrasvelden 
al eerder schade te vertonen dan gepland en m.n. bij de 
doelgebieden moeten al stukken vervangen worden. Dit 
willen we in Volkel voorkomen dus leiders, trainers en 
spelers houd je a.u.b. aan de regels zoals die staan vermeld 
op het bord op de ingang van het kunstgrasveld. 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerkering.

Afsluitend wens ik hierbij iedereen een gezellig en sportief 
seizoen.

Met sportieve groeten, 

Edwin van Diessen

Jeugdproat
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Tijn van den Boogaard 
(8 jaar)

1. Hoe ziet jouw 
voetbalcarrière er tot 
nu toe uit? 
Ik heb twee trainingen 
bij de 5-jarigen 
meegedaan, maar toen 
was ik al 6, dus toen 
mocht ik meteen naar 
de F4, daarna zat ik in de 
F2 en nu zit ik in de F1 
(oftewel JO9-1).

2. Waar sta je in het veld en sta je daar ook het liefst?
Ik sta eigenlijk op het middenveld alleen soms sta ik in de 
verdediging. Het liefst speel ik op het middenveld.

3. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Uhm, dat we in de klas soms nog na kunnen praten, want 
iedereen uit mijn team zit ook in mijn klas! Dat doen we dan in 
de pauze ofzo. En het is gewoon een gezellig team!

4. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / truc of 
knappe kunst?
Dat ik een keertje de bal in de kruising heb geschoten terwijl 
ik een beetje aan de zijkant stond! Ik had dat natuurlijk wel 
precies zo bedoeld!

5. Wat doen jullie als jullie scoren?
Dan zijn wij gewoon heel blij en juichen we echt keihard!

6. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs meegemaakt 
met het voetballen of trainen?
Ja, wij winnen heel vaak als we in de regen moeten voetballen; 
wij zijn vaak beter in de regen dan als de zon schijnt. Soms 
winnen we ook wel als de zon schijnt…   En o ja, toen ik nog bij 
de F2 zat werden we met de training “gehusseld” met de F1-
spelers en zo speelden we een partijtje, dat was erg leuk!

7. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Een snoepzak!       
Heel soms eet ik een tosti in de kantine, dat is ook lekker.

8. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je dan 
willen veranderen of nog meer willen doen?
Ik zou het wel leuk vinden als er meer publiek zou kunnen 
komen en dat het een ècht stadion wordt (lijkt).

9. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)voetballer is 
jouw grote voorbeeld?
PSV!!        
En de beste voetballers vind ik Messi en Ronaldo.

10. Op welke school zit je nu en wat wil je later worden?
Ik zit in groep 5 van de Vlieger. Ik wil rockster worden. Ik heb 
al een band; daar doen ook n heleboel andere kinderen aan 
mee, maar niet steeds allemaal tegelijk. Later gaan we dan een 
schuur bouwen zodat we daarin kunnen oefenen. Ook gaan we 
een busje kopen en daar komt dan de naam van de band op te 
staan; dat is “Play Rock”. Achterin het busje kunnen we dan alle 
instrumenten meenemen. Ik zelf ben zanger en gitarist. Voetbal 
blijft dan mijn hobby. Ik denk dat ik, als ik misschien ooit een 
kindje heb, daar dan ook nog mee ga voetballen.

11. Voetballen is je hobby, doe je ook nog een 
andere sport? 
En zijn jullie pap, mam en jouw broer ook sportief?
Niet echt een andere sport, wel muziek maken. En af en toe ga 
ik trimmen, op zondag; samen met papa. Dan gaan we het hele 
trimparcours lopen. Dat is niet echt heel lang, maar toch best 
wel lang. Mijn broer Daan doet aan free-runnen, mama doet 
aan hardlopen en papa doet ook aan hardlopen. Ze lopen dan 
vaak een halve (mama) en een hele marathon (papa).

12. Wil je nog iets vertellen, voor in de Klupproat?
Nee… of ja, ik was bij de PSV-droomdag. Dat was een prijs die 
ik had gewonnen bij de Jumbo. Dat was erg leuk! We hadden 
de platte kampioensschaal gezien, die was plat omdat daar 
de platte kar over heen was gereden. Ook gingen we naar 
het PSV-museum; daar zagen we alle kampioensschalen. 
We mochten op de “wisselstoelen” zitten en op het laatst 
mee het veld oplopen met muziek. Ik had toen ook n mooi 
PSV tenue gekregen.      
 
En ik ben ook nog naar de Johan Cruijffschaal wedstrijd tegen 
Feyenoord wezen kijken; die heeft Feyenoord gewonnen terwijl 
PSV toch wel beter was…   

En bij Helmond Sport heb ik een keer met de line-up mogen 
lopen, dat was toen Mark (Verhoeven) prins was…  
      
En…en…en…. zo wilde (en kon) Tijn nog wel úren vertellen…

Tijn, super bedankt dat wij 
jou mochten interviewen; 
het was erg gezellig! En 
mama Monique natuurlijk 
ook bedankt voor een 
lekker bekske thee met 
een heerlijke koek!

Groetjes Christel Pluk en 
Sandy van der Locht.

Uit de 
voetbalschoen van....
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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. 
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Op 28 september is er weer een onze jaarlijkse jubilarissen 
avond geweest. 

Dit jaar hadden we maar liefst 18 jubilarissen. 

Twee 65-jarige, Mary Peerenboom en Frans van Rijbroek. 
Twee 50-jarige, Herman Hutjens en Tonnie van de Wijst. 

Er waren veertien 25-jarige,
Teun van Bakel, Mark van de Berg, Ties van de Berg, 
Dirk van Bree, Antoon van de Bungelaar, Stijn van Cuijk, 
Mathieu de Groot, Ad Laarakkers, Wim van Tiel, Rik 
Verwijst, Cecile Vloet, Ton de Vroomen, 
Maickel van de Wijst en John de Wolf.  

Jubilarissen avond

Ook enkele jubilarissen die vorig jaar verhinderd waren 
mochten  naast de felicitaties, de  bloemen en  een speldje 
in ontvangst nemen na een kort persoonlijk woordje van 
onze waarnemend voorzitter Dirk Verwijst. 

Dit is ook de avond van de statistieken, die het hele seizoen 
door Wout Cobussen minutieus  worden bij gehouden. 

De topscorer van het jaar is Martijn van Dijk, 
Koning van de assist is Stefan van Dooren, de Doelman van 
het jaar is Tomek Kuipers, en Volkel 8 is het team van het 
jaar geworden.
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • (0413)-272149 • www.tenwbouw.nl • info@tenwbouw.nl
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Kenny A.K.A Lobje van Hal bedankt voor de pen!
 
Ik ben Wout Schepers, zoals Kenny zou zeggen ‘Woutferrari’, 

‘Woodytellie’ en natuurlijk ook gewoon Woody. Hoe ik aan al die 
bijnamen kom, is mij een raadsel net als dat hij voor heel Volkel 
een bijnaam heeft. Verder over mij, ik ben 29 lentes jong en (na 
heel wat uurtjes klussen) woonachtig in Volkel. In het dagelijks 
leven werk ik bij Van den Bosch Transporten in Erp als financial 
controller.
 
Ik ben al een tijdje lid van deze mooie club. Ik ben begonnen met 
voetballen bij de 5 jarige onder Opa Toontje. Vervolgens heb ik 
ook in de F en E’tjes gespeeld. Van deze begin periode kan ik me 
niet meer zo veel herinneren. Vermoedelijk rende ik dus gewoon 
achter een bal aan, was ik af en toe wat grassprietjes aan het 
plukken en mooi om me heen aan het kijken(Levensgenieter). 
De meeste wedstrijden verloren we dan wel met dubbele 
cijfers, maar als je daarna naar de kantine ging en je kreeg een 
snoepzak of zakje chips,  dan was het allemaal weer koek en ei. 
Toch een mooie periode. Misschien moet ik toch eens aan ons 
pap vragen of de penalty score op het einde van de wedstrijd, 
een 13-0 verlies toen wel goed maakte. 
Vervolgens ging je voetballen op het grote veld en dan kwam je 
er toch achter, dat de bal achterna rennen geen zin meer heeft 
en dat je samen met elkaar moet voetballen. Zo heb ik bij de 
D’tjes en C’tjes altijd in het tweede team gevoetbald, totdat 
ik in 2004-2005 in de B gewoon in de B1 zat. Bleek dat we dat 
jaar maar één B team hadden. Nou ja maakte mij niet uit, ik 
zat gewoon in de B1! Blijkbaar was dat een voorbode voor dat 
jaar, want we zijn toen Kampioen geworden. Dit was toch een 
omslag punt in mijn voetbalcarrière, want op een gegeven 
moment dacht dat ik toch kon voetballen. Bleek achteraf niet 
echt waar te zijn, gewoon goede doorzettingsvermogen! Nou ja 
mede daardoor zat ik in de A weer in het eerste team, terwijl er 
gewoon 2 A’s waren. Helaas bij de A1, op een haar na net niet 
nog een keer kampioen geworden. We eindigde gelijk in punten 
met FC Uden en toen moest er een beslissingswedstrijd komen. 

In die wedstrijd stond Kenny van Hal bij de vijand te voetballen! 
Helaas wisten we die wedstrijd niet te winnen en ondanks dat 
verlies is Kenny toch een maat geworden en durft hij hier nog 
steeds vrij rond te lopen. Misschien dat ik hem op de training 
nog een keer terug pak.
Aan het einde van de A wordt het dan toch tijd dat je naar 
de senioren gaan. Zo mochten we als tweedejaars A al wat 
minuten maken bij een aantal wedstrijden van de senioren. Zo 
weet ik mijn debuut nog wel. Bij het 5de hadden ze spelers 
nodig, daarom mochten Ivo en ik opdraven. Boskant uit, altijd 
lastig. We waren al blij dat we mee mochten doen en tot onze 
verbazing mochten we na een geweldige warming up van 2 
minuten, in de basis starten. De tegenstander bleken toch 
wat beter en fysieker te zijn dan dat gewenst was. En toen het 
rust was, kregen we in de kleedkamer al bier! Dus ik dacht dat 
bevalt me hier wel. Bleek dat het de kampioenswedstrijd was 
van de tegenstander en aangezien ze al met nulletje 3 of 4 voor 
stonden, ze ons al een blad bier gaven. Matchfixing kan ik het 
niet noemen, meer iets van dat ze al in de feeststemming waren 
en ons ook wel wilden belonen. Dus helaas was dit niet elke 
week het geval bij de wedstrijden van de senioren, eerder een 
uitzondering op de regel. Maar wel een mooie ervaring om het 
seniorenvoetbal te waarderen!
Toen ik vervolgens de vaste overstap maakte naar de senioren 
kwam ik terecht in het 3de onder leiding van Sjaak. Voormalig 
speler/leider Edje Hermkens zei toen dat het derde ook wel 
het D3mteam(dreamteam) werd genoemd. We wonnen de 
eerste twee wedstrijden en vervolgens zaten we, in de derde 
helft, in de kantine de overwinning goed te vieren met een 
potje bier. Vervolgens had ik blijkbaar als onnozele, jeugdige 
speler geroepen dat ik mijn haar wel zou millimeteren, als we 
kampioen zouden worden. Want ik geloofde niet in het fabeltje 
van het D3mteam en dacht dat we toch wel een keer gingen 
verliezen. Er werden meer wedstrijden gevoetbald en we 
bleven maar winnen, dus we stonden op een gegeven moment 
bovenaan. Ik denk als ik er nou niets meer over zeg, zullen ze 
het vast vergeten zijn. Helaas kwam ik er al snel achter dat ze 
het niet vergeten waren en vooral Harm Banken en Ad Kuijpers 
wisten het zeker. Aan het einde van het seizoen zijn we uit bij SES 
kampioen geworden. Belofte maakt schuld dus vervolgens bij 
terugkomst werd mijn haar gemillimeterd en was er niets meer 
over van mijn hoofd vol prachtige lokken. Ik dacht dat groeit wel 
weer aan, maar ons mam was er niet zo blij mee. Ik zag alleen 
maar de voordelen, je hoeft niet uren voor de spiegel te staan 
en ik hoefde voorlopig niet naar de kapper. Maar na mijn eerste 
seniorenseizoen had ik dus al mijn wilde haren al verloren.
 
Twee jaar later heb ik nog een overstap gemaakt naar het 
2de waar ik onder leiding van Frans Bongers nog twee jaar 
heb gespeeld. Hier was toch wel mijn ‘debuut’ bij Volkel 1. Of 
tenminste wat een debuut had moeten zijn. Ik had een potje 

De PEN
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gevoetbald bij het 2de en na de wedstrijd vroegen ze in de 
kantine of iemand bij 1 de bank warm wilde houden. Bijna 
iedereen had al wat gedronken en ik toevallig niet en zo kwamen 
ze bij mij uit, dus vooruit dan maar. De wedstrijd was al bezig, dus 
ik naar Helmond,  want ze moesten tegen Mulo uit. Voor de rust 
was ik er en heb mijn taak goed uitgevoerd, de bank zat goed 
en was lekker warm. Uiteindelijk 
stond Volkel met 2-4 voor en zou 
de wedstrijd gaan winnen. Hierdoor 
was er nog tijd en mocht ik nog de 
paar laatste minuutjes invallen om 
wat tijd te rekken en wat onnodige 
meters te maken.  Ik raakte met mijn 
hand het gras aan en maakte een 
kruisje. Ik dacht dat doen al die profs 
ook, dus dat moet ik ook doen om 
beetje professioneel te blijven en ren 
het veld in. Alleen de scheidsrechter 
was het er niet mee eens dat ik in 
ging vallen, want blijkbaar stond mijn 
naam niet op z’n blaadje. Dus ik nog wat stampei gemaakt bij de 
scheids, alleen denk dat hij me niet mocht, want ik mocht er echt 
niet in! Ik hield me dan toch rustig, want anders kreeg ik rood en 
dat zou helemaal wat zijn geweest. 0 minuten in het eerste en 
dan toch een rode kaart krijgen. Dus uiteindelijk teleurgesteld 
het veld afgelopen en vervolgens floot de scheidsrechter ook 
maar meteen af. Ik had mijn taak hier goed gedaan want 

het tijdrekken had geholpen en de amusementswaarde 
was hierdoor op het laatst ook nog gestegen. De scheids 
heeft toen toch nog zijn excuus aangeboden, want  ik mocht 
eigenlijk wel invallen. Helaas mochten we na de wedstrijd geen 
penalty’s meer schieten, dus kocht ik nog snoepzak en was 
toch nog een tevreden man. Ik snap natuurlijk wel dat je hier 

meer van wilt weten, maar dan 
verwijs ik je toch door naar de site. 
https://www.rksv-volkel.nl/index.
php?page=nieuws/20110327
Na twee jaar in het tweede te 
hebben gevoetbald ben ik weer 
terug in het derde gekomen, waar 
we meteen in dat jaar onder leiding 
van Bas vd Rijt en Jan Schouten, nog 
een kampioenschap hebben mogen 
vieren. Hier was ik wel zo wijs om 
geen beloftes maken over eventuele 
kampioenschappen. Dit jaar bij het 
derde hebben we een goede start 

gemaakt en het zou mooi zijn om mijn derde kampioenschap bij 
het derde te behalen!!

Nou genoeg over mij verteld. Graag wil ik de pen overdragen 
aan een goede vriend en tevens ook mede coach en trainer van 
de talenten die we dit jaar onder onze hoede hebben. Ruud van 
den Bogert heel veel succes en ben benieuwd naar jou verhalen!

Ledenmutaties

Afgemeld
Randy vd Burgt  Senior niet actief
Edwin Verbruggen Senior actief
Roy vd Brand  Senior niet actief
Rick vd Brand`  Junior actief
Mika Jonkers  Junior actief
Benthe Schonenberg Meisje actief
Raymon Raaijmakers Senior actief
Mike van Asseldonk Senior actief
Suze van Katwijk  Meisje actief
Ellen Verbruggen  Niet actief
Theo Verbruggen  Niet actief
Luuk vd Maazen  Junior actief
Bjorn vd Heijden  Junior actief
Koen vd Maazen  Senior actief

Aangemeld
Dennis vd Berg  Senior actief
Katie Selten  MO9
Floris van Horen  JO17
Dionne Roeffen  MO15
Ruud vd Groes  Assistent scheidsrechter Volkel 1
Willie Verbruggen Scheidsrechter
Fiene Verweij  MO11
Jeroen de Groot  Trainer JO9-2
Ellen Seegers  Vrouwen 30+
Ruben van Sas  JO8

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

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

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

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

D R U K W E R K

O N T W E R P

R E C L A M E

P R O M O T I E
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Sponsor interview

d’n Office. Een bedrijfsverzamelgebouw aan de Loopkant-
straat 25. Een ideale plek waar ik rustig kan werken en 
tevens veel collega-ondernemers kan ontmoeten. 
Meerdere bedrijven in d’n Office hebben al gebruik gemaakt 
van onze diensten. De chauffeur uit Oss komt bijna dagelijks 
in Uden het drukwerk leveren.

Voor welke doelgroep is je onderneming?
Belangrijkste doelgroep is “bedrijven”. Wij leveren meer aan 
bedrijven (business to business) dan aan particulieren en we 
verzorgen tevens familie- en verenigingsdrukwerk.
We hebben wel gezien dat de productgroepen verschuiven. 
Naast drukwerk maken nu steeds meer sign producten zoals 
spandoeken, reclameborden en autobelettering. 
Er rijden diverse busjes rond in Volkel die wij hebben mogen 
beletteren. Ons motto: “alles is te bedrukken” gaat steeds 
meer op. Door de techniek van tegenwoordig is ook bijna 
alles te bedrukken / printen.

Wanneer ben je het meest en beste in je element?
Ik ben het beste in mijn element als er gezonde druk op het 
werk is. Dan werk ik het meest efficient en komen de ideeën, 
van bijvoorbeeld een ontwerp van een huisstijl, vanzelf.  

Als je nu terugkijkt naar je loopbaan wat zijn dan de 
hoogtepunten?
Tja, moelijk te zeggen, dat zijn er meerdere. Van het aan-
schaffen van een snijplotter om zelf stickers te snijden tot het 
produceren van een dik boek (440 pagina’s) voor een 
Facebook-cursus. Het verzorgen van belettering van 
60 machines in twee dagen in de kerstvakantie tot alle 
reclameuitingen van een vijftig jarig bedrijfsjubileum. Ook 
het ombouwen van alle items van de Hoofdsponsor van 
UDI’19 van Beter Bed naar CSU was een mooi project. 

Eén van de leukste projecten was het maken van reclame 
uitingen op onze eigen auto. Deze speciale techniek dmv 
transparant geprinte wrapfolie en de moeilijkheidsgraad 

van aanbrengen heeft ons een 
nominatie opgeleverd voor re-
clameauto van het jaar in “Wrap 
It”, een vakblad voor de sign/   
reclameindustrie. Een leuk de-
tail, degene die de folie heeft 
aangebracht is Nederlands kam-
pioen wrappen geweest. Helaas 
hebben we niet gewonnen. 

Ik heb elke dag plezier in mijn 
werk, mede door de diversiteit 
van de werkzaamheden. 

Wie is Frank Meijer?
Ik ben Frank Meijer , getrouwd met Jolanda Meijer-Liebreks 
en we hebben twee kinderen, Roxanne (28) en Dyon (24) en 
twee kleindochters (Fauve van 2,5 jaar en Neva van 4 weken) 
Dyon voetbalt in Volkel 8. 
Als vader van Dyon heb ik de toenmalige F-jes en E-tjes ge-
traind en gecoacht. Daarna ben ik een paar jaar, samen met 
Stefanie vd Molen, leider geweest van een E-team. 
De laatste jaren ben ik ook nog leider geweest van het 8e. 
Sinds vijf jaar ben ik actief in de sponsorcommissie.

Wanneer en waarom startte je deze onderneming?
Wij zijn Meijer total graphics gestart op 1 april 2006, dus     
afgelopen 1 oktober precies 12,5 jaar! 

Wij zijn Meijer total graphics 
gestart omdat ik al lang het 
idee had om een onderne-
ming te starten. Ik heb altijd 
in de grafische industrie 
gewerkt. Mijn opleiding was 
grafisch dan is het starten 
van een grafisch bedrijf een 
logische keuze. In Eindhoven 
heb ik het Grafische MTS 
diploma gehaald in de avonduren en op zaterdagen, daarna 
heb ik mij via scholing gespecialiseerd in diverse vakken zo-
als materiaalkennis en het afwerken van drukwerk. 

Lang geleden ben ik gestart in de productie achter een druk-
pers. Mijn loopbaan kreeg een vervolg als orderbegeleider 
en hoofd bedrijfsbureau. Deze ervaringen die ik bij mijn 
oude werkgevers heb opgedaan zijn divers, van huisstijldruk-
werk tot huis aan huis drukwerk in rotatie. Dus alle facetten 
van het grafische vak. En zoals veel grafische mensen altijd 
zeggen: “als je eenmaal drukinkt hebt geroken dan kom je 
daar niet meer vanaf”  
Dit is zeker op mij van toepassing. 
 
Wat is de beste beslissing 
die je gemaakt hebt voor de    
toekomst van je bedrijf?
De beste beslissing is eigen-
lijk noodgedwongen onstaan. 
Twee jaar geleden was ik door 
een fusie van twee drukkerij-
en in Oss  genoodzaakt om 
een andere kantoorruimte te 
zoeken. De meeste klanten 
komen uit Uden e.o. Ik ben 
op zoek gegaan naar een kan-
toorruimte in Uden en ben 
uitgekomen bij 
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BONGERS

MONTAGE 
TECHNIEK

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

Tijgerstraat 37
5408 PM  Volkel 
tel:  0413 27 43 25
Mob:  0653 14 59 60 
info@bongersmontagetechniek.nl
www.bongersmontagetechniek.nl

Uw nieuwe auto, 
die staat bij 
Verstegen Uden
Wij garanderen u de beste Suzuki-deal!

Loopkantstraat 12, Uden, Tel. 0413 – 250 444
www.verstegen-suzuki.nl
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Club van 100
 

 

CLUB VAN 100 BESTAAT 20 JAAR ! 

Dit jaar bestaat de Club van 100 van onze voetbalvereniging alweer 20 jaar. Als club van 100 willen wij graag 
100 leden hebben, die ieder seizoen € 25,= doneren aan onze voetbalclub. Leden van onze club kunnen 
individuele personen, teams, ondernemers, gezinnen etc. zijn, die rksv Volkel een warm hart toedragen.  Het 
doel van de club van 100 is om onze voetbalclub te ondersteunen met geld, materialen en andere zaken, maar 
het geld van de Club van 100 mag niet ten gunste komen aan de “lopende rekening” van de club. Bij deze willen 
we in ieder geval alle leden heel hartelijk danken voor hun financiële bijdrage aan de club van 100 en indirect 
natuurlijk aan onze mooie voetbalvereniging. 

 

Activiteiten van de Club van 100 

Hieronder een kort overzicht van de zaken welke in de afgelopen jaren mede door inbreng van de Club van 100 
mogelijk zijn gemaakt voor onze voetbalvereniging: 

 Nieuwe Poloshirts voor kantinepersoneel 
 Aanschaf keeperstjoek 
 Aanschaf EHBO overgooiers  
 Financiële bijdrage in het prachtige pannaveld  
 Bijdrage in activiteit van het jeugdkamp 2017 
 Jaarlijkse shirtsponsoring 
 Aanschaf AED voor op de club 
 Reserveshirts voor de senioren en jeugd 
 Aanschaf coachjassen (i.s.m. Rabobank) 
 Aluminium doeltjes voor trainingen 
 Afstandsbediening scorebord  

 

Uitnodiging leden Club van 100: 

Alle leden (en zeker ook de oud-leden) van de Club van 100 danken we nogmaals voor de betrokkenheid bij 
onze club. Omdat we dit jaar 20 jaar bestaan willen we graag de huidige leden van de Club van 100 uitnodigen 
voor een gezellige avond. Dit is natuurlijk niet jaarlijks mogelijk, maar we willen het 20-jarig bestaan niet 
zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben we een leuk programma op donderdag 15 november 2018 in de 
kantine van onze voetbalclub met een verrassende gastspreker uit het profvoetbal. Leden van de Club van 100 
ontvangen een uitnodiging voor deze avond en worden ontvangen om 18.30 uur. Stipt 19.00 uur begint onze 
gastspreker. Hij is rond 21.15 uur klaar, waarna er nog gelegenheid is om met elkaar een glaasje te drinken. 
Vanaf 21.30 uur zal de kantine ook weer gewoon geopend zijn. 

 

Lid worden van de Club van 100: 

We zoeken nog enkele leden om onze club weer tot 100 leden aan te vullen. Je naam is terug te vinden op het 
bord van de club van 100 in de kantine. De bijdrage wordt zeer gewaardeerd en zoals jullie hebben gezien ook 
daadwerkelijk gebruikt voor allerlei doeleinden (jeugd, senioren, kantine, materiaal etc.)  van onze vereniging. 
Wordt nu lid van onze club door je aan te melden bij één van onderstaande personen. Natuurlijk ben je als 
nieuw lid dan ook direct welkom bij de 20-jarige jubileumavond van de Club van 100 op 15 november 2018! 

 

Sportieve groet namens de Club van 100, 

Richard van Goor, Harrie Verwegen en Marcel van den Bergh  
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    CHWP    Jouw Café 
        www.cafehetwittepaard.nl 

 

cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

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

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

menukaart kunt u vinden op onze website !! 
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Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114 

Secretaris
Ton van Hooff 06-19906363

Penningmeester 
Ad Kuijpers 06-50260379

Wedstrijdsecretaris senioren 
Harrie Verwegen 06-22541630

Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen
Frans van Os 06-19244199

Sportparkbeheer
Willy vd Heijden 06-30719424

Seniorenafdeling 
Frans Bongers 06-53145960

Jeugdafdeling 
Vacature

PR/Media 
Mark Smulders 06-12437684

Activiteiten
Vacature
 

Jeugdcommissie 

Voorzitter 
Edwin van Diessen 06-55326571

Secretaris
Jan Riepe 06-22593695

Wedstrijdsecretaris 
Frans van Os 06-19244199

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

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

Coördinator meisjes junioren 
Thomas Swinkels 06-26473603

Coördinator meisjes pupillen 
Alien Kleinlugtenbeld 06-30736422

Activiteiten 
Harrie Verwegen 06-22541630

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

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

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

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

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

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

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

Consul Pieter Peerenboom 06-82535269

Infolijn rksv Volkel 0413-274085

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

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

E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl

Clubblad 

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

E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl

Postadres 
Eeuwsels 14 5408 AJ Volkel

Bankrelatie Rabobank 154900311

Gevonden voorwerpen Twan of Stef kantine 0413-273336

Ledenadministratie
Aan- en afmelding Wilma Verstegen 06-33059089
Contributie / verhuizing Ton van Hooff 06-19906363
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Onderhoud
Reparatie

APK
Oostwijk 9b, Uden 0413-763 819 - info@dvrautobedrijf.nl

Onderhoud
Reparatie

APK
Oostwijk 9b, Uden 0413-763 819 - info@dvrautobedrijf.nl

Onderhoud
Reparatie

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

2 ster sponsor Coppens Waarenhuis

2 ster sponsor Raaijmakers Bronbemaling en Zn. BV

2 ster sponsor Beter Bed

2 ster sponsor Van Rijbroek Staalbouw BV

1 ster sponsor Den Dekker Assurantiën

1 ster sponsor T&W Bouw 

1 ster sponsor Goessens Podologie

1 ster sponsor Saller Nederland

1 ster sponsor Bed Box Holland

1 ster sponsor Van de Ven Garantiemakelaars 

1 ster sponsor Autobedrijf Verstegen Uden

1 ster sponsor Lasbedrijf Manders Dortmans

1 ster sponsor Timmers bouwbedrijf Uden B.V. 

1 ster sponsor Oogservice aan huis 

1 ster sponsor Café Het Witte Paard

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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Volkel
Uden
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