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Hallo Sportvrienden,

Terwijl de paaseieren alweer op tafel staan, raast het voetbalseizoen in een hoog tempo 
door. Waar we van de ene kant kunnen genieten van het mooie weer, kijken we van de 
andere kant weer op tegen de periode die voor ons ligt: de zomerstop. Echter is het nog lang 
niet zo ver en zullen de komende weken beslissend zijn in de vele competities, zowel op 
betaald niveau als ook bij het amateurvoetbal. 
In de eredivisie is het bij het tikken van dit stuk ontzetten spannend. Ajax en PSV hebben nu 
even veel punten. Het wordt ongetwijfeld een spannend einde van het seizoen. Dichter bij 
huis gezocht, heeft Volkel 4 hele goede papieren om de titel binnen te slepen. Dit geldt ook 
voor Volkel 3. Het zou mooi zijn als we eind mei de champagne kunnen ontkurken.
Ondertussen speelde Ruud Verstegen onlangs tegen Mulo zijn 400e wedstrijd voor Volkel 1, 
wat een ongekende prestatie is. Ruud Proficiat!! 
En met deze constatering dat 2019 alweer april heeft bereikt, kunnen we ook constateren dat 
jullie alweer de één na laatste editie van dit seizoen lezen. Een redelijk gevulde Klupproat, 
waar onder andere wordt teruggeblikt op het dartstoernooi en 2 jeugdteams die bij Helmond 
Sport de line-up verzorgde.
Wij wensen jullie veel lees plezier en succes met de laatste loodjes van de competitie.

Sportieve groet Arnold Pluk en Johnnie Groenen 
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In deze 
klupproat Van de voorzitter

Op 
zondagmiddag 
in het zonnetje 
schrijf ik een 
woordje voor 
het clubblad. 
Over een uur 
start de kraker 
Ajax- PSV. 
Volkel 1 heeft 
vanmorgen 
zijn punten 
al binnen 

gehaald in een gelijk opgaande wedstrijd 
tegen Handel. Om meteen aan te sluiten 
bij ons vaandelteam, geef ik graag mijn 
complimenten aan de spelersgroep. Al 
maanden kampen we met vele geblesseerden 
en toch weten we onze punten te pakken. 
Vele jonge spelers en spelers uit het tweede 
pakken de draad op en ontwikkelen zich tot 
goede basisspelers. Bied mogelijkheden voor 
de toekomst. 
Het 2de, 3de en het 4de draaien heel 
verdienstelijk bovenin mee en wie weet 
dat zij dit jaar nog voor iets moois kunnen 
tekenen. Het 7de is het gelukt om hun eerste 
puntje te pakken en hopelijk worden er dat 
de komende weken nog meer. Jongens heb er 
vertrouwen in en maak er een mooi seizoen 
van. 

Binnen het bestuur draaien de 
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 
al op volle toeren. Het vinden van trainers, 
leiders, grensrechters kost veel tijd maar 
we zien de toekomst hoopvol in. Afgelopen 
maand zijn 2 leden geslaagd voor hun 
trainersdiploma; Rob en Roy gefeliciteerd met 
dit mooie resultaat en hopelijk gaan jullie 

veel voor onze vereniging betekenen. 

Waar ik ook trots op ben is onze 
samenwerking met het jeugdbestuur. 
Afgelopen maandag hebben we bij elkaar 
gezeten om in kaart te brengen wat we willen 
uitdragen. Waar sta je voor als vereniging, 
wat willen we uitdragen? Deze richting, de 
visie, de koers die we samen bepalen sluit 
mooi op elkaar aan. De afstemming tussen 
het jeugdbestuur en hoofdbestuur verloopt 
prima en daar wil we graag mee verder.
Ook de samenwerking met onze 
kantinebeheerders verloopt naar wens. Stef 
en Twan nemen de verantwoordelijkheid 
voor hun taak en daar zijn wij heel blij mee. 

Waar ik niet trots op ben is het aantal 
aanmeldingen om mee te helpen bij de 
luchtmacht dagen. 1 positie levert al snel 
€ 300 op. Vooral onze senioren hebben 
het massaal af laten weten en dat is zonde. 
Zeker omdat we mooie plannen met de 
club hebben, zoals verbouwing van de 
kleedkamers en de kantine is er veel extra 
geld nodig. Maar de bomen groeien niet tot 
aan de Hemel en dat heeft wel tot gevolg dat 
we andere beslissingen zullen overwegen om 
onze plannen uit te voeren.

Tenslotte hoop ik dat we er nog een mooi, 
sportief jaar van maken.  Mooie resultaten 
op het veld, respect naar onze tegenstanders 
en veel plezier met elkaar in de kantine en 
hopelijk op ons gezellige terras.

Voorzitter
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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Pupil van de week

Ik ben Jelle de Groot 10 jaar oud en voetbal bij jo11-1 het ziet er 
naar uit dat we kampioen worden ;).

Op 24 Maart was ik pupil van de week bij Volkel-1 tegen Vitesse ’08.-1.  
Als eerste ontmoete ik de trainer van Volkel 1. 
We gingen naar de bestuurders kamer en daarna naar de kleedkamer. 
Ik mocht de teambespreking bijwonen en kreeg een bal met alle handtekeningen. 
Het was een mooie wedstrijd. 
Ik mocht meedoen met de warming up naast Ruud Verstegen. 
Daarna overpassen en de keeper intrappen. 
Toen de wedstrijd was begonnen mocht ik alleen op de keeper af en scoorde!

De eerste goal werd gescoord door Bob Linders 1-0, daarna een schitterende goal van 
Jan van de Rijt 2-0, de derde een knappe goal van de tegenstander 2-1, maar 
Ruud Verstegen kwam terug met een goal 3-1, daarna een mooie draaibal vanuit een 
vrijetrap door Bram van de Locht 4-1.

Justin Damen had hard gewerkt en scoorde de 5-1, hierna scoorde Luuk van de Elzen nog 
de 6-1 en daarmee was de wedstrijd beslist. 

Ik vond het heel leuk en hoop dat ik later zelf ook in het 1ste ga spelen. 

Gr Jelle de Groot.
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Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April, mei en juni

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m vrijdag    09.00 – 19.00 uur
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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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 
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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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Zwemmerseczeem 
op voetbalveld

1.Wat is zwemmerseczeem?
Zwemmerseczeem of voetschimmel is een veelvoorkomende 
infectie van de hoornhuid en/of nagels van de voet door 
schimmels. Circa 10 tot 15% van de volwassenen lijdt hieraan.

2.Waar kan je last van zwemmerseczeem krijgen?
De meest voorkomende vorm is aan de voeten. Vaak begint 
zwemmerseczeem tussen de tenen. Meestal tussen de kleine teen 
en zijn/haar buurman/buurvrouw. Ook de nagels kunnen aangetast 
worden. Overigens kan de hele voet last hebben van schimmels.

3.Hoe herken je ze zwemmerseczeem?
Zwemmerseczeem is te herkennen aan verweking, schilfering en/
of rode verkleuring van de huid, jeuk of blaasjes. Als je geen actie 
onderneemt kan het ook pijnlijk worden omdat er dan kloofjes in 
de huid kunnen ontstaan. Aan de nagels valt op dat ze vergelen en 
brokkelig worden.

4.Is er één soort schimmel hiervoor schuldig?
Neen, er zijn meerdere boosdoeners mogelijk die alleen of in 
combinatie hun problemen veroorzaken.

5.Hoe kan een zekere diagnose gesteld worden?
De dokter kan, indien nodig, met een microscoop, kweek of 
fluoricerend licht vaststellen welke schimmel de schuldige is. 
Over het algemeen maakt de schimmelsoort niets uit voor de 
behandeling.

6.Hoe kom ik aan zwemmerseczeem?
Zwemmerseczeem is een besmettelijke aandoening die door 
overdracht van de ene persoon op de andere voet kan over 
gaan. Een populair verhuisadres is de douche bij zwembaden 
en sportaccommodaties en andere plaatsen waar men op blote 
voeten rond loopt. De ruwe duikplank is een onvermoede maar 
slecht te reinigen plek die ook tot de risicoplaatsen hoort. Maar 
ook op de bowlingbaan en in de privé-omgeving kan besmetting 
plaatsvinden.

7.Zijn er nog meer specifieke risicofactoren?
Ja, dat zijn vochtigheid, transpirerende voeten, krappe slecht 
ventilerende schoenen en sokken van niet absorberend materiaal. 
Ook beschadiging van de nagel geeft een extra risico. Mogelijk is er 
ook een genetisch risico waardoor de ene persoon meer last heeft 
dan de andere.

8.Als ik een schimmel vermoed wat moet ik dan doen?
Het beste kan je dan bij de huisarts langs gaan. Er zijn weliswaar 
ook via de drogist middeltjes verkrijgbaar maar helaas zijn die, 
zeker bij schimmel aan de nagels (kalknagels), vaak onvoldoende 
werkzaam.

9.Wat doet de huisarts dan?
Allereerst kijkt hij/zij of er inderdaad sprake is van een schimmel. 
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Bij een schimmel aan de huid zal meestal een anti-schimmel 
crème of tinctuur worden voorgeschreven. Bij schimmelinfectie 
van de nagels zal een pillenkuur worden voorgeschreven. Crème 
en tinctuur zijn namelijk niet in staat om door de nagel het 
onderliggende nagelbed te bereiken. 
Soms, als de tabletten niet worden verdragen, kan het nodig zijn 
de nagel te verwijderen om daarna het nagelbed met een anti-
schimmel crème of– tinctuur te behandelen.

10.Hoe lang gaat een en ander dan duren?
Dat hangt af van de ernst van de situatie. Een beginnende infectie 
tussen de tenen kan met een week verholpen zijn. Als er sprake is 
van een “oude” infectie van de grote teennagel is een kuur van een 
jaar te verwachten.

11.Hoe kan ik zwemmerseczeem voorkomen?
•De belangrijkste preventie is het dragen van badslippers in   
   openbare douche en sauna gelegenheden en kleedruimten.
•Bij transpirerende voeten deze behandelen met een drogend 
   poeder.
•Houten en kurken vlonders in douches vermijden.
•Bij voorkeur sokken van katoen of van ander vochtabsorberend 
   materiaal dragen.
•Dagelijks schone sokken aantrekken.
•Ventilerende goed passende leren schoenen dragen.
•Na het douchen de voeten goed afdrogen vooral tussen 
   de tenen.
•Schoenen die met anderen gedeeld worden tussendoor 
   met antischimmelpoeder behandelen.

12.Als ik bovengenoemde zaken in acht neem loop ik dan geen 
risico?
Neen, zodra bijvoorbeeld een nagel beschadigd raakt neemt het 
risico toe dat een schimmel er vat op krijgt. Door bovengenoemde 
voorzorgsmaatregelen neemt wel het risico af.

13.Als ik mijn zwemmerseczeem behandel ben ik er dan vanaf?
Neen, helaas zwerven de schimmels overal en is herinfectie goed 
mogelijk. Men zal dus zorgvuldig de kuur moeten afmaken en 
de nodige hygiëne in acht moeten nemen. Vaak zal, ook nadat 
de verschijnselen zijn verdwenen, de behandeling nog enige tijd 
moeten worden voortgezet.

14.Is er nog een extra advies?
Neen, eigenlijk niet. Goede hygiëne en alertheid op klachten 
moeten voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Wat extra kan zijn 
is dat men ook hiermee niet te lang moet doorlopen en moet 
voorkomen dat men andere leden in het gezin infecteert.

15.Tenslotte?
Voorkomen is beter dan genezen. 
Dus: altijd slippers mee en ook gebruiken.

Luister naar je lichaam, dat is je beste adviseur.
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De Vlonder 215
5427 DG Boekel

Mobiel: 06-53747057 www.beplating.net
info@beplating.net

Dak en Gevelbeplating

Oudedijk 54 - Odiliapeel  
Tel.: 0413 - 274 351

www.decountrystore.nl
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De jeugdspelers zitten midden in hun 
voorjaarsseizoen. Elke team speelt op haar eigen 
niveau lekker mee in de competitie. Waar voorheen de 
teams die 1e klasse speelden een complete competitie 
speelden over na- en voorjaar, spelen deze teams nu 
ook twee competities in één seizoen. Dat maakt dat ze 
voor de voorjaarscompetitie door de KNVB ingedeeld 
worden op het niveau dat bepaald wordt a.d.h.v. de 
resultaten van de najaarscompetitie. Ons vaandelteam 
de JO19-1 speelt hoofdklasse en zij spelen nog de 
complete competitie. Daarin hebben ze het zwaar, 
maar er zit zeker progressie in en in het voorjaar zijn al 
de nodige punten binnengehaald. 

Achter de schermen is de jeugdcommissie al druk 
bezig met het volgende seizoen. De eerste opzetten 
worden gemaakt voor de teams voor het nieuwe 
seizoen. In overleg met de leiders van diverse teams 
trainen er ook al tweedejaars spelers mee met de 
teams waarin ze volgend jaar eventueel te spelen 
komen. Dit om de leiders en trainers een beeld te 
geven van het niveau van de betreffende spelers en 
om de spelers alvast te laten proeven aan de volgende 
stap. Mooi is het om te zien dat ook in wedstrijden al 
spelers de kans krijgen om zich te tonen bij het team 
waar ze volgend seizoen wellicht een kans krijgen. In 
het 1e seniorenteam hebben spelers van de JO19-1 
hun eerste speelminuten gekregen. Als we als club 
de doorstroming vanuit de jeugd naar het 1e team 
kunnen blijven realiseren, dan belooft dit een mooie 
toekomst voor het Volkelse voetbal.

Graag wil ik hierbij onze sponsor Saller Nederland nog 
een keer bedanken. Saller is ook sponsor van Helmond 
Sport en Marco van der Aa heeft het initiatief 
genomen om de clubs verder kennis te laten maken 
met elkaar. Dit heeft al geresulteerd een paar mooie 
activiteiten. Jongens en meiden van onze Onder 11 
teams hebben de line-up verzorgd van de wedstrijd 
Helmond Sport – GA Eagles en onze JO15-1 heeft een 
oefenwedstrijd gespeeld tegen een selectie elftal van 
Helmond Sport. 

Belangrijk is het om als club ook al verder te kijken dat 
het eerstvolgende seizoen. Hoe krijgen we het voor 
elkaar om iedereen met plezier hun sport te laten 
beoefenen? Hoe kunnen we dit blijven faciliteren? 
Hoe kunnen we leden aan ons blijven binden anno 
2019? Dit zijn voorbeelden van vragen waar we een 
antwoord op proberen te krijgen. Samen met het 
Hoofdbestuur willen we dat meer concreet gaan 
maken. Start hebben we hiermee gemaakt met een 
workshop onder leiding van Frans Bongers. Frans 
heeft een bestuurscursus gevolgd bij de KNVB en hij 
heeft ons een aantal inzichten gegeven in de cultuur, 
structuur en strategie van een moderne vereniging. 

We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Met sportieve groeten, 

Edwin van Diessen

Jeugdproat
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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
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Sen Verkuijlen (10 jaar) 

1. Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit? 

Ik ben begonnen bij de 5-jarigen, waar bijna iedereen 
begint... toen naar de F4, naar de F2, naar de F1 en nu 
zit ik in de E1 (JO11-1). 

2. Op welke plaats sta je in het veld en is dat ook je 
favoriete plek? 

Ik sta op het middenveld en dat vind ik ook het leukst. 
Heel soms sta ik voorin en dat vind ik ook wel leuk.

3. Jullie staan nu, na 3 wedstrijden, bovenaan; denk 
je dat het jullie gaat lukken om kampioen te worden? 

Ik denk het wel! Volgende week moeten we tegen de 
een na laatste. De moeilijkste is denk ik die tweede 
staan, als eerste onder ons. Ik weet niet of ze goed 
zijn want we hebben er nog nooit tegen gevoetbald. 
We gaan voor plezier èn voor het kampioenschap… 
“Winnen is ook leuk!”

4. Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?

We hebben bij het trainen geleerd dat we meer 
moeten bewegen en dat gaat steeds beter en 
daardoor is het ook steeds leuker!

5. Waar ben je goed in en wat was je beste actie / 
truc of knappe kunst?

Uhm… ik denk zelf dribbelen of zo.. En ik doe vaak een 
truc: dan stap ik de ene kant op en dan tik ik de bal de 
andere kant op; daar trapt de tegenstander vaak in.

6. Wat doen jullie als jullie scoren?

Juichen!! En we geven elkaar een high five.

7. Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs 
meegemaakt met het voetballen of trainen?

Ja, haha, dat was dit jaar nog, de eerste wedstrijd van 
de competitie; Joeri schoot de bal en toen vloog zijn 
schoen uit; die vloog tegen de lat en de bal ging erin!! 
En na de wedstrijd met de penalty’s gebeurde dat 
weer; Joeri zijn schoen tegen de lat en de bal erin!!

8. Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?

Een Lion. En een gehaktbal vind ik ook lekker!

9. Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou 
je dan willen veranderen of toevoegen?

Uit de 
voetbalschoen van....
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Hmm, eigenlijk niks… of ja nieuwe ballen en nieuwe 
pionnen, want die zijn bijna allemaal kapot.

10. Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)
voetballer is jouw grote voorbeeld?

PSV! En de beste voetballer vind ik Messi of Ronaldo.

11. Op welke school zit je en wat wil je later worden?

Ik zit op de Vlieger en ik wil later profvoetballer 
worden. Als dat niet lukt, dan weet ik nog niet wat 
ik wil worden. Ik hoop wel dat ik net als Messi of 
Ronaldo wordt, maar dat gaat niet makkelijk lukken, 
denk ik…

12. Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een 
andere sport? En zijn jullie pap, mam, je broer en 
zusje ook sportief?

Nee, ik zit alleen op voetbal; maar ik vind freerunning 
ook wel heel leuk.
Papa doet voetballen, Milan zit bij kickboksen en 
mama en Feije doen zingen, maar dat is eigenlijk geen 
sport hè.

13. Is er nog iets wat je graag in de Klupproat wil 
zeggen?

Uhm, nee, eigenlijk niet… papa/trainer Martijn wil 
wel wat toevoegen: “zou fijn zijn als er meer doelen 
komen, wij trainen eigenlijk net te laat; alle doelen zijn 
dan al “ingepikt”…”

Sen, kei leuk dat wij jou mochten interviewen, het 
was gezellig!! Dankjewel!! En Martijn natuurlijk ook 
bedankt voor de gastvrijheid! 
Heel veel plezier (èn succes) de komende wedstrijden!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht
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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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Vrijdag 15 maart was het 
dan zover!

De jongens en meisje van 
de JO11-1 en de Jo11-2 
zijn door Marco van der 
A, Sport Saller Nederland 
uitgenodigd om de line-up 
te mogen verzorgen bij de 

wedstrijd Helmond Sport tegen Go Ahead Eagles. Tijdens 
de line-up mogen de kinderen voorafgaand aan de wedstijd 
hand-in-hand met de spelers het veld op. Vanuit de JO11-1 
en JO11-2 mocht er 1 voetballer voorgedragen worden 
om als Fan of the Match de wedstrijd te mogen bijwonen. 
Niene Timmers was door haar collega-voetballers 
uitgekozen om deze taak op zich te gaan nemen. Wat was 
zij trots toen zij dit hoorde!! Door een ooroperatie begin 
dit jaar, mocht ze 8-10 weken niet sporten, dus wat was ze 
blij toen ze vrijdag 15 maart weer haar voetbalschoenen 
aan mocht trekken. Als Fan mocht ze samen met de spelers 
van Helmond Sport meedoen met de warming up in het 
stadion! De bijzonderste warming-up die ik als moeder ooit 
gezien heb van Niene.

15 maart 19.30, alle Volkel voetballers mochten mee 
naar de kleedkamer om zich om te gaan kleden in een 
Helmond Sport tenue. We kwamen onderweg zelfs echte 
spelers tegen, hoorde ik iemand zeggen! Toen was het 
moment daar, we moesten gaan opstellen in de gang 
van het stadion. Cameramannen stonden klaar om ons 
te gaan filmen. Niene mocht met de scheidsrechter 
als eerste het veld op, ze pakte de bal en vervolgens 
kwamen alle Helmond Sport voetballers samen met de 
jongens van de JO11-1 en JO11-2 achter hun aangelopen 
richting de middenstip. Daar werd bepaald wie er als 
eerste mocht aftrappen. Wie dat was weet ik niet meer, 
ik moet heel eerlijk toegeven dat ik meer oog had voor 
alle Volkel voetballertjes die allemaal met een sprint 
het veld kwamen afgerend, een prachtig gezicht was dat. 
De ontlading was goed te merken bij terugkomst in de 
kleedkamer, klein feestje volgde daar. Maar daar kwam 

JO11 - Helmond Sport
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helaas al snel een einde aan toen het fluitsignaal werd 
gegeven en de wedstrijd begon. Iedereen mocht deze 
spannende wedstrijd meekijken op de tribune, waar alle 
papa’s en mama’s al zaten, trots nagenietend van hun 
eigen kinderen die even van tevoren stonden te schitteren 
op de grasmat van Helmond Sport.
Die avond zijn we getuige geweest van een mooie 
wedstrijd! Helmond Sport- Go Ahead Eagles werd 1-1!
Niene mocht omdat ze Fan of the Match was die avond 
nog kennismaken met alle spelers van Helmond Sport en 
kreeg een voetbal waar iedereen zijn handtekening op ging 
zetten. De Helmond voetballers waren vrolijk en waren 
zichtbaar blij met de gelijkstand tegen de bijna koploper in 
de Keuken Kampioen Divisie.
Tevreden en met een hele mooie ervaring rijker is iedereen 
weer richting Volkel vertrokken!
Namens de voetballers van de JO11-1 en de JO11-2 willen 
we Marco van der A, Helmond Sport, RKSV Volkel en FC 
Robinstijn hartelijk bedanken voor de uitnodiging, het was 
geweldig!!

Malu Timmers, mama van Niene Timmers
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • (0413)-272149 • www.tenwbouw.nl • info@tenwbouw.nl
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Beste voetbalvrienden en vriendinnen,

Allereerst, Ruud bedankt voor het doorgeven van de pen. 
Jammer dat je niet altijd de Klupproat leest want dan had 
je geweten dat ik een jaar of 4 geleden ook al eens de pen 
heb gehad. Dus nu alleen een update van de afgelopen 4 
jaar.

Sinds mensenheugenis voetbal ik al bij het vijfde. 
Zoals iedereen weet is het vijfde misschien wel het meest 
getalenteerde team van Volkel. Maar het komt er niet 
altijd uit. Ik denk dat dit te maken heeft met de vorm van 
de dag. Vorm is iets ongrijpbaars, soms sta je ‘s morgens 
op en denk je: Hee, de vorm is goed maar uiteindelijk blijkt 
het toch enorm tegen te vallen. En soms denk je: goh, de 
vorm is slecht en dan blijkt dit inderdaad zo te zijn. In 2015 
spatte de vorm er echter bij het hele team er af, en zijn we 

toen ook kampioen geworden. 
Het kampioenschap hing al een tijd in de lucht, dus er 
moest een nummer gemaakt worden. Met een aantal 
begenadigd muzikanten van ons team zijn we in de 
studio van Erik Riepe gedoken. Met als gevolg, een grote 
kampioens-hit! En ik als uitverkorene, beter gezegd als 
saxofoon-virtuoos, had de eer om deze hit af te sluiten met 
een onwijs vette solo. Deze solo zal bij vele van het team 
nog in het geheugen gegrift staan. 

Zoals vele grote kampioenen weten, komt er na zo’n groot 
piekmoment een dip. Deze dip zijn we tot op heden nog 
steeds niet te boven gekomen. Het is te hopen dat de 
vorm weer terug keert en we weer mee zullen strijden om 
het kampioenschap. Dus boys, volgend seizoen gaan we er 
ècht voor!

Graag wil ik de pen doorgeven aan mijn broer, collega en af 
en toe ook teamgenoot:  onze Paul, succes!

De PEN

Per ingang van volgend seizoen kent het voetbal een aantal nieuwe spelregels met betrekking tot het wisselen, 
de handsbal, de doeltrap en aanvallers in de muur van de verdedigende partij bij een vrije trap.

De internationale spelregelcommissie van het voetbal (IFAB) heeft zaterdag tijdens een bijeenkomst in het Schotse 
Aberdeen de volgende wijzigingen doorgevoerd:

-  spelers die gewisseld worden dienen het veld bij de dichtstbijzijnde zij- of achterlijn te verlaten en niet, zoals 
 nu, bij de middenlijn aan de zijkant van het veld. Op die manier kan tijdrekken worden voorkomen;

-  verder is het niet meer toegestaan om als aanvaller in de muur van de tegenstander te staan bij een vrije trap. 
 Zodoende tracht de aanvallende partij nu nog het zicht van de doelman te belemmeren. Aanvallers moeten 
 vanaf volgend seizoen minstens een meter van de muur verwijderd zijn;

-  Bij een handsbal in een aanvallende situatie is de intentie ervan niet meer relevant. Hands is hands. 
 Bijvoorbeeld: als een speler de bal met de hand raakt en daaruit scoort, of met een handsbal een aanval opzet 
 waaruit wordt gescoord, dan wordt dat moment afgefloten. Dat klinkt logisch, maar nu wordt nog gekeken of 
 er opzet in het spel is. Dat is vanaf volgend seizoen niet meer relevant;

-  ten slotte een wijziging bij het nemen van een doeltrap. Het is voor de ontvanger niet meer verplicht om de 
 bal pas aan te raken buiten het eigen zestienmetergebied. De doelman kan zijn medespeler dus ook binnen 
 het eigen strafschopgebied bereiken.

Nieuwe spelregels!
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De topscoorder

Nog altijd de aanvoerder van de tussenstand, 
maar niet meer zo uitgesproken als een paar 
maanden geleden, Theo Peerenboom! Hij weet 
het netje nog steeds regelmatig te vinden, maar 
Stefan van Dooren wil zich nog niet gewonnen 
geven, het zal een nek-aan-nek race worden wie 
dit jaar met de eer gaat strijken. Voor de overige 
spelers lijkt het gat niet meer te dichten, hoewel 
Femke van der Zanden een inhaalrace heeft in-
gezet. Het 30+ voetbal lijkt haar goed af te gaan…

Speler   Doelpunten Team
Theo Peerenboom 23  Volkel 4
Stefan van Dooren 21  Volkel 8
Dennis vd Burgt  15  Volkel 2
Femke vd Zanden 12  Dames
Gijs Verkuijlen  12  Volkel 3
Mike van Hintum 10  Volkel 8
Fred van Asseldonk 9  Vets
Sander vd Elzen  8  Volkel 2
Kenny van Hal  8  Volkel 3
Britt van Hooff  7  Dames
Stijn van Cuijk  7  Volkel 4
Rene Peerenboom 7  Volkel 6

 

Koning van de Assist

Wederom een oud eerste speler die naar het 4e is 
afgezakt die de ranglijst aanvoert. Dit keer is het 
Stijn van Cuijk die met 11 assists het klassement 
aanvoert. Maar zeker nog geen gelopen race, 
want maar liefst 4 spelers zitten hem op de hielen 
met 10 assists.

Speler   Assists  Team
Stijn van Cuijk  11  Volkel 4
Marieke Wouters 10  Dames
Sander vd Elzen  10  Volkel 2
Rene Peerenboom 10  Volkel 6
Stefan van Dooren 10  Volkel 8
Fieke Bos  8  Dames
Bas vd Rijt  8  Volkel 4
Femke vd Zanden 7  Dames
Bart van Lamoen 7  Volkel 4
Twan vd Zanden 7  Volkel 8

Statistieken

Vannacht wordt de klok een uurtje voorruit gezet, dus grote kans dat ik morgen rond deze tijd aan een 
gratis biertje in de kantine zit! Dit houdt dus ook in dat we langzaam aan het einde van het seizoen 
naderen! In de verschillende tussenstanden is het nog ontzettend spannend wie er dit seizoen met de 
eer vandoor gaat!
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Doelman van het jaar

Een nieuwe aanvoerder van deze tussenstand. Tom 
van de Burgt kreeg gemiddeld dit seizoen tot nu 
toe het minste doelpunten tegen! Zou hij Tomek dit 
seizoen kunnen aftroeven? Nog een paar 
wedstrijden te gaan om te bewijzen wie dit jaar het 
beste zijn mannetje stond!

Speler Aantal  Tegengoals Gemiddelde
 gespeeld  
Tom vd Burgt 14 13 0,93
Tomek Kuijpers 17 18 1,06
Tim de Loo 13 15 1,15
Mike van Eembergen 11 15 1,36
Marvin Schonenberg 13 19 1,46
Wim vd Locht 7 11 1,57
Lieke vd Rijt 10 18 1,80
Tom Volgels 9 17 1,89
Mart Bos 7 24 3,43
Wilco van Nuland 10 59 5,90

Team van het jaar

Volkel 3 handhaaft zich aan de kop van dit klassement 
en staat ook in de competitie nog altijd aan kop. Zou 
Sjaak er toch nog een kampioenschap uit weten te 
slepen? Met de topscoorder en de koning van de assist 
in de gelederen kan Volkel 4 natuurlijk niet ontbreken in 
de top van dit klassement. Ze houden het spannend en 
zorgen er voor dat het zeker nog geen gelopen zaak is.

Team Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 3 14 34  2,43
Volkel 4 12 28  2,33
Volkel 8 13 29  2,23
Volkel 2 16 33  2,06
Dames 30+ 8 15  1,88
Dames 1 13 23  1,77
Volkel 1 18 29  1,61
Volkel 5 15 22  1,47
Volkel 6 15 22  1,47
Veteranen 13 8  0,62
Volkel 7 13 1  0,08

De jeugd

Door de wijziging van de website zijn de statistieken 
van onze jeugdelftallen (tijdelijk?) niet beschikbaar.

Geniet allemaal van het mooie lente weer en heel 
veel succes in de laatste wedstrijden van dit seizoen. 
Hopelijk vallen er aan het einde een aantal 
kampioenschappen te vieren!

Groet,

Wout Cobussen
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Op 12 en 13 januari jl. was er weer ons jaarlijks 
terugkerende dartsweekend. Dit jaar voor de 13de 
maal alweer. Op de zaterdag voor onze jeugd en op de 
zondag waren het de senioren die hun kunsten op de 
dartsborden mochten vertonen.

De kantine werd vrijdags van tevoren weer helemaal 
omgetoverd tot een heus dartsparadijs dus de 
toernooien konden beginnen.

De jeugd was zaterdag aan de beurt. Verdeeld over 2 
leeftijdsgroepen, 1 groep tot en met 11 jaar en 1 groep 
vanaf 12 jaar, gingen we van start met maar liefst 36 
jongens en meisjes. Er werd tactics  gespeeld, dat wil 
zeggen alles 2 keer raken.
Zoals elk jaar hadden we in de voorrondes weer 
spannende partijen  en gingen de besten van iedere 
poule over naar de finale ronde.
Er werd fanatiek gespeeld en uiteindelijk ging de finale, 
tot en met 11 jaar, tussen Jay Megens en Pieter v.d. A. 
welke door Jay  werd gewonnen. 
De finale, vanaf 12 jaar, werd gespeeld door Gijs 
v Diessen en Sem v Maasakkers. Deze finale werd 
gewonnen door Sem na een mooie partij darts.
Jay en Sem van harte gefeliciteerd met het behaalde 
resultaat. 

Op zondag ging de kantine open voor de senioren darters 
zodat er gestreden kon worden om de felbegeerde 
wisselbeker. En uiteraard een jaar lang beste darter van 
RKSV Volkel.

De opkomst was weer goed, maar liefst 44 personen 
hadden zich hiervoor ingeschreven.
Beetje jammer dat de selectiespelers geen zin hadden 
om een potje mee te gooien want dan hadden we eens 
kunnen zien wat hun dartskwaliteiten waren.
Na wat kleine probleempjes met de computer gingen we 
van start met de voorrondes. We hadden 11 poules van 4 
personen.

De sfeer zat er al vlug in zodat het een gezellige middag 
werd. Daarbij werd er ook nog een leuke pijl gegooid 
door de deelnemers.

In de voorronde werd er 1x 180 gegooid, wat achteraf 
ook de enige van het hele toernooi bleek.

Na deze voorronde werd het deelnemersveld opgedeeld 
in 2 groepen. De winnaars gingen door in de winnaars 
ronde en de verliezers in de, je raad het al, verliezerronde.
Het werd in beide rondes spannend tot op het eind 
en uiteindelijk waren het Marly Nijland en Edwin 
Hermkens die in de verliezerronde gingen strijden voor 
de eer. Marly was deze keer te sterk voor Edwin en won 
daardoor de verliezerronde.

De grote finale werd gespeeld door Mark School, die in 
de finale kwam door o.a. Gerald Riepe uit te schakelen, 
en Stan Hurkmans, die het hele seizoen al laat zien in 
goede vorm te verkeren.
Mark had denk ik zijn kruit verschoten want Stan gaf 
hem weinig kans in deze partij. Stan werd voor de eerste 
keer kampioen Darten van de club en was daar zeer blij 
mee. Al jaren doet Stan mee voor de bovenste stek maar 
telkens wilde het hem maar niet  lukken. Dit jaar dus wel. 
Het is hem gegund.

Marly en Stan van harte gefeliciteerd !!! 
En de complimeneten aan Mark en Edwin voor hun 
goede spel.

Graag wil ik alle deelnemers en supporters hartelijk 
bedanken voor hun enthousiasme en inzet en wil ik 
Marcel Robben bedanken voor het sponsoren van de 
snoep. 

Wilfred, Hans, Fred en Stan wil ik graag bedanken hun 
geweldige hulp deze 2 dagen.

Verder wil ik het kantine personeel hartelijk bedanken 
voor het natje en droogje. 
Het was weer prima geregeld.

Grtjs Gerald

Dartsweekend
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06-22 88 67 76
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Afgelopen oktober is een heel 
team vanuit Nederland naar 
Gambia gereden. Ze namen 
deel aan de 
Antwerpen-Banjul challenge. 
Ze zijn met jeeps helemaal 
naar Afrika gereden. Eenmaal 
daar aangekomen zijn de 
jeeps geveild voor het goede 
doel. Hun doel is om geld 
bijeen te brengen om een 
nieuwe kraamkliniek op te 
bouwen in Gambia. 
Maar zoals jullie op de foto’s 
kunnen zien is er ook kleding 
die kant opgegaan. Dit zijn 
de shirts van de kantine 
medewerkers van afgelopen 
jaar. De mensen daar zijn 
ontzettend blij met onze 
shirts.

Mede mogelijk gemaakt door;
Cor van Dooren en Henk Verhoeven
Marijn en Nelly van Aarle
Tini en Jolique Den Dekker
Hans, Ursula en Mathijs Krol

Warme groet van de Volkelse challenge rijders

Ledenmutaties

Afgemeld
Wendy Vlottes  Vrouwen 30+
Daan vd Pol  Senior actief
Olivia vd Poel  MO9
Fred Bongers  Niet actief
Hans Kremers  Niet actief
Katie Selten  JO8
Famke Arts  Vrouwen 1
Rick Silverenberg  Niet actief
Tonny Manders  Niet actief
Jesse van Hooft  JO19
Hans vd Bogert  Niet actief
Femke van Nuland MO11
Bas Raijmakers  Niet actief
Janneke van Nuland Leidster MO11

Aangemeld
Ingrid vd Locht  Medewerkster kantine
Jet vd Zanden  Vrouwen 1
Daan Hermans  JO7
Kay Veen  JO7  
Mels Schouten  JO7
Luca vd Hoogen  JO7
Liam Selten  JO7
Stijn Gaertner  JO7
Dex Wezenberg  JO7

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

27

Antwerpen-Banjul 
challenge
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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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Interview met
Bart Teeuwen

trainers waarbij trainingsvormen ook echt werden 
uitgevoerd in de wedstrijd.

Beste speler mee gespeeld: 
Ik maak er spelers van, Dat zijn toch wel Job van Oort en 
Bram van de Locht. Dat zijn de spelers waarbij ik in mijn 
jeugdteams altijd heb gespeeld. Bram is een zeer technische 
voetballer met een goed overzicht en Job is een echte spits 
die 80% van de kansen wel erin schiet. 

Beste speler tegen gespeeld: 
Op de training had ik het tegen een speler altijd heel lastig 
en dat was Sjors Lourenssen. Aangezien we in de jeugd 
altijd gingen voetballen na school wist hij precies altijd wat 
ik ging doen met de bal.

Meest onderschatte speler: 
Ik vind Teun Hoefs een hele erge onderschatte speler. Hij 
speelt nu in het 3de van Volkel. Ik weet zeker als hij minder 
achter de vrouwen aangaat en zich meer focust op het 
voetbal dan kan hij zeker in het 2de maar ook in het 1ste 
komen te voetballen.

Favoriete clubman: 
Robbie Verhoeven.

Mooiste doelpunt: 
Mijn mooiste doelpunt viel toen we onze 
kampioenswedstrijd speelde tegen Mill. Roy Robben had 
de bal en speelde die over de verdediging na mij toe. De 
bal eindigde buiten de zestien. Hij dutste op en ik nam 
de bal via de duts op de volley en schoot hem hard in de 
rechterkruising. Het lijkt misschien niet zo spectaculair, 
Maar de mensen die me goed kennen weten als ik buiten de 
zestien schoor dat het zeker een knappe prestatie is.

Grootste blunder: 
Ik heb niet heel veel blunders binnen het veld. Wel zijn 
er een aantal gemaakt buiten het veld. Ik heb een keer 
een prima pot gespeeld in Volkel 2. Dit was dus ook het 
moment dat ik MOTM was geworden. Dat betekent dat je 
in 30minuten een kan bier naaar binnen moet werken. Nou 
natuurlijk lukt mij dat niet, Maar na 6uur drinken en met 
volle tegenzin die kan leegdrinken was ik toch wel echt zat. 
In de planning stond dat we gingen uiteten met de familie, 
maar het was zo erg dat het uiteten niet is doorgegaan 
omdat ik iets te diep in het glaasje had gekeken.

En volgend seizoen: 
Volgend seizoen gaan we zeker alles op alles zetten om in 
Volkel 1 te komen. En ook gaan we alles op alles zetten om 
het net zo gezellig te maken in de kantine als dit seizoen.

voetbalschoenen ( zwart witte Puma ). Ik in de in winkel kwam 
en dat ze er niet meer waren. 

Heeft in het veld een hekel aan: 
Tegenstanders die me de hele tijd op mijn enkel trappen, 
meestal lukt het ze niet maar als het ze lukt doen ze het zeker 
niet slecht.

Kleur schoenen: 
Hele mooie felle oranje schoenen

Meest geleerd van: 
Onze Plastermade, Rene van Schijndel is toch wel de trainer 
waarvan ik het meest geleerd heb. Ook een van de weinige 

Mooiste tenue: 
PSV

Gezelligste kantine: 
rksv Volkel

Kunstgras: 
Ja, zeker prima

Aantal glazen bier op 
zondag: 
Licht eraan of ik in vorm 
ben, dat is meestal niet 
het geval dus neem ik er 
ongeveer 12.

Sterkste punt: 
Mijn acties, mannetje 
passeren en overzicht 
houden.

Zwakste punt: 
Lichamelijk duel, mijn 
harde shot

Mooiste herinnering: 
Dat we onverwachts in 
de a1 kampioen werden, 
omdat Nooit Gedacht zo 
stom was om de laatste 
wedstrijd te verliezen. 

Grootste teleurstelling: 
Mijn grootste 
teleurstelling was nadat 
ik 8 jaar dezelfde type 

Team:  
Volkel 2

Niveau: 
3de klasse?    
 
Geboortedatum: 
10-03-1998

Woonplaats: 
Volkel

Positie: 
Links- of rechtsbuiten

Vorige clubs: 
Geen

Werk: 
Swiss Sense
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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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Ons nieuwe Dames 30 + team is voorzien van nieuwe wedstrijdshirts.
Sponsoren Wilco de Groot van Houthandel Van Engeland de Groot en
Mathieu de Groot van Accountantskantoor de Groot hebben de onlangs de shirts officieel overhandigd.

De shirts werden door de dames enthousiast ontvangen, en daarop volgende wedstrijd tegen Erp 
werd meteen met 5 -2 gewonnen.

Wij danken Wilco en Mathieu voor deze geste en wensen ze veel succes in de toekomst.

Shirtsponsors
damesteams

De Dames 1 is voorzien van nieuwe wedstrijdshirts.

Sponsor OOG / Oog Service aan huis heeft de de shirts officieel overhandigd.

Wij danken Els en Arno Verhoogh voor deze geste en wensen ze veel succes in de toekomst.
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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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cafehetwittepaard 
CHWPVolkel 

 
 
 

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

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

menukaart kunt u vinden op onze website !! 

0413  27 28 11

www.degroothoveniers.nl

info@degroothoveniers.nl
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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 
Willie v Deursen 06-13294262

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 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
 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
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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

V

R

S

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V

R

S

Volkel
Uden
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