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Het is inmiddels eind juni en de eerste hittegolf 

nadert onze landsgrenzen.  Het seizoen zit er nu 

pas op voor Volkel 1. Voor het eerst in de historie 

naar de 2e klasse gepromoveerd!! Gefeliciteerd.

Het 4e elftal is het wel gelukt om kampioen te 

worden. Op Hemelvaartsdag werd er, onder 

toeziend oog van vele toeschouwers, concurrent 

V.C.A. verslagen in een spannende en boeiende 

wedstrijd. Het lang verwachte feest kon dan 

eindelijk beginnen na het laatste fluitsignaal. 

Bij de jeugdafdeling zijn ook 3 teams kampioen 

geworden, namelijk de JO11-1, MO11-1 

en MO13-1. Jongens en meiden van harte 

gefeliciteerd. 

Wout Cobussen heeft zijn statistieken voor dit 

jaar weer afgerond. Verderop in dit blad kun 

je lezen wie er met de prijzen vandoor gaan. 

Inmiddels is dit weer de laatste Klupproat van dit 

seizoen. 

Volgend seizoen gaan we weer vrolijk verder. 

Rest ons om iedereen een hele fijne vakantie te 

wensen en op naar volgend seizoen!!

Met sportieve groet Arnold Pluk en 

Johnnie Groenen.
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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



Beste leden van RKSV Volkel,

Het seizoen 2018-2019 zit er op. Het heeft even geduurd maar niet 

zonder resultaat. Ons eerste wist zich afgelopen zondag te plaatsen 

voor een promotie naar de 2de klasse. Een geweldig resultaat en het is 

de eerste keer in de geschiedenis van de club. Volgens de foto’s hebben de 

mannen dit op een geweldige manier gevierd.

De resultaten waren dit seizoen toch van een bijzonder niveau; 

Volkel 4 werd kampioen en ze hebben het hele jaar prima resultaten 

geboekt. Het 2de en 3de verloren in de nacompetitie. Ook zij hebben het 

hele jaar mee bovenaan meegedraaid. Dit is voor de spelers maar ook 

voor de leiders en trainers een geweldige prestatie. Jammer dat in deze 

teams verschillende trainers of leiders ermee stoppen. Wij komen daar op 

de medewerkersavond nog op terug, het is belangrijk dat onze mensen 

regelmatig in het zonnetje gezet worden.

Ook de seizoensafsluiting was een groot succes, vele voetballers die tot 

laat in de avond zijn gebleven. 

Kortom, er is volop lof te melden en daar kijk ik na een jaar als voorzitter 

met trots op terug.

Na een dergelijk seizoen is het voor alle vrijwilligers de tijd gekomen om 

echt te genieten van een vakantie. De kantinemedewerkers hebben een 

zwaar jaar gehad. Wel heel veel plezier beleefd maar vele activiteiten zijn 

op hen afgekomen en telkens hoop je voldoende mensen te krijgen die 

bardienst willen draaien. Complimenten mannen en vrouwen voor de vele 

uurtjes die jullie allemaal in de kantine doorgebracht  hebben. 

Alle leden die meegeholpen hebben bij de luchtmachtdagen. Samen 

hebben we toch weer een mooie duit in het zakje gedaan. Mannen en 

vrouwen allemaal ontzettend bedankt hiervoor. De bestuursleden die 

steeds van de partij waren om de wedstrijden en activiteiten in goede 

banen te leiden. Ook zij hebben steeds gezorgd dat zaken goed geregeld 

waren. 

We mogen trots zijn op onze club, op onze medewerkers, op al die 

vrijwilligers en al die voetballers.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in volle gang, 

tenminste op papier. Voor de rest laten we het even los en gaan we 

genieten van een heerlijke, welverdiende vakantie.

Tot in augustus.

Dirk Verwijst

Van de voorzitter
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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



Het seizoen 2018-2019 zit er al weer op voor de jeugd. 
De meiden en jongens hebben ieder op hun eigen 

niveau veel lol gehad en ook de leiders, trainers en 
vele andere vrijwilligers hebben genoten. De begeleiding 

van de teams en alle andere vrijwilligers wil ik namens de 
jeugdcommissie dan ook graag bedanken voor hun inzet dit seizoen. Op het einde van dit seizoen hebben we drie teams mogen huldigen 

als kampioen. Op 25 mei stelden de MO11-1, MO13-1 en JO11-1 hun 
eerste plaats in de competitie veilig. Hierbij nogmaals gefeliciteerd 
aan spelers en begeleiding met het behalen van dit resultaat.Een groot compliment aan onze toernooicommissie. Met 

succes hebben ze dit jaar weer twee schitterende evenementen 
georganiseerd. Tijdens het paasweekend waren we gastheer voor 
het Easter Open en aan het einde van het seizoen vond ons eigen 
driedaagse toernooi plaats. De toernooicommissie is de drijvende 
kracht achter deze evenementen. Met ondersteuning van vrijwilligers 
zoals scheidsrechters, EHBO-ers, barpersoneel, schoonmaakploeg, 
verkeersregelaars en alle leden die andere taken uitvoeren, zijn het 
evenementen die staan als een huis.

Namens de jeugdafdeling wil ik vanzelfsprekend het 1e team van 
rksv Volkel feliciteren met hun promotie naar de tweede klasse. 
Om deze prestatie neer te zetten -na een seizoen dat zo lang heeft 
geduurd- is uniek. Goed is het te zien dat de spelers die aan het begin 
van het seizoen de stap vanuit de jeugd gemaakt hebben naar de 
senioren hun bijdrage hebben kunnen leveren aan dit succes. In de 
tweede seizoenshelft is met extra input direct vanuit de jeugd de 
selectie van het 1e ook nog aangevuld om deze compleet te maken. 
De betrokkenheid van de leiding van de JO19-1 en de korte lijntjes 
met de leiding van het 1e team hebben dit mogelijk gemaakt en dit is 
iets waar we als vereniging trots op mogen zijn. 

Met sportieve groeten, Edwin van Diessen

Jeugdproat
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WWW.LASBEDRIJFMDL.NL
CONSTRUCTIE / TRAPPEN / FERRO / NON-FERRO / BORDESSEN / INSTALLATIES



 

 
 
Pres. Kennedylaan 153 Uden 
Telefoon 0413-261905 
 
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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VOLKEL 4
KAMPIOEN!
In een spannende wedstrijd heeft Volkel 4 directe 
concurrent VCA 2 met 2-1 verslagen. Alle doelpunten 
vielen in de eerste helft. Volkel kwam na een 25 
minuten op een 2-0 voorsprong door een wereldgoal 
van Stijn van Cuijk. Vanaf een meter over de 
middellijn zag hij de VCA doelman ver voor zijn goal 
staan en wist hem vanaf die afstand te verrassen 
met een schitterende poging. Buiten bereik van de 
keeper viel de bal in de in goal.

Net voor rust kwam de spanning terug in de 
wedstrijd. Na een overtreding ging de bal op de stip. 
VCA scoorde de aansluitingstreffer. Na rust was het 
vooral standhouden waarbij Volkel 4 er af en toe 
gevaarlijk uitkwam. Kansen vielen er echter niet veel 
te noteren en de ruststand werd ook de eindstand, 
2-1. Volkel 4 kampioenen!
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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



Beste voetbalvrienden en vriendinnen, 

Allereerst, Herman 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 een jaar of 5 voetbal ik nu bij het vierde, voorheen was dat nog het vijfde. Maar het team van Herman miste de nodige kwaliteiten en konden het niveau amper aan. Vandaar dat we geruild hebben. Meestal draaide we bovenin mee, maar ieder jaar was er wel een team dat net iets meer geluk had dan wij. Daar kwam dit jaar dan toch een eind aan. Na een spannende competitie trokken we toch aan het langste eind. Bij deze wil ik iedereen nog bedanken die tijdens de kampioenswedstrijd is komen supporteren. Het kampioenschap is ‘vur un goeie’ gevierd bij van Zutphen op het terras en daarna nog verder. 
Graag wil ik de pen doorgeven aan Jasper Schonenberg. Ik heb geen idee of hij de pen al ooit gehad heeft. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik de Klupproat niet altijd meer lees, sinds ik hem digitaal ontvang. Bij deze mag de persoon die hier over gaat mij weer aanmelden voor een hardcopij.

Paul Derks

De Pen Volkel 7 zever
Over de resultaten van afgelopen seizoen is 

niet om over naar huis te schrijven, vandaar 

dat er weinig over dit team in het clubblad is 

verschenen. Na de winterstop heeft Volkel 7 tien 

punten meer gehaald dan voor de winterstop. 

Voor de winterstop werd de sponsoring door 

Karwei goed eer aangedaan met hun slogan 

“Geen punt bij Karwei”. Na gedegen onderzoek 

is de oorzaak gevonden bij coach Martijn van 

Dijk. Na de winterstop was hij vaker afwezig bij 

wedstrijden van Volkel 7 om zijn favoriete club 

PSV in uitwedstrijden aan te moedigen. Daar waar 

de resultaten van Volkel 7 beter werden ging de 

lamp langzaam uit in Eindhoven. Ajaxsupporters 

vrezen nu dat hij een Ajax-seizoenkaart gaat 

aanschaffen, gelukkig is er een lange wachtlijst. 

Hopelijk is hij dan wel zo slim om een Ajax-shirt 

aan te trekken i.p.v. een PSV-shirt. Anders blijft hij 

in de hoek zitten waar de klappen vallen. 

Na de winterstop ging niet alles perfect. Zo 

werden de uitwedstrijden tegen Gemert en 

Boekel kansloos verloren. In die wedstrijden was 

Volkel 7 nergens te bekennen. Handel en Festilent 

wisten echter maar 1 puntje te pakken tegen 

Volkel 7. 

Het seizoen is ten einde. Het wordt een drukke 

transferzomer. Een groot aantal sterren gaan 

stoppen. Op het moment van schrijven zijn dit 

Ruud van Nuland, Sander Dortmans en Stefan 

Raijmakers die de veteranen gaan versterken. Rick 

Dortmans gaat zijn geluk beproeven in een andere 

sport. Hij gaat de tennisbaan onveilig maken. Max 

Hendriks is geëmigreerd naar Utrecht voor zijn 

werk. Martijn van Dijk gaat de technische staf 

verlaten. Hij gaat de dames van Vorstenbosch 

coachen. 
Volkel 7 wenst allen veel succes in hun nieuwe rol.

Voor het nieuwe seizoen komt Volkel 7 hopelijk in 

een aantrekkelijker competitie terecht. Hopelijk 

met een kwaliteitsinjectie gaan we voor betere 

resultaten.
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optiek optometrie gemak

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



Joy (13 jaar) en Kim (11 jaar) Vissers

� Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe 
uit? 
Joy: Ongeveer 2 jaar geleden ben ik begonnen, 
toen er veel meiden gingen voetballen. Ik kwam 
toen bij MO13; dus spelen op een half veld, we 
wonnen niet zo veel maar het ging (en gaat) 
steeds beter. Nu speel ik bij MO13-1. 

Kim: Ik ben ongeveer 2 weken nadat Joy is 
gaan voetballen, ook lid geworden dus nu ook 
ongeveer 2 jaar geleden, toen ben ik bij MO11 
gekomen. In het begin wonnen we niets maar 
het ging (en gaat) ook bij ons steeds beter en 
dit jaar hebben we dus zelfs alles gewonnen 
(MO11-1)!

�Op welke plaats sta je in het veld en 
is dat ook je favoriete plek? 
Joy: Ik sta (meestal) op het middenveld 
en dat is ook mijn lievelingsplek. Soms 
sta ik in de goal, omdat wij geen vaste 
keeper hebben en allemaal dus wel 
eens (moeten) keepen.

Kim: Ik sta altijd voorin en dat is mijn 
favoriete plek. Wij hebben wel (‘n) 
vaste keeper(s). Heel veel meiden bij 
ons willen graag voorin, daarom sta ik 
soms op het middenveld.

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Wij hebben
op het veld
gejuicht en
gezongen
� Jullie zijn allebei kampioen geworden, súpergoed! 
Gefeliciteerd!! Was het een spannende strijd of waren jullie duidelijk de 
allerbeste?
Joy: Bij ons was het niet heel spannend; wij stonden al snel met 5-0 voor. 
Om kampioen te worden, moesten we wel winnen, maar dat kon anders de 
wedstrijd erna ook nog. 
Onze tegenstander stond 11e ofzo en we wonnen uiteindelijk met 13-1!!

Kim: Wij moesten tegen Vorstenbosch en die hadden tot dan toe ook alles 
gewonnen (èn hadden een beter doelsaldo dan wij!). We kwamen binnen 
2 minuten op 2-0 achterstand; dus bij ons was het wel heel erg spannend!! 
Gelukkig hebben we met   6-4 gewonnen en zijn wij de kampioenen!! Bij de 
tegenstanders lag ook al van alles klaar voor een kampioensfeest dus daar 
waren wel tranen…

�Hebben jullie een leuk kampioensfeest gehad?
Joy: Wij hebben op het veld gejuicht en gezongen enzo en zijn toen gaan 
douchen. Daarna gingen we naar de kantine waar dus 3 kampioensteams 
waren! We kregen allemaal een roos en lekkere taart! Daarna gingen we een 
rondje door Volkel, op de platte kar. Toen zijn we gaan zwemmen bij Renske, 
met z’n allen eten bij Lili en daarna nog chillen bij Evi, dus goed gevierd!!

Kim: In Vorstenbosch vierden we al feest, toen we in Volkel kwamen zijn we in 
de polonaise de kantine in gegaan. Daar kregen we allemaal een roos en taart; 
waarmee we elkaar ook nog lekker volgesmeerd hebben! Daarna gingen we 
nog onder de douche met shirts en al en zijn we op de platte kar door Volkel 
gegaan. We hebben ook nog n medaille gekregen en de dag erna zijn we met 
z’n allen pannenkoeken wezen eten bij Petja, dus wij hebben het ook goed 
gevierd! 

� Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?
Joy: Uhm, dat we elkaar allemaal goed kennen, we hebben al steeds (ongeveer) 
hetzelfde team, en er zitten er veel op dezelfde school. Het is heel gezellig!

Kim: Wij zijn allemaal vriendinnen van elkaar (geworden), het is heel gezellig!

� Waar ben je goed in en wat was je beste actie/truc of knappe kunst?
Joy: De bal afpakken en dan een voorzet geven.

Kim: Hard rennen en dan scoren of de bal voorzetten.

�Wat doen jullie als jullie scoren?
Joy: Meestal gaan we naar diegene die scoort, geven een high-five, een knuffel 
en complimentjes. Ook aan diegene die een voorzet gaf trouwens.

Kim: Iedereen rent naar elkaar toe, springt en duikt op elkaar, op de grond of 
op elkaars rug.



� Heb je weleens iets heel geks of heel grappigs meegemaakt met het 
voetballen of trainen?
Joy: Ik weet eigenlijk zo niks…

Kim: Haha, ik viel een keer letterlijk over de bal heen met een training! En oja, 
toen we een keer naar Oss moesten gaan voetballen, was Bart de weg kwijt, zijn 
telefoon deed het niet meer (of was leeg).. We zijn wel 100 keer hetzelfde rondje 
gereden en waren pas 5 minuten voor de wedstrijd bij dat voetbalveld! 

� Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?
Joy: Een tosti.

Kim: Gele O2.

��  Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je dan willen 
veranderen of toevoegen?
Joy/Kim: Alles is wel goed!

�� Wat is je favoriete voetbalclub en welke (prof)voetballer is jouw grote 
voorbeeld?
Joy: Ik heb niet echt een favoriete club, ik vind de Leeuwinnen wel leuk om naar 
te kijken en Kika van Es en Lieke Martens zijn de besten! Ik ben pasgeleden nog 
ballenmeisje geweest bij de Leeuwinnen, dat was echt superleuk!! En ik vind dat 
PSG een mooi tenue heeft.

Kim: De Oranje Leeuwinnen en dan vooral Vivianne Miedema en Lieke Martens.

��  Op welke school zit je en wat wil je later worden?
Joy: Ik zit in de eerste op het Udens College, ik weet nog niet echt wat ik wil worden.

Kim: Ik zit groep 7 van de Vlieger. Wat ik wil worden is profvoetballer; en als dat niet 
lukt iets met kinderen, bij een kinderdagverblijf of iets met dieren bijvoorbeeld op 
een boerderijdieren verzorgen.

��  Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog een andere sport? En zijn jullie 
pap en mam ook sportief?
Joy: Nee, ik doe geen andere sport. Mama probeert soms ook te voetballen, bij de 
30+ vrouwen van Volkel.

Kim: Ik zit ook nog bij dansen. En ik speel gitaar maar dat is meer een hobby, geen 
sport hè. Papa doet aan boksen, geen wedstrijden maar vooral trainen.

��  Is er nog iets wat je graag in de Klupproat wil zeggen?
Joy/Kim: Niks speciaals; dat we nog lang zo door willen gaan!!

Joy en Kim, superleuk dat we jullie wat vragen mochten stellen, dank jullie wel! 
Het was gezellig! 

En natuurlijk bedankt, ook mama Pauline, voor de gastvrijheid!

Tot slot wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie en daarna weer veel 
plezier aan de bal in het nieuwe seizoen!

Groetjes,
 Christel Pluk en 
Sandy van der Locht.

Ik vind
de leeuwinnen
wel leuk
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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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De MO11-1, 
MO13-1 en 
JO11-1 
zijn op 25 mei 2019 kampioen geworden.

JEUGD
KAMPIOENEN
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Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • (0413)-272149 • www.tenwbouw.nl • info@tenwbouw.nl





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!

De statistieken

Het seizoen zit er voor bíjna alle teams op. Volkel 4 is kampioen 

geworden, gefeliciteerd mannen, en Volkel 1 strijdt bij het 

samenstellen van deze statistieken  nog voor  promotie. Hopelijk hebben de andere 

teams er ook een mooi seizoen op zitten en kan iedereen zich nu weer opladen voor een 

nieuw seizoen. Maar het belangrijkste van het seizoen voor alle spelers kun je hieronder 

vinden, de winnaars van de verschillende titels!

Speler   Doelpunten Team
Theo Peerenboom  35  Volkel 4
Stefan van Dooren 27  Volkel 8
Femke vd Zanden  23  Dames
Dennis vd Burgt  19  Volkel 2
Britt van Hooff  17  Dames
Gijs Verkuijlen  15  Volkel 3
Kenny van Hal  15  Volkel 3
Mike van Hintum  15  Volkel 8
Job van Oort  14  Volkel 2
Fred van Asseldonk 12  Vets
Rik Verwijst   11  Volkel 3
Justin Damen  10  Volkel 1
Sander vd Elzen  10  Volkel 2
Stijn van Cuijk  10  Volkel 4
Stan van Bakel  10  Volkel 4
Rene Peerenboom  10  Volkel 6

In de vorige tussenstand leek het nog even spannend te 
gaan worden, maar Theo Peerenboom bleek ook in de 
laatste wedstrijden ongenaakbaar. Met maar liefst 35 
doelpunten is de ouderwetse doelpuntenmachine weer 
helemaal terug. Theo (en Volkel 4) van harte gefeliciteerd 
met deze titel!

De topscoorder
Koning van de Assist

Een ongekend spannende strijd om de titel 

Koning van de Assist. Zowel Stijn van Cuijk als 

Marieke Wouters hebben 18 assists weten te 

geven. In dat geval is het aantal gescoorde goals 

doorslaggevend en daar deed Stijn (10) het nét 

iets beter dan Marieke (9), dus mag Stijn van 

Cuijk zich koning van de assist noemen! Geen 

wonder dat Volkel 4 kampioen is geworden met 

zo’n voorhoede!

Speler  Assists Team

Stijn van Cuijk 18  Volkel 4

Marieke Wouters 18  Dames

Sander vd Elzen 16  Volkel 2

Femke vd Zanden 13  Dames

Stefan v Dooren 13  Volkel 8

Rene Peerenboom 11  Volkel 6

Britt van Hooff 10  Dames

Kenny van Hal 10  Volkel 3

Bart van Lamoen 10  Volkel 4

Lars Daandels 10  Volkel 6

Ik hoop jullie volgend seizoen allemaal bij de uitreiking te zien van de verschillende oorkondes 
en geniet van de rust deze zomer!

Tot volgend seizoen!Wout



StatistiekenDit jaar niet met een straatlengte voorsprong, maar wel opnieuw de minst 

gepasseerde keeper van Volkel, Tomek Kuijpers. Tim de Loo heeft het lang 

spannend gemaakt maar uiteindelijk net niet vol weten te houden. Zo mag Tomek 

zich opnieuw doelman van het jaar noemen! Van harte Tomek, en uiteraard de 

hele verdediging van Volkel 1!

Doelman van het jaar

Speler  Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde

Tomek Kuijpers  23  23  1,00

Tim vd Loo   19  20  1,05

Tom vd Burgt  21  27  1,29

Marvin Schonenberg 20  28  1,40

Wim vd Locht  9  13  1,44

Lieke vd Rijt   10  18  1,80

Mike van Eenbergen 18  34  1,89

Tom Vogels   14  28  2,00

Susanne Hermans  8  23  2,88

Mart Bos   13  42  3,23

Wilco van Nuland  13  65  5,00

Team  Gespeeld Punten Gemiddeld
Volkel 4 15  40  2,67
Volkel 3 22  52  2,36
Volkel 8 13  29  2,23
Volkel 2 22  47  2,14
Dames 30+ 13  25  1,92
Volkel 1 26  48  1,85
Dames 1 22  36  1,64
Volkel 6 22  34  1,55
Volkel 5 21  31  1,48
Veteranen 18  15  0,83
Volkel 7 22  10  0,45

Het kampioenschap was een klein voorproefje op 
het echte feest dat Volkel 4 nu mag gaan vieren, 
want ze zijn Team van het jaar geworden in Volkel. 
Met een geweldig gemiddelde van 2.67 punten per 
gespeelde wedstrijd zijn ze de terechte winnaar van 
deze competitie. We zien jullie graag allemaal bij de 
uitreiking om de oorkonde en bonnen in ontvangst 
te nemen!

Team van het jaar
De Meisjes onder 17 hebben een prachtig 

seizoen gedraaid en 50! Punten bij elkaar 

gespeeld! Hiermee zijn ze dit seizoen het beste 

jeugdelftal van Volkel. Meiden, van harte 

gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

De jeugd

Team Gespeeld Punten Gemiddeld

MO17-1 21 50  2,38

JO15-2 18 41  2,28

MO13-1 22 44  2,00

JO12-1 17 31  1,82

MO15-1 21 37  1,76

JO11-2 21 36  1,71

MO13-2 20 32  1,60

JO11-1G 21 33  1,57

JO17-1 21 31  1,48

JO17-2 21 30  1,43

MO11-1 20 28  1,40

JO15-1 22 30  1,36

JO13-1G 22 15  0,68

JO19-2 19 11  0,58

JO19-1 22 12  0,55
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Gijs Verstraten

Team: Volkel 1
Niveau: 2e klasse. 
Geboortedatum: 1 juni 1995
Woonplaats: Volkel 

Positie: 
Vroeger eigenlijk altijd linksbuiten gespeeld. 
Sinds een paar jaar onder Tom van Dalen en 
Frank Klotz omgeschoold naar linksback. 

Vorige clubs: 
Ik speel al vanaf de vijfjarigen bij Volkel, dus 
een vorige club is er niet.
 
Werk: 
Ik werk bij kwekerij en plantencentrum 
Schonenberg aan de Brabantstraat in 
Volkel.

Mooiste tenue: 
De drie verticale banen van Wit-Rood-Wit 
van het shirt van Volkel en natuurlijk Ajax!

Gezelligste kantine: 
Onze eigen kantine is zeker gezellig, 
maar ik heb in de kantines van 
bijvoorbeeld Nooit Gedacht en 
Boekel Sport ook zeker mooie 
zondagen gehad. Die keer in Geffen 
was toen we met een aantal spelers 
van het tweede naar ons eerste 
gingen kijken. Echter hebben we 
vanaf de rust alleen de kantine 
gezien, was veel interessanter als 
de wedstrijd van toen. 

Interview
met... 

Een mooie
mix van
jong en oud

Kunstgras: 
Je raakt er aan gewend en het is nu zelfs een voordeel ten opzichte van 
teams die op gras spelen. Er blijft natuurlijk niets beters als een goed 
onderhouden en net gemaaide grasmat. 

Aantal glazen bier op zondag: 
Dat ligt eraan hoe vaak de bierwave word ingezet en hoe zwaar 
het weekend al geweest is, maar meestal word de 10 wel redelijk 
gemakkelijk aangetikt.  

Sterkste punt: 
Loopvermogen. 

Zwakste punt: 
Ik wil in mijn enthousiasme nog wel eens te fanatiek mee naar voren 
gaan. Dat krijg ik dan ook direct van de trainer of leider die het dichtst 
bij staat te horen. Frank Klotz heeft eens voor een wedstrijdbespreking 
een stiek meegenomen waarmee hij mij ging corrigeren, sindsdien denk 
ik wel af en toe aan die stiek haha. Verder probeer ik mijn rechtervoet 
zo veel mogelijk te ontwijken, omdat ik puur links ben. 

Mooiste herinnering: 
Tot nu toe is dat 100% het kampioenschap met Volkel 3. We hadden 
een mooie mix van oud en jong, en in dat jaar leerde ik van de oudjes 
hoe het seniorenvoetbal werkte. Onder de bezielende leiding van Sjaak 
van de Wijst was het een geweldig jaar. Ik hoop dat hier promotie met 
Volkel 1 aan toegevoegd kan worden. 

Grootste teleurstelling: 
Een echt grote teleurstelling komt zo niet in me op, maar de uitschakeling 
in de beker met Volkel 2 tegen Volharding was wel heel erg zuur door 
de manier waarop. Toen later op de dag Ajax ook nog van PSV verloor 
ben ik maar niet meer naar de kroeg gegaan die dag.. 
Heeft in het veld een hekel aan: Scheidsrechters die zichzelf beter 
vinden als ze blijken te zijn. Natuurlijk moeten we ze respecteren, maar 
in het veld kan ik mezelf weleens niet vinden in een beslissing. 

Kleur schoenen: 
Zwart, maar die zijn tegenwoordig steeds lastiger te vinden. 

Meest geleerd van: 
Ik heb meerdere mensen die mij het een en ander hebben bijgebracht, 
maar in deze kies ik toch voor mijn jeugdtrainer in de B1 en teamgenoot 



bij het zaalvoetbal van CHWP Willy Smits. De drive en passie die hij voor 
het spelletje heeft kan hij echt over laten slaan op een team, en daarbij 
snapt hij het spelletje ook nog eens. Hij legt komend jaar zijn rol als trainer 
even neer, maar ik weet zeker dat hij het toch niet kan laten hier weer een 
keer mee te beginnen haha. 

Beste speler mee gespeeld: 
Ook hier is het lastig een keuze te maken, maar dan kies ik toch voor 
Ruud Boyon, een tactisch brein op het middenveld. Jammer dat hij zo 
blessuregevoelig was/is, want hij is echt een toevoeging aan een team. 

Beste speler tegen gespeeld: 
Theo Lucius. Was op dat moment niet meer de beste natuurlijk, maar toch 
wel de speler met de grootste carrière. Hij heeft naderhand ook natuurlijk 
aardig zijn best gedaan om dit te laten vergeten bij iedereen. 

Meest onderschatte speler: 
Lastige keuze, er is op dit moment niet echt iemand die onderschat word 
volgens mij. Maar Robin van Cuijk is een belangrijke kracht voor ons team, 
waarbij dit denk ik niet altijd door iedereen ook zo word gezien. Verder 

In de 
tweede klasse
opdraven
volgend 
seizoen

heeft Rick van Amsterdam zich flink laten gelden dit seizoen sinds hij de 
nachtfeestjes achterwege laat. 

Favoriete clubman: 
Dit is een mooi moment om iemand te noemen waarmee ik samen in de 
jeugdtoernooicommissie zit. Stef Schepers is een echte clubman, je kan 
altijd op hem rekenen. Hij kan ook geen nee zeggen als er op de club iets 
gevraagd word: jeugdtrainer, assistent bij het tweede, toernooicommissielid 
en ook niet vies van een biertje op de zondag. 

Mooiste doelpunt: 
Een mooiste doelpunt kan ik zo niet kiezen, maar de mooiste assist was 
ongetwijfeld toen we met het tweede een bekerwedstrijd speelden. Ik 
onderschepte de bal op eigen helft na een corner van de tegenstander. Via 
een kaats met Dennis vd Burgt haalde ik na een lange sprint de achterlijn, om 
de bal vervolgens op diezelfde Dennis weer terug te leggen. Dit betekende 
de 2-0 en de winst in die wedstrijd. Helaas werden we in de volgende ronde 
op penalty’s uitgeschakeld tegen een hoofdklasser. We hadden de avond 
voor die wedstrijd echter goed aan teambuilding gedaan in de achterhoek, 
wat die wedstrijd des te mooier maakte. Gevochten voor wat we waard 
waren en er was voor niemand een excuus om te verzaken, aangezien de 
bus met iedereen daarin pas om 6 uur terug in Volkel arriveerde. 

Grootste blunder: 
Hier kan ik alleen mijn pirouette beweging noemen. In de D1, onder 
leiding van onder andere Jos Wijdeven stond ik linksbuiten, ik wilde de 
bal voorgeven op Daan van der Pol maar tikte met mijn rechtervoet de 
bal per ongeluk weg voor ik het met links raakte waardoor ik mezelf in 
een pirouette gooide. De tegenstand was echter ook verbijsterd door deze 
beweging, waardoor ik de bal alsnog voor kon gooien en Daan kon scoren. 
Dit laatste vertelt niemand er natuurlijk bij wanneer het hier nog wel eens 
over gaat haha. 

En volgend seizoen: 
In de tweede klasse opdraven, dan doen we het met handhaving natuurlijk 
prima. 
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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
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Afgemeld
Taylor Rojer   Niet actiefAnne Bekkers   MO13Floor Bekkers   MO15Max Hendriks   Senior actiefJelal Görgec   JO19Luuk van Bree   JO11Bart Geurts   JO17Kim van Doorn   MO11Tim Vervest   JO11Luuk van Bommel  Senior actiefJens Bos   Senior actiefAukje Bos   Niet actiefMaik Kempkens  JO17Stijn Selten   JO11Sharon Peters   VR1Danique Santegoets  VR1Just de Klein   JO19Milan Raijmakers  JO7

Aangemeld
Xander Couwenberg  JO17Jurre van Giels   JO17Wouter Joos   JO17Midas Claus   JO17Rens vd Elzen   JO17Aniek van Dijk   MO19Zepp de Bruijn   JO17Milan Verkuijlen  JO13Drik van Hulten  JO7Mats van Lamoen  JO7Sem Peters   JO13Peerke vd Zanden  JO7

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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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
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1. Wie zijn Rob en Ingrid Simons?
Rob Simons 56 jaar oud en geboren in Goor. Via 
een luchtmacht vader zijn wij in Uden beland. 
Ergens op een tweesprong in de financiële 
wereld beland en daar mijn werk van gemaakt. 
In 2011 toen ik zonder werk kwam te zitten het 
besluit genomen om een heel andere koers te 
volgen. Mijn vrouw Ingrid Simons 53 jaar jong 
en geboren in Uden. Jarenlang bij de Philips 
gewerkt en bij de diverse bedrijven die dat weer 
overgenomen hadden als Laborant. Ook Ingrid 
kwam in 2011 zonder werk te zitten en zag het 
ook wel zitten om een andere koers te gaan 
volgen. Samen hebben we één dochter Robin 
en een kleinkind Jalisa. We wonen allen langs 
het café in Volkel.

2. Wat voor een café is het Witte Paard?
Bij ons is iedereen van elke leeftijd welkom 
in ons bruine eet café. Terwijl de ouders een 
lekker consumptie nuttigen kunnen de kinderen 
in onze grote afgesloten speeltuin terecht. 
Samen kunnen ze dan een keuze maken van 
onze uitgebreide menu kaart, want voor eten 
kun je ook bij ons terecht. Onze muziek keuze 
en geluidsniveau worden afgestemd op het 
aanwezige publiek.

3. Wanneer en waarom startte u 
deze onderderneming?
Zoals gezegd werden we beide in 2011 
werkeloos. We hebben toen eerst onderzocht 
of we in Oostenrijk een ontbijt pension konden 
beginnen. Helaas was de huizen crisis al ingezet 

en konden we ons huis niet zonder schuld kwijt 
en dus viel de Oostenrijkse droom in duigen. 
Toen besloten om een café in Uden of in ieder 
geval dicht bij Uden te zoeken. Na diverse 
bezichtigingen kwamen we uit in Volkel.

4. Wat is de beste beslissing die u heeft gemaakt 
voor de toekomst van uw bedrijf?
Gewoon jezelf blijven, eerlijk zijn en baas in 
eigen café blijven. Maar vooral respect hebben 
voor de gasten maar dit ook terug verlangen. We 
zijn allemaal mensen en kunnen allemaal een 
dag hebben waarop we niet de vrolijkste zijn.

Sponsor
interview

Gewoon
jezelf 
blijven
5. Wanneer bent u het meest en beste in uw element?
Hoe drukker hoe liever of het nu achter de bar is of als ober, door drukte 
gaat de tijd lekker snel. Heb een hekel aan niets doen en wachten op werk. 
Wel moet er altijd tijd over blijven om een klein gesprek met de mensen te 
hebben. 

6. Wat is de reden dat je sponsor van Volkel bent geworden?
We waren al bord sponsor en 2x lid van de club van honderd. Na het fout 
gaan met de laatste hoofdsponsor was ook mijn mening dat ze dit moeten 
verdelen over meerdere sponsoren. Dus toen Richard kwam en vroeg of dat 
niet iets voor ons was hebben we, nadat we alles op een rijtje hadden gezet, 
toegezegd om ster sponsor te worden. Het is toch mooi dat je naam op de 
broekjes en inloop shirtjes staat en dat je zo een bijdrage kan leveren aan 
deze vereniging. 

7. Als u nu terugkijkt naar uw loopbaan wat zijn dan de hoogte punten?
Voor het café was dat de tijd dat ik mede eigenaar was van Zonnenberg 
installatie techniek te Uden en daar verantwoordelijk was voor de financiën 
en de service. Tijdens de jaren in het café was tot nu toe wel de Horeca bij 
Volkel in de Wolken onder de Mega parasol van 17 meter en als absolute 
hoogtepunt de kermis van 2018 in onze tent van 35x15 meter. Ik hoop dat de 
kermis van dit jaar dit zal overtreffen!

8. Waar ligt nog uw ambitie?
Heel graag willen wij het terras totaal veranderen zodat het een knusse 
omgeving wordt waar je niet het gevoel hebt om aan een parkeer plaats te 
zitten, een betere uitstraling van het pand, uitbreiding van het zaaltje achter 
tot een feestzaal met toiletten en vaste bar, en een renovatie van de toiletten 
in het café. 
Helaas is de Horeca geen vetpot en helpt de concurrentie van de diverse 
“illegale” zalen, festivals en verenigingen niet, vandaar dat dit waarschijnlijk 
ambities blijven…..
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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



Volkel schrijft 
geschiedenis en 
promoveert voor het 
eerst naar de 
tweede klasse
Dankzij een 1-2 overwinning bij SVN mag 

Volkel1 zich tweedeklasser noemen. 

31



    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
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
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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



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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