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Na een lekkere lange zomer is het 

voetbalseizoen eindelijk weer begonnen. 

Het succes van ons 1e elftal was een geweldig 

slot van het seizoen. 

In deze uitgave is nog van alles terug te lezen 

over deze historische promotie. 

Begin september is het seizoen voor de meeste 

teams met 3 wedstrijden in de beker begonnen.  

Bij het tikken van dit stuk zijn er pas 4 

competitiewedstrijden gespeeld, daarom zijn er 

in deze uitgave nog geen statistieken te vinden. 

Verder staan er foto’s in van de 

jubilarissenavond van afgelopen september. 

In het stukje van onze voorzitter is ook nog van 

alles terug te lezen over deze avond. 

Ook staan er natuurlijk de vaste rubrieken zoals  

“De Pen” en  “Uit de voetbalschoen van…” 

weer in.

Wij wensen iedereen weer veel succes dit 

seizoen, en veel leesplezier.

Sportieve groet, 

Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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Hierbij de  eerste uitgave van ons clubblad in het seizoen 2019-

2020. Het is even puzzelen wat hebben we al beschreven en wat 

zijn we vergeten. Daarom maar een start met het nieuwe seizoen. 

Ons vaandelteam wist vorig jaar een geweldige prestatie neer te 

zetten en te promoveren naar de 2e klasse. Intussen zijn we enkele 

wedstrijden verder en hebben we gisteren de eerste 3 punten gepakt. 

Volharding verliet ons sportpark met lege handen. Om maar met het 

oude spreekwoord te komen; “als er één schaap over de dam is volgen er 

meer…”. Dat vertrouwen hebben we in onze spelers en trainer. Michiel is 

iedere wedstrijd drukdoende om iedereen fit en krachtig aan de start te 

krijgen. De analyses zijn doordacht en het vertrouwen groot. Prachtige 

ingrediënten om er een mooi seizoen van te maken.

De overige teams zijn met veel vertrouwen begonnen aan het seizoen 

en de prestaties zijn nog wat wisselend. We wensen ieder team, iedere 

speler, trainer en leiders heel veel succes en maak er een mooi en sportief 

jaar van. Een jaar waar we trots mogen zijn op onze vereniging. In 1937 is 

er niet voor niets gestart onder de naam DVO; Door Vrienden Opgericht. 

Laten we die naam in ere houden in en rond de velden.

Toch nog even een mededeling uit het vorige seizoen. Op vrijdag 14 en 

zaterdag 15 juni waren de luchtmachtdagen. A big  happening waar we 

als club weer veel vrijwilligers geleverd hebben om een centje bij te 

verdienen. In totaal hadden we 25 volledige posities bezet en dat was goed 

voor € 7500,- Alle vrijwilligers die hun steentje bij gedragen hebben, Hans 

en Wim die namens onze club de organisatoren waren meer dan bedankt 

allemaal. Met dit geld hopen we de kantine een update te kunnen geven. 

Maar eerst de kleedkamers natuurlijk.

Een groep vrijwilligers onder leiding van Willy van der Heijden  heeft de 

plannen klaar liggen om aan de slag te kunnen. Het is nog even wachten op 

de gemeente voordat we het financieel plaatje helemaal rond hebben. We 

hopen echt dit seizoen te beginnen met deze grote verbouwing.

Jubileumavond bij RKSV Volkel

Vrijdagavond 27 september was de kantine van de vereniging weer 

keurig ingericht om onze jubilarissen te huldigen. Rond half 10 nam onze 

voorzitter Dirk Verwijst het woord om de jubilarissen te huldigen met een 

persoonlijk woordje.

De jubilarissen waren erg divers, zowel in aantal jaren 25 jaar, 50 en 65 

jaar en als lid; rustende leden, actieve voetballers maar ook heel veel 

vrijwilligers die dagelijks nog actief zijn. Hele bijzondere momenten zijn 

de verhalen van vroeger. Antoon van Dijk 65 jaar lid nam het woord en 

Van de voorzitter
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Van de voorzitter vertelde zijn verhaal dat hij 1 keer in het eerste mocht voetballen. Piet 

van den  Burgt die begon in 1954 met zijn voetbalcarrière. Vele jaren als 

verdienstelijke keeper nam hij daarna de spitsplek in. In het eerste was hij 

nog 5 jaar een goed scorende spits.Bij de 50 jarige jubilarissen hadden we enkele leden die een bijzondere 

plek in onze vereniging hebben. Dhr. Geert  Biesterbos die als voetballer 

in de regio bekend was met zijn vlammend schot maar zeker omdat hij 

vele jaren voorzitter van de club is geweest. Mies en Hans van den Burgt 

die als vader en zoon samen 100 jaar lid zijn. De oorkonde en het speldje 

hebben we in huiselijke sfeer opgespeld. Mies en Hans hebben vele jaren 

verschillende activiteiten opgepakt.Bij de 25 jarigen waren natuurlijk vele jongeren; Dick van de Wijst, Herman 

en Maarten Derks, Martijn van de Elzen, Lars Bongers en Paul Pennings die 

nog steeds actief op het veld zijn. Wekelijks zien we deze voetballers bij de 

senioren ballen. En velen zijn als vrijwilliger actief. Enkele spelers zijn later 

bij onze vereniging ingestroomd; Eric Bos, Frans Bongers en Jan  Jilesen. 

Zij zijn actieve voetballers geweest en daarnaast al 25 jaar actief in allerlei 

andere rollen. Deze mannen zien we op verschillende momenten in een 

week bij onze club. Mannen gefeliciteerd allemaal en we hopen jullie nog 

jaren binnen onze vereniging te mogen ontmoeten.Na het officiële deel hebben we de avond op een gezellige manier 

voortgezet en zijn er weer vele herinneringen uit de oude doos gekomen. 

Goed om van onze jubilarissen terug te horen dat zij de avond en de 

contacten als zeer warm ervaren hebben.Op vrijdag 1 november is de jaarlijkse medewerkersavond en willen we 

een extra accent leggen op onze trainers en leiders. We hopen jullie dan 

ook weer in grote getalen te ontmoeten. Het is voor ons als bestuur een 

mooie mogelijkheid om even een extra schouderklopje uit te reiken. Onze 

vrijwilligers zijn meer dan Goud waard. Het houdt onze vereniging levendig 

en gezond. Samen komen we heel ver en kunnen we veel bereiken. 

Minder gezellig maar wel de moeite waard is onze algemene 
ledenvergadering op maandag 9 december om 20.30 uur. Een mooi 

moment om positief kritisch te zijn t.a.v. de organisatie van onze club.In het Woordje van de voorzitter kunnen nog zoveel facetten meer 

opgenomen worden omdat er in de vereniging heel veel  gebeurt. 

Maar dan is het geen woordje meer en waarschijnlijk niet interessant 

genoeg om te lezen.
Volgende keer leg ik graag weer andere accenten.Ik wens iedereen veel sportplezier en tot de volgende keer…….Dirk
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Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April, mei en juni
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Zaterdag             09.00 - 18.00 uur
Zondag              10.00 - 14.00 uur

 Kerkstraat 44, 5427 BE  Boekel, (0492) 32 17 72
 Kerkstraat 29, 5427 BB  Boekel, (0492) 32 25 95

Eiment 26B, 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561
www.gvdpolparket.nl

Het adres voor uw nieuwe parketvloer 

en/of onderhoud van uw bestaande vloer.

Informeer vrijblijvend, of komen kijken 

na telefonische afspraak (ook ‘s avonds)

Tel. 0413 - 27 23 77 

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

Eiment 26B, 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561
www.gvdpolparket.nl

Schoenen
Kerkstraat 44, Boekel 0492 321772

Mode&Sport 
Kerkstraat 29, Boekel 0492 322595
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De start van het nieuwe seizoen hebben we al weer enkele 
maanden achter ons. Met de eerste drie wedstrijden 

voor het bekertoernooi al gepland in september, konden 
de teams hun eerste speelminuten ruimschoots maken voor 

aanvang van de competitie. Diverse teams hebben ook weer 
van de mogelijkheid  gebruik gemaakt om in die maand een aantal 

oefenwedstrijden te spelen. In totaal -inclusief een team 5-jarigen- hebben 

we 19 teams die de kleuren van Volkel dit najaar verdedigen. Opvallend dit 

jaar was dat we na de eigenlijke sluitingsdatum voor aanmelding van 15 

juni nog veel nieuwe aanmeldingen ontvangen hebben.  We proberen deze 

jongens en meiden zoveel mogelijk  aan het voetballen te krijgen. Als het 

nog niet lukt in de wedstrijden, dan zorgen we in ieder geval dat ze mee 

kunnen trainen.

Afgelopen jaren heeft de digitalisering ook een steeds belangrijkere rol 

gekregen binnen de jeugdafdeling. Dit o.a. onder invloed van de KNVB met 

de wedstrijdzaken-app, maar ook wij maken gebruik van app-groepen voor 

o.a. de jeugdbegeleiding, voor scheidsrechters en natuurlijk de eigen app-

groepen van de teams. Dit maakt dat communicatie sneller en efficiënter 

gaat, echter blijven we als jeugdafdeling de persoonlijke contacten zeker 

belangrijk vinden. We ontmoeten onze spelers en ouders graag op de club. 

Ook de verenigingen die bij ons te gast zijn blijven we het komende seizoen 

gewoon persoonlijk welkom heten in ons wedstrijdsecretariaat, ondanks  

dat we wedstrijdzaken inmiddels via een app kunnen afhandelen. Over verdere digitalisering gesproken, de KNVB gaat nog een stapje 

verder. Onlangs is de KNVB een samenwerking aangegaan met SciSports 

om de competities gelijkwaardiger en spannender te maken. Samen 

met SciSports en Sportlink wordt de komende seizoenen gewerkt aan de 

ontwikkeling van een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat teams beter 

kunnen worden ingedeeld op basis van hun teamsterkte, de zogenaamde 

‘Teamindex’. Op basis van historische wedstrijdgegevens uit Sportlink 

wordt bepaald wat de relatieve sterkte van spelers is. Na de indeling van 

de teams is het mogelijk een gemiddelde teamsterkte (‘Teamindex’) te 

bepalen. Teams worden dan op basis van hun ‘teamsterkte’, ingedeeld. Om 

deze methodiek te toetsen wordt in Zuid II -waartoe wij behoren- een pilot 

uitgevoerd met een aantal Onder 15 en Onder 19 competities.  Of deze 

nieuwe methodiek het gewenste resultaat oplevert, zullen we ervaren 

op het einde van het seizoen. Het begin van het seizoen is in ieder geval 

gemaakt en ik wens iedereen veel succes en plezier met het vervolg ervan.
Met sportieve groeten, Edwin van Diessen

Jeugdproat
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Heerlijk relaxen 
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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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Competitie
Kick-off 2019
Dit jaar is het voetbalseizoen van RKSV Volkel officieel 
afgetrapt tijdens ‘De knotsgekke competitie kick-off’! 
Op deze knotsgekke middag kregen alle seniorenteams 
(Volkel 1 t/m Volkel 8, Dames 1 & de Veteranen) de kans 
om zichzelf te presenteren aan de club om daarna met 
zijn allen te proosten op het prachtige seizoen dat voor 
ons ligt. Oude kampioensnummers kwamen weer voor 
de dag, liederen werden gezongen tijdens een karaoke, 
spelers werden voorgesteld aan de hand van filmpjes 
en foto’s. Natuurlijk kwamen ook absurde verhalen en 
humoristische momenten langs die het team samen 
heeft meegemaakt. Onder het genot van feestelijke 
klanken hebben alle aanwezigen in de kantine kunnen 
genieten van een prachtige middag, ingevuld door de 
teams zelf. Natuurlijk kreeg het team dat zich het beste 
had gepresenteerd nog een prachtige wisselbeker 
mee naar huis. Zonder enige twijfel ging die dit jaar 
naar de Dames, de terechte winnaars! Namens de 
Feestcommissie willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor zijn of haar inzet en aanwezigheid, samen hebben 
we er een fantastische middag van gemaakt, die zeker 
een vervolg gaat krijgen volgend jaar! Voor nu rest 
ons te zeggen: omcirkel 15 december alvast groot in 
je agenda, want dan staat de ‘Foute Kerstbingo 2019’ 
op het programma. Met alweer de 5de editie van dit 
prachtige evenement sluiten wij de eerste helft van het 
voetbalseizoen af en gaan we met een vermakelijk gevoel 
de winterstop in!

Graag tot dan!

Een feestelijke groet, De Feestcommissie
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De Vlonder 215
5427 DG Boekel

Mobiel: 06-53747057 www.beplating.net
info@beplating.net
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Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl



Dankjewel Paul Derks voor het doorgeven van de pen; Fijn dat ik dit nu 
eindelijk na vele jaren van mijn bucket-list kan afstrepen.

 
Mijn naam is Jasper Schonenberg. Zoals bij vele is mijn voetbalcarrière op 

5-jarige leeftijd begonnen met een passie voor kikkers vangen langs het veld. 

Ondanks dat de focus niet altijd op het voetballen lag heeft opa Toontje ervoor 

gezorgd dat ik interesse kreeg in dit mooie spelletje. Met trots regelmatig de beker 

van de 5-jarige mee naar huis mogen nemen om die vervolgens aan ons pap, mam, opa’s 

en oma’s te laten zien. Een beetje jammer dat ik er op latere leeftijd achter kwam dat 

deze niet op kwaliteit maar op alfabetische volgorde werd uitgedeeld!
 
Vele jaren gingen voorbij waarin de gehele jeugdopleiding werd doorlopen. De twee 

hoogtepunten heb ik beleefd in de E3 en de C2. Geweldige seizoenen waarbij we het 

kampioenschap wisten te realiseren. Deze momenten blijf ik koesteren, ik moet er 

namelijk tot op heden nog steeds op teren.  
Na de jeugd heb ik de stap gemaakt naar het grote Volkel 6 (18 man op de lijst). De 

eerste jaren gecombineerd met mijn studie in Nijmegen. Trainen gebeurde toen dus 

voornamelijk in de kroeg. Na mijn opleiding ben ik naar Delft  verhuist om daar aan de 

slag te gaan bij Inter IKEA Systems. Geen makkelijke keuze maar een mooie stap voor 

een goede carrière. Wederom weinig ruimte voor de trainingen maar vastberaden de 

zondagen klaar te staan voor het team. Na 3,5 jaar Delft heb ik de keuze gemaakt om 

weer deze kant op te komen. Doordeweeks een bak koffie pakken bij ons pap en mam, 

met vrienden voetbal kijken en een gruwelijke hekel aan de afstand hielpen bij het maken 

van deze keuze.
 
Sinds vorig jaar juni dus een mooi plekje kunnen vinden in Boekel. Ondanks dat ik op een 

steenworp afstand woon van de voetbalclub hier in Boekel, heb ik nog nooit overwogen 

om de overstap te maken.  
Door de jaren heen heb ik vele mooie dingen mogen ervaren en heb ik op verschillende 

plekken gewoond. Dit heeft me er nooit van weerhouden om op de zondagen een 

lekkere pot te komen voetballen. Ook aankomend seizoen ga ik er weer een mooi seizoen 

van maken hier bij RKSV Volkel, de club waar het allemaal begonnen is met het vangen 

van kikkers. 
 
De volgende die  een stukje mag tikken is Lars Daandels. Hij vertelde me namelijk vorige 

week dat de pen ook bij hem op de bucket-list staat. 
  
Groeten aan alle leden en maak er een mooi seizoen van! 
 
Jasper

De Pen
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Tim (10 Jaar) en 
Lucas (8 jaar) van Maasakkers  

� Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe 
uit? 
Tim: Ik zei altijd: “Ik ga ècht niet voetballen, 
papa!”, maar toen al mijn vriendjes gingen 
voetballen ben ik er ook maar bij gegaan. Ik ben 
toen begonnen in de F3, nu zit ik in de JO11-1, 
dit wordt mijn 4e seizoen. En af en toe voetbal 
ik met JO10-1 mee, dat doen we met z’n drieën, 
elke week een van die drie.

Lucas: Ik ben bij de 5-jarigen begonnen en zit 
nu in JO9-1, dit wordt mijn 3e seizoen.

�Op welke plaats sta je in het veld 
en is dat ook je favoriete plek? 
Tim: Mijn favoriete plek is 
verdediging en daar sta ik ook! En de 
rest van mijn team zegt ook dat ik daar 
het beste in ben. Het middenveld lijkt 
me ook misschien wel leuk en keeper 
lijkt me helemaal niet leuk.

Lucas: Ik sta ook in de verdediging, 
maar ik wil liever voorin voetballen, 
om te kunnen scoren! Daarom ga ik 
ook wel eens naar voren en heb ik ook 
al gescoord.

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Koekjes 
van de 
bar

� Hoe gaat ‘t tot nu toe, met het voetballen/je voetbalteam?
Tim:  Het gaat goed. We hebben al een paar keer gewonnen en een paar 
keer verloren.

Lucas: Wij zijn na twee wedstrijden opnieuw ingedeeld omdat we die 
allebei heel ver hadden gewonnen. Daarna hebben we ook al wat verloren 
maar meer wedstrijden gewonnen.

�Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Tim: Het zijn leuke kinderen en ze zijn grappig. Er zitten heel veel vriendjes 
bij, ik ken ze allemaal heel goed. We hebben wel strenge leiders.

Lucas: Er zitten kinderen bij die heel goed kunnen voetballen, we maken 
veel grapjes en lachen veel. En we hebben een héle leuke leider,  en dat is 
papa!!

� Waar ben je goed in en wat was je beste actie / truc of knappe kunst?
Tim: Deze zaterdag ging er een mannetje (tegenstander) naar onze keeper 
om te gaan scoren maar toen pakte ik de bal af en draaide mooi met een 
boogje om de tegenstander heen en schoot de bal links langs de lijn naar 
voren.

Lucas: Goal! Cas schoot de bal naar voren, waar ik stond, en ik schoot hem 
zo in de goal!

� Wat doen jullie als jullie scoren?
Tim: Juichen en een high-five geven met z’n allen!

Lucas: Wij juichen ook en ik zeg dan: “Lekkerrr!!” En wij zeggen bijvoorbeeld 
ook nog “Goed zo!!” tegen elkaar. En het publiek juicht ook natuurlijk!

�Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs meegemaakt met het 
voetballen of trainen?
Tim: Niet iets heel grappigs… wel een keer een hele snelle tegenstander 
die heel hard rende en toen struikelde over zijn eigen voeten en over de bal 
vloog! Toen konden wij mooi de bal afpakken.

Lucas: Ik ga als ik scoor nog een keer een koprol maken! En wat ook leuk is, 
is dat wij soms gaan buikschuiven in de douche, als er geen papa’s en mama’s 
in het kleedhok zijn, haha..

� H8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Tim: O2 aardbeien.

Lucas: Snoep, chips, tosti, worstenbroodje, appelsap en natuurlijk de 
“koekjes van de bar”.16



� Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je dan willen veranderen 
of toevoegen?
Tim: Ik zou een grotere tribune maken, want die zit vaak vol bij ons. En wc’s bij 
het 2e veld.

Lucas: Ik zou zorgen voor meer bomen, om hutten te bouwen, voor als Tim nog 
aan het voetballen is en ik me n beetje verveel bij de voetbalclub.

��  Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)voetballer is jouw grote 
voorbeeld?
Tim: PSV vind ik wel leuk en Volkel 1 ook. En het Nederlands elftal vind ik ook 
leuk om te kijken. Mijn favoriete voetballer is papa!

Lucas: Mijn knuffelteam (mèt Das) is mijn lievelingsteam. En ook PSV en 
Barcelona vind ik leuk. De beste voetballer is Ronaldo. 

�� Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Tim: Op basisschool De Vlieger, in groep 6. Als ik groter ben wil ik het bedrijf 
van papa overnemen, hij is timmerman.

Lucas: Ik zit ook op De Vlieger, in groep 4 en ik wil bouwvakker worden. 
Of eigenlijk boomhuttenbouwer.

��  Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere sport? En zijn jullie 
pap, mam, en zusje ook sportief?
Tim: Als sport doe ik alleen voetbal. Ik zit ook nog op gitaarles. Papa doet ook 
aan voetbal, hij speelt in Volkel 8. Mama doet pilates en powerwalk en Jade gaat 
baby zwemmen.

Lucas: Mijn andere sport is “boomhuttenbouwer”. 

��  Is er nog iets wat je graag in de Klupproat wil zeggen?
Tim: ’t gaat allemaal hartstikke goed! Misschien meer fruit in de kantine? En 
een klimtoestel, dat lijkt me ook leuk.

Lucas: Ik wil graag een boomhut bij de voetbalclub!

Mama Hanneke wil ook nog wel iets toevoegen voor in de ‘ideeënbus’: bankjes 
langs het hoofdveld; zodat kleine zusjes (of broertjes) daar op kunnen gaan staan 
(of zitten) om over de hekken / reclame borden naar het voetbal te kijken!  

Tim en Lucas, super bedankt voor jullie leuke reacties! Wij wensen jullie nog heel 
veel voetbalplezier! En natuurlijk mama Hanneke bedankt voor de gastvrijheid.

Groetjes,
Christel Pluk en 
Sandy van der Locht.

Meer 
fruit
in de 
kantine
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Volkelse Voetbalkenners Kwis

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

   
 
 
 

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

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

 
 

Graag tot ziens, Tinie, Rita en Medewerkers. 

Kijk voor meer info op www.badkamerdesignvolkel.nl
of bel 0413 27 51 25 Adres: Antoniusstraat 16, 5408 AN Volkel

Verzorgt u de koffie? 
Doen wij de rest!
Met oog voor detail, budget, planning, uitvoering, afwerking én een
oplevering die tot volle tevredenheid stemt. Daar doen we het voor. 
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Nieuwe inloopshirts voor de jo13-1 gesponsord door 
KANDELAAR MONTAGE VOLKEL en 
nieuwe inloopshirts voor jo17-1 gesponsord door 
AUTO VAKMEESTER V.D. LOCHT.
Sponsors bedankt voor deze geste. 

Inloopshirts

19
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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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SPONSOREN 
SCHENKEN 
SPAARTEGOED.
Onze sponsoren Coppens warenhuis  Bed Box Holland  
en Saller Nederland hebben zondag het spaartegoed 
wat het afgelopen jaar is opgebouwd door onze leden 
geschonken aan onze penningmeester.

Bij Coppens warenhuis kan men aan de kassa, bij het 
afreken aangeven om de spaarpunten te schenken aan 
onze club. Het spaartegoed wordt dan aan het eind van 
het jaar door Coppens verdubbeld en aan onze club 
geschonken.    www.coppenswarenhuis.nl

Bij Bed Box Holland bent u aan het juiste adres voor een 
passende slaapgelegenheid of accessoire. In overleg 
kunt u een pakket samen stellen wat bij u past. Een 
percentage van het aankoopbedrag zal door dhr. Vesters 
geschonken worden aan de club.        
www.bedboxholland.nl of www.dicobed.nl

Zoals bekend is Saller Nederland kleding leverancier van 
onze vereniging. Marco verzorgt naast de teamkleding 
ook trainingsmaterialen en benodigdheden.  Ook kan hij 
individuele sportkleding en accessoires leveren.  Van elk 
trainingssetje wat door onze leden wordt aangeschaft 
gaat vijf euro in de pot voor onze vereniging.      
www.sallernederland.nl

Zoals u leest een leuke geste van onze sponsoren. Een 
mooie gelegenheid voor de leden van onze club om 
aan de sponsoren te denken als u iets nodig heeft. Dit 
verbind de leden en sponsoren en zorgt zo voor extra 
inkomsten voor onze vereniging. 

Sponsorcommissie
rksv Volkel 23



Meggie Biemans

Team: 
Het leukste team van Volkel! 
(kickoff 2019!) Dames 1!

Niveau: 
5e klasse. 

Geboortedatum: 
22 juni 1990

Woonplaats: 
Uden 

Positie: 
Middenveld

Vorige clubs: 
Udi’19 en de Treffers 
 
Werk: 
Gymdocent en bewegings- en 
gedragstherapeut!

Mooiste tenue: 
Barca is toch wel een favorietje

Gezelligste kantine: 
Volkel uiteraard!

Kunstgras: 
Het balletje wordt wel harder gespeeld dus ik kan mijn energie wel 
kwijt daar. Mijn benen liggen er altijd wel van open.. dus als het weer 
lekker weer is, doe mij maar gewoon het veld!

Aantal glazen bier op zondag: 
Ik raak na een aantal flesjes rosébier de tel helaas kwijt.. ;-) 

Sterkste punt: 
Ik werd ooit door een oude trainer TGV genoemd dus ik denk toch echt 
mijn snelheid/loopvermogen.. 

Zwakste punt:
 Ik ben toch wel een tikkeltje fanatiek en ik kan wel even flink balen als 
we punten laten liggen terwijl dat niet nodig was.

Mooiste herinnering: 
Volkel dames 1 kampioen! Volgens mij hebben we het wel 4 dagen 
gevierd!

Grootste teleurstelling: 
Dat er een hoop dames de afgelopen seizoenen zijn gestopt! 

Heeft in het veld een hekel aan: 
Iemand die sneller is..

Kleur schoenen: 
Voor de eerste keer zwart!

Meest geleerd van:  
Gerald Riepe, wat een topman! 

Beste speler mee gespeeld: 
Iedereen heeft zijn kwaliteiten, maar ik ben wel jaloers op 
Britt haar schot!

Interview
met... 

Leukste
team van
rksv Volkel
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JA,
Ik maakte 
laatst een
eigen
goal
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Beste speler tegen gespeeld: 
Geen onbekende voor jullie, vroeger mocht ik altijd al tegen Jaimy 
Waals.. 

Meest onderschatte speler: 
We hebben 2 nieuwe aanwinsten Lotte en Aniek! Ik moet wel 
bekennen, de derde helft zijn ze sowieso favoriet, maar ook 
voetballend pakken ze het echt enorm goed op! Welkom dames!
Favoriete clubman: 
Twan en Stef, eerlijk is eerlijk, met jullie is onze club één groot 
feest!

Mooiste doelpunt: 
Omdat ik de hele tijd in mijn hoofd had dat hier stond: Mooiste 
overwinning: wil ik hem toch even benoemen.... Volgens mij 
hadden Bo en ik 3 ballen nodig bij het bierpong toernooi om Rob 
en Joran in te maken.. ;-) Mooiste doelpunt: Samen met Femke 
Riepe, een mooie terugspeel bal die in de kruising belandde (Zo 
eentje die je natuurlijk altijd in je hoofd hebt ;-)) . Van horen 
zeggen was hij heel mooi. Ik was alleen zelf al omgedraaid omdat 
ik had verwacht dat hij niet zat.

Grootste blunder: 
Ik zal het zelf maar zeggen he dames... JA ik maakte laatst EEN 
EIGEN GOAL!

En volgend seizoen: 
Laten we maar eerst dit seizoen kampioen (proberen te) worden!
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Afgemeld
Isa de Groot   MO17Frank Klotz   Trainer/Coach V2Erwin van Dooren  Senior niet actiefLuuk vd Elzen   Senior actiefKamil Jaskiewicz  Senior actiefSusan vd Boogaard  VR30+Pien Groenewoud  MO15Henk van Bree   Niet actiefDustin Ilhan   JO19Wikke Niessen   JO19Marnix Donkers  JO19

Aangemeld
Michiel Jans   HoofdtrainerIris Verstegen   VR30+Lotte vd Boogaard  VR1Sem vd Zanden  JO7Kris vd Heuvel   JO7Lotte Timmers   JO7Yoni Donkers   Senior actiefAstrid vd Cruijsen  Leidster MO17Jens Cornelissen  JO10Ruben van Sas   JO8Sjors van Horen  Senior actiefLinde vd Brand   MO17Nikki van Soest   MO17Dirk Althuizen   Trainer JO8Liz vd Bungelaar  JO8Willem vd Heuvel  Trainer JO7Bjorn vd Heijden  Ass. scheidsrechter V8

Petja  Verweij   Trainer MO13Finn Raaijmakers  JO7Joep vd Berg   Senior actiefFloris van Hinthum  JO8Pepijn Lourenssen  JO7Pip Fleskens   JO7Ties Arts   JO7
Ledenaantal 741
Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer gelieve 
door te geven aan :Maarten Derks, 06-23862496 of mailen naar ledenadministratie@rksv-volkel.nl

Ledenmutaties
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www.dekopieerwinkel.com - info@dekopieerwinkel.com
VOOR AL U KOPIEER- EN PRINTWERK

Hans Fleskens
Neutronenlaan 70

5405 NH Uden
TEL: (0413) 247448

Openingstijden: 
Maandag t/m Vrijdag 

9.30 t/m 13.00 uur 

Kopie: kleur en zwart/wit, prints: kleur en zwart/wit,
Bouwtekenigen plot/kopie, Programmaboekjes,

Full color posters, Groot formaat kopie/plot,
Club- en Verenigingblaadjes, Raamposters, Strooifolders,

Visitekaartjes, Trouw- en Misboekjes, Inbinden, Lamineren,
Feestgidsen, T-Shirt - Puzzels en Muismat bedrukken,

Printersupplies, Printpapier.

Kijk voor de complete prijslijst op de website
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Saller Nederland 
schenkt nieuwe 
jassen aan 
onderhoudsploeg.
Marco van der A van Saller Nederland 
heeft nieuwe “werk” jassen 
geschonken aan de onderhoudsploeg 
van ons sportpark.

Deze mannen zorgen er wekelijks voor 
dat onze kleedlokalen en sportpark er 
netjes en verzorgd uit zien. 

Een mooi gebaar van Marco om deze 
mannen bij aanvang van de herfst deze 
jas te schenken. 

Marco bedankt. 

En mannen ook bedankt, voor jullie 
werk op het sportpark. 

En zo blijft ons sportpark een  
visiteplaatje voor bezoekende 
verenigingen.



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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Volkel schrijft geschiedenis en promoveert voor het eerst naar de tweede klasse
Dankzij een 1-2 overwinning bij SVN mag Volkel zich tweedeklasser noemen. 
Rick van Hinthum en Luuk Riepe bogen de stand in de slotfase om, 
Nadat Vichy Marchena de ploeg uit Landgraaf op voorsprong had gebracht.

Met bovenstaande tekst in de krant eindigde het 
vorige seizoen voor Volkel 1. Het was een lang 
seizoen maar we hebben uiteindelijk ons doel 
bereikt.
Na een goed begin en een dipje in de winterstop 
maakte een goede eindspurt dat we als 2e  
eindigden in de competitie.
Dit konden we natuurlijk niet zonder de hulp en 
steun van alle kanten uit de club. Tevens was de 
sfeer en instelling van de gehele selectie perfect 
en wisten we allemaal waar we voor gingen, 
promotie naar de 2e klasse. Deze promotie  
wilden we natuurlijk zelf als team maar zeker 
voor onze vertrekkende trainer Tom van Dalen en 
aanvoerder Ruud Verstegen. Voor hen had dit een 
extra lading.
Al bij al was het wat ik al hierboven beschreef 
een lang en zwaar seizoen waar vele spelers op 
het eind van het seizoen op hun tandvlies liepen 
te ballen. Door de enorme steun van het 2e elftal 
en de JO19-1 konden we de strijd tot het einde 
volhouden en zelfs daarin nog een keer extra 
gas geven. Als je ziet dat we 34 spelers hebben 
gebruikt in het gehele seizoen merk je pas waar 
onze club groot in is. De saamhorigheid en het 
klaar staan voor elkander maakt ons extra sterk 
en gevreesd bij andere clubs. Natuurlijk doen het 

de 11 jongens op het veld maar het  niveau wordt 
uiteindelijk bepaald door de invallers/reserves die 
bij blessures invallen.
Tevens kun je natuurlijk  de begeleiding van zowel 
het 1e, 2e elftal en TC  niet vergeten deze stellen 
tenslotte alles in het werk om iedereen  scherp, top 
fit en gefocust te houden naar het uiteindelijke doel.
En dan niet te vergeten onze trouwe grote groep 
supporters die ons door dik en dun steunden en 
vele wedstrijden ons kwamen aanmoedigen. Dit 
gebeurde zowel langs het veld als in de kantine:) Nu 
ik toch de kantine benoem wil ik alle vrijwilligers/
personeel en zeker Twan en Stef bedanken voor 
hun tomeloze inzet en geduld voor het telkens maar 
klaar staan voor de selectie. Soms werd het net iets 
later als gepland en voor hun was het ook een lang 
seizoen. TOP gedaan.👌

Het was een  historisch en lang seizoen maar met 
een  gouden randje wat we heel mooi konden 
afsluiten met een geweldig feestje.

Nogmaals allemaal bedankt voor wie ook maar wat 
heeft bij gedragen aan dit seizoen.

Jan en Rob
Leiders Volkel 1 seizoen 2018-2019
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BBQ, Feestje, koffietafel, receptie of vergadering, 
bel 06-20402015 voor de mogelijkheden ! 

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

menukaart kunt u vinden op onze website !! 
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Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114 

Secretaris
Wilco van Nuland 06-18516977

Penningmeester 
Ad Kuijpers 06-50260379

Wedstrijdsecretaris senioren 
Harrie Verwegen 06-23039215

Wedstrijdsecr. jeugd & veteranen
Frans van Os 06-19214199

Sportparkbeheer
Willy vd Heijden 06-30719424

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

PR/Media 
Mark Smulders 06-12437684

Activiteiten
Vacature
 

Jeugdcommissie 

Voorzitter 
Edwin van Diessen 06-55326571

Secretaris
Jan Riepe 06-22593695

Wedstrijdsecretaris 
Frans van Os 06-19214199

Coördinator JO19-JO15 
Bob vd Wijst 06-25187207

Coördinator JO13-JO12 
Wout Schepers 06-42627977

Coördinator MO17-MO15 
Thomas Swinkels 06-26473603

Coördinator MO13-MO11 
Alien Kleinlugtenbeld 06-30736422

Coördinator JO11-5jarigen 
Malu Timmers 06-54344485

Activiteiten 
Harrie Verwegen 06-23039215

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 06-23039215

Veteranencommissie
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114
Wedstrijdsecretaris Frans van Os 06-19214199
Penningmeester Jos vd Rijt 06-15170846

Trainers
Hoofdtrainer Michiel Jans 06-53433978
2e elftal Rob Schouten 06-19495622
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
Vrouwen 30+ Sjaak vd Wijst 06-11417507
Keepers Mart Bos 06-10787159
 Leo Lourenssen 06-55387491

Technisch coördinatoren  
senioren Pierre Hutjens 06-42489927
senioren Ties vd Berg 06-54352322
senioren/junioren Adri van Oort 06-53204476
vrouwen Hans vd Burgt 06-10643256

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

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

Consul Pieter Peerenboom 06-82535269

Infolijn rksv Volkel 0413-274085

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

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

E-mail algemeen info@rksv-volkel.nl

Clubblad 

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

E-mail clubblad clubblad@rksv-volkel.nl

Postadres 
Eeuwsels 14 5408 AJ Volkel

Bankrelatie Rabobank 154900311

Gevonden voorwerpen Twan of Stef kantine 0413-273336

Ledenadministratie
Aan- en afmelding Wilma Verstegen 06-33059089
Ledenadministratie Maarten Derks 06-23862496 33
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Warming-up Voetbal
Medische tips 

De gehele warming-up duurt  ongeveer 20 minuten en bestaat uit meerdere onderdelen.
De cooling down duurt ongeveer 10 minuten 
Gebruik vooraf en achteraf spierwrijfmiddelen, bijvoorbeeld STARBALM, om de doorbloeding 
en het herstel van de spieren te bevorderen.
 

Voor de wedstrijd/training
Loop eerst rustig gedurende 3 á 5 minuten om je lichaam over te laten schakelen van een 
rust- naar sportstand.
 
Vervolgens voer je dynamische oefeningen uit zonder bal. 
Dit zijn loopvormen en algemene oefeningen. 
Totaal duren die ongeveer 8 minuten. 
Hiermee wordt de beweeglijkheid van spieren en gewrichten vergroot. 
Er zijn 12 oefeningen die uitgevoerd kunnen worden over een afstand van ongeveer 15 meter.
 
1. Hakken, billen
2. Knie heffen
3. Aansluitpas 3 maal per kant
4. Kruispas rechts
5. Kruispas links
6. Huppelpas/ knie
7. Huppelpas/ armen
8. Liezen indraaien
9. Liezen uitdraaien
10 .Been recht op zwaaien
11. Been schuin in zwaaien
12. Snel voetenwerk, trippelen
 
Sluit af met een korte sprint over 30 meter. Vervolgens is het tijd voor baloefeningen gedurende 
8 minuten. Speel de bal eerst rustig naar elkaar in en vergroot langzaam de afstand en de 
snelheid. Doe verder nog enkele dribbeloefeningen om het balgevoel te verhogen.
 
Rekken en strekken van de spieren maakt je lichaam niet soepeler of minder vatbaar voor 
blessures zowel voor als na het sporten. Dit hoeft dan ook niet uitgevoerd te worden.
 
Na de wedstrijd/training
De cooling down duurt ongeveer 10 minuten. Begin met wat huppeloefeningen (ongeveer 2 
minuten) en eindig de cooling down door rustig uit te lopen.
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Op 27 september was weer onze jaarlijkse 

jubilarissenavond. Tijdens deze avond zijn de 

jubilarissen van 65 jaar, 50 jaar en 25 jaar lid in het 

zonnetje gezet.

Mannen, allemaal gefeliciteerd en we hopen jullie nog 

jaren op onze club te zien en we hopen dat we samen 

nog mooie momenten bij rksv- Volkel mogen beleven.

Zoals gewoonlijk werden ook de clubtopscorer, keeper 

van het jaar, koning van de assist en team van het jaar 

gehuldigd. 

Volkel 4 was hier flink vertegenwoordigd: topscorer is 

Theo Peerenboom, koning van de assist Stijn van Cuijk 

en team van het jaar was dus Volkel 4. 

Alleen de keeper van het jaar kwam van een ander 

elftal: Tomek Kuijpers van het eerste. 

Na het officiële deel hebben we de avond op een 

gezellige manier voortgezet.

Jubilarissenavond 2019
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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
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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)

Speciale 
RKSV spaaractieRKSV spaaractieRKSV spaaractieRKSV spaaractie
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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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