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Hallo Sportvrienden,

Het is alweer een hele tijd geleden dat er een 

Klupproat op de mat is gevallen. Daar maken 

we maar geen woorden aan vuil, iedereen weet 

wel waarom dat zo is. Gelukkig kunnen we weer 

lekker voetballen op een heerlijke grasmat, 

die er nu toch geweldig bij hoort te liggen na 

maanden niet gebruikt te zijn geweest.

In deze uitgave van de Klupproat staan er 

nog wat stukjes in van voor de winterstop 

en net na de winterstop. Ook is er nog een 

uitgebreid verslag te lezen van het darttoernooi 

(binnenkort is het alweer zo ver) wat wederom 

een succes is geweest.

Verder zijn er een paar nieuwe trainers 

begonnen bij de senioren die zich in dit blad 

even willen voorstellen. Het zou ons heel veel 

helpen als jullie foto’s zouden insturen die we 

bijvoorbeeld in de Klupproat kunnen zetten 

(met evt. een verhaal erbij) of op de kaft van het 

blad. Je kunt dit mailen naar 

clubblad@rksv-volkel.nl.

Bij het uitkomen van deze editie zijn we 

waarschijnlijk net begonnen aan de competitie. 

Wij willen dan ook iedereen een fijn seizoen 

wensen met hopelijk veel prijzen voor 

RKSV Volkel.

Een sportieve groet,

Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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Ons eerste clubblad van dit seizoen zal weer snel verschijnen. 

Hopelijk met een heleboel nieuwtjes, mededelingen en 

interessante artikelen. De redactie spoort allen aan om een 

bijdrage te leveren. We zijn de zomervakantie aan het afsluiten 

en starten met het nieuwe voetbalseizoen. Maar als we een langere 

tijd stil liggen dan kan er veel gebeuren. Leuke gezellige zaken maar ook 

verdrietige momenten.

Op 1 juli overleed Toon van de Bungelaar; Toon was al vele jaren een 

trouw lid. Een voetballer en later een vrijwilliger die altijd klaar stond om 

te zorgen dat onze accommodatie er goed en netjes uitzag. We wensen 

Annie, Mark en Geert, evenals de andere familieleden heel veel sterkte om 

dit verlies te verwerken.

Op  donderdag 13 augustus overleed Adje van Oort. Tijdens een rondje 

rennen in de Udense bossen is hij geheel onverwachts overleden. Adje was 

bijna 50 jaar lid van onze club, was een talentvolle speler die de laatste 

jaren drukdoende was om zijn talenten over te brengen op de jeugdspelers 

maar ook op de senioren. Op het voetbalveld zagen we de mogelijkheid 

om op een indrukwekkende wijze afscheid te nemen. We wensen Marja, 

Niels, Job en Fleur evenals de familieleden heel veel sterkte om dit gemis 

een plekje te geven.

Daarnaast zijn er ook leden van de club die strijden tegen ziektes. Ook onze 

gedachten gaan naar hen uit.

Het leven gaat door en dat is ook maar goed ook. De draad is weer 

opgepakt, trainingen voor de jeugd en senioren zijn allemaal gestart. De 

eerste bekerwedstrijden gespeeld. Zelfs de veteranen hebben de eerste 

wedstrijd er weer op zitten. Gelukkig de bal rolt weer en het is de kunst 

van ons allen om die bal rollend te houden. Ik wens onze trainers, leiders 

en spelers een geweldig voetbalseizoen toe en hopelijk blijven de blessures 

achterwege. Al heb ik de eerste al vernomen.

Intussen hebben onze kantinemedewerkers en onze techneuten de kantine 

omgebouwd, het terras aangepakt en de looproutes aangebracht. Het 

is belangrijk dat we ons houden aan al die regels, dit voor jezelf, voor je 

Van de voorzitter
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teamleden, voor de supporters (jong en oud). Ik ga ze niet meer benoemen 
omdat ze overal terug te vinden zijn. De derde helft is een risicovol 
moment en daarom roepen we iedereen op om alert te zijn. Het gebruik 
van de kleedkamers en douches is nog het lastigste om te organiseren. 
We streven er naar om alle teams te voorzien van 2 kleedkamers, lukt dit 
niet dan moet er omgekleed worden in 2 groepen zodat we maximaal 8 
teamleden tegelijkertijd in een kleedkamer hebben.Beste voetballers, supporters en andere belangstellenden: samen krijgen 

we het virus eronder. Het kan even duren maar werk er aan mee svp. 
Onze kantine is open en daar zullen we onze leden zoveel als mogelijk 
ontmoeten. We hebben wel besloten om alle activiteiten tot 1 januari op 
te schorten, hiermee bedoelen we de jubilarissenavond, medewerkersfeest 
en de festiviteiten van onze activiteitencommissie. Hopelijk kunnen we na 
deze tijd weer gaan organiseren.Als u op ons terrein komt dan kijk eens goed rond. De onderhoudsploeg 

heeft de tribune een grondige opknapbeurt gegeven. Het ziet er weer 
netjes uit en dat allemaal met onze eigen mannen. Complimenten 
hiervoor.
Tijdens de Corona-tijd in mei/juni hebben wij, de tennisclub en 
voetbalvereniging iedereen opgeroepen om onze ondernemers te steunen. 
Wij zijn blij dat deze ondernemers ons trouw blijven en dat kan alleen 
als wij onze spullen ook bij hen gaan kopen, of diensten afnemen. Denk 
aub aan onze ondernemers en vergeet internetkopen even. Zo start deze 
maand ook weer de Rabo ClubSupport. De Rabo ClubSupport is dit jaar 
groter dan ooit. En onze club gaat natuurlijk meedoen! Zorg dat je lid bent 
van de Rabobank zodat je op ons kan stemmen.Wij hopen dat we elkaar weer snel zullen zien. Gewoon genieten van een 

leuke wedstrijd, of een kopje koffie drinken en even bijkletsen. Misschien 
wil je graag een steentje bijdragen als vrijwilliger, deze hebben we veel en 
toch komen we ze nog steeds tekort. Heb je interesse klop even bij iemand 
van het bestuur aan.

Tot snel
Dirk Verwijst
VZ RKSV-Volkel
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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



Blik vooruit…

We hebben rare tijden achter de rug en of we het laatste 
al meegemaakt hebben is voor iedereen nog onduidelijk. 

Daarom de blik vooruit. Vooruit naar het nieuwe seizoen, want 

we zijn weer aan het voetballen. De teams zijn weer samengesteld door 

jeugdcoördinatoren en leiders. Een traject van overleggen, schuiven, en 

toch maar weer een paar keer aanpassen heeft geleid tot 18 jeugdteams 

en een team van jonge nieuwelingen die beginnen met het trappen van 

een balletje op de woensdagavond. Goed te zien is dat we een grote 
delegatie van O17 en O19 spelers hebben die een jeugdteam gaan trainen. 

Onder begeleiding van ervaren trainers maken zij hun eerste stappen als 

trainer en als vrijwilliger. Een deel van de jongens en meiden dat als trainer 

aan de slag gaat doet dit vanuit hun studie. Als club zijn we een “erkend 

leerbedrijf”, dat maakt dat bij onze club stage gelopen kan worden voor 

diverse sportstudies. 

De KNVB heeft ook dit jaar weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in 

het jeugdvoetbal. Belangrijkste wijziging wordt doorgevoerd voor de O8 

t/m O12 pupillen. In plaats van een voorjaars- en najaarsreeks spelen de 

pupillen voortaan in 4 blokken van in totaal minimaal 24 wedstrijden. 

De bekercompetitie vervalt hierbij. Vorig jaar is voor verschillende 
leeftijdscategorieën een pilot uitgevoerd met de Teamindex. Dit is voor de 

indeling van dit seizoen voor meer leeftijdscategorieën  doorgetrokken. 

Op basis van (historische) wedstrijdgegevens uit Sportlink wordt door de 

KNVB bepaald wat de relatieve sterkte van spelers is. Aan de hand daarvan 

wordt een gemiddelde teamsterkte (Teamindex) bepaald. Teams worden 

op basis van hun ‘teamsterkte’ ingedeeld. Dit zou moeten leiden tot meer 

gelijkwaardige competities. Waar wij als club in het verleden nog invloed 

hadden op de klasse waarin een team ingedeeld gaat worden, is dat nu 

niet meer het geval.

Prioriteit dit najaar is dat we de spelers weer zoveel mogelijk plezier 
laten beleven aan het spelletje voetbal. Al zal dat dit seizoen helaas met 

aanvullende regels zijn, als we dat doel maar voor ogen houden dan gaat 

het zeker goed komen. 

Ik wens iedereen veel succes met het komende seizoen.Met sportieve groeten, Edwin van Diessen

Jeugdproat
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WWW.LASBEDRIJFMDL.NL



 

 
 
Pres. Kennedylaan 153 Uden 
Telefoon 0413-261905 
 
WWW.VANDEVENGARANTIEMAKELAARS.NL 

BIJ SKINFIX KUNT U 
TERECHT VOOR 
Huidverbetering op maat
Huidtherapie
Definitief ontharen
Permanente Make-up
Cosmetisch arts

Bij ons worden uw behandelingen (deels) vergoed. 
Check de voorwaarden van uw zorgverzekering.

SKINFIX Schakelplein 6, T 06 - 21 83 99 43, www.skinfix.nl



Woensdag 1 juli is Toon van den Bungelaar op 70 jarige leeftijd overleden. 
Toon was een gewaardeerd en betrokken lid van onze vereniging. 

We kennen Toon als een rustige man die graag even langs kwam om te kijken 
naar het voetbal, om nog even iets te drinken in de kantine. Regelmatig was 
hij dan ook te vinden langs de lijn bij de veteranen, waar hij zelf ook nog 
een balletje getrapt heeft. Toon was betrokken bij de onderhoudsploeg. Hij 
stuurde deze mee aan en nam regelmatig de verfkwast ter hand om te zorgen 
dat de accommodatie er keurig uitzag.

Altijd stond hij klaar voor de club en we zullen hem dan ook gaan missen. 

Wij wensen Annie, de kinderen en al zijn voetbalvrienden heel veel sterkte 
toe met het verlies van deze gewoon bijzondere man.

Bestuur RKSV-Volkel

In memoriam

Toon van den Bungelaar
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In memoriam

Adri van Oort

Donderdag 13 augustus is Adri van Oort van ons heen gegaan. Op een wijze 
die niet te begrijpen is. Adri overleed na een rondje rennen in de bossen. 
Sport en gezondheid waren belangrijke thema’s voor hem.
Ruim 50 jaar geleden begonnen op ‘t Pleintje op Oosterens. Iedere dag 
voetballen met de buurtgenoten. Al snel bij de voetbalvereniging Rksv Volkel 
aangemeld. Adri was een talentvolle speler en maakte na een aantal jaren 
de overstap naar Udi’19. Daar heeft hij in alle hoogste teams met veel succes 
gevoetbald. Toen hij weer bij zijn eigen clubje terug kwam heeft hij nog ruim 
100 wedstrijden in het eerste gespeeld.

Adri is een gewaardeerd lid van onze vereniging. Behalve voetballen heeft hij 
ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Hij heeft zich zowel bij de senioren als de 
junioren actief ingezet als trainer en leider. De laatste jaren was hij actief in de 
technische commissie van onze vereniging. 
In 2015 is hij benoemd tot Vriend van Volkel. 

We moeten afscheid nemen van een zeer gewaardeerd lid.
We wensen Marja, Niels, Job en Fleur heel veel sterkte met dit enorme verlies. 

Het bestuur van RKSV-Volkel
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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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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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Lars Daandels, bedankt voor het doorgeven van de pen, 

hiermee is de start voor het afwerken van mijn bucket-list gemaakt!

Ik ben Teun Verhoeven, ik ben 20 jaar oud en woon samen met ons pap, ons 

mam en mijn zusje Elke in de Hermelijnstraat in Volkel. Aankomend jaar ga ik 

naar het laatste jaar van mijn opleiding Facility Management die ik momenteel 

volg aan de HAN in Nijmegen. Verder werk ik naast mijn opleiding bij Van 

Boxtel Volkel. Naast het voetballen bij ‘onze club’ RKSV Volkel, zaalvoetbal ik bij 

Van den Bosch Tuin & Terras en ben ik actief bij Jeugd Volkel. 

Ik ben begonnen met voetballen bij 

de 5-jarigen waar we onze eerste 

voetbalkunsten leerden onder de leiding 

van Opa Toontje en daarna door naar 

de F-jes. In de eerste 2 jaar van mijn 

voetbalcarrière (paardenbloemen tellen) 

werd gezegd dat ik nooit een voetballer 

zou worden en dat ik meer op ons pap 

zou gaan lijken (dat is ook nooit een 

voetballer geweest). Later bleek dat ik toch iets van de voetbalgenen mee heb 

gekregen van ons mam en toen werden ook verschillende kampioenschappen 

gehaald in de F1, E2, E1 en de D1. 

Na de D1 ben ik verder gegaan naar de C1 en B1, in deze jaren veel geleerd van 

onder andere Jan Jilesen, Arno Verhoogh, Jan van der Rijt en Willy Smits, maar 

in deze jaren helaas geen prijzen behaald. In de jeugd heb ik altijd centraal in 

de verdediging gespeeld totdat Willy Smits mij in zijn vaste 4-4-2 formatie op 

‘10’ plaatste, sindsdien heb ik altijd op het middenveld of voorin gespeeld. 

Na één jaar in de B1 te hebben gespeeld ben ik een jaar eerder over gegaan 

naar de A1. Deze keuze heeft goed uitgepakt want dat jaar zijn we met de A1 

op de laatste speeldag (onverwachts) kampioen geworden onder leiding van 

trainer René van Schijndel. Een maand voor de laatste wedstrijd moesten we 

tegen Nooit Gedacht, onze 

directe concurrent, helaas 

verloren we deze wedstrijd 

en hierdoor hadden we 

het niet meer zelf in de 

hand, wel bleven we alle 

wedstrijden winnen net als 

Nooit Gedacht. 

De Pen

16



17 1111

Op de laatste speeldag moest het dan gebeuren: Wij moesten de laatste 

wedstrijd tegen Udi A2 winnen en Nooit Gedacht A1 moest punten 
verspelen tegen DVG A1. Zelf hadden we weinig problemen tegen Udi: 

0-9 winst, toen het laatste fluitsignaal bij ons had geklonken mochten we 

met zijn allen naar de liveverbinding met Volkelse mensen luisteren die 

langs de kant stonden in Geffen. De stand in Geffen was ondertussen 1-2 

geworden voor DVG en deze laatste minuten die we moesten wachten 

leken wel eeuwig te duren, maar na het laatste fluitsignaal in Geffen was 

het groot feest en zijn we met de platte kar van Uje naar Volkel gegaan. 

Er werd geschiedenis geschreven want er ging voor het eerst een A1 naar 

de hoofdklasse dit seizoen. Door de ouders en mensen van de club is er 

op korte termijn een geweldig kampioensfeest geregeld op de club en 

naderhand is dit feest nog zeker een week doorgegaan! Na dit kampioensjaar heb ik nog 1,5 jaar in de A1 gespeeld en 
ondertussen al een paar keer mee gedaan bij Volkel 2 en op het laatst 

ook een paar keer met het Volkel 1 waar Tom van Dalen mij heeft laten 

debuteren. In mijn 3e jaar A heb ik de laatste maanden van het seizoen 

meegedaan bij Volkel 1 waar ik na een paar invalbeurten uiteindelijk een 

basisplek had gekregen. Dat  jaar zijn we met Volkel 1 tweede geworden in de competitie en hebben we een lange nacompetitie gespeeld. We gingen eerder naar huis van het teamweekend om op zondag de tweede beslissingswedstrijd te gaan voetballen, ditmaal tegen SVN. Door doelpunten van ‘kleine Rick’ en Luuk Riepe hebben we deze wedstrijd gewonnen met 2-1 en 

hierdoor werd er promotie afgedwongen naar de 2e klasse en hiermee 

werd er weer geschiedenis geschreven. Ook dit werd groots gevierd in de 

bus naar huis en dit feest heeft ook weer een aantal dagen geduurd. Het jaar na de promotie ben ik bij Volkel 1 in de basis begonnen en 
uiteindelijk de laatste weken bij Volkel 2 gevoetbald totdat het corona-

virus kwam en we helaas niet meer mochten voetballen. Gelukkig mogen 

we nu weer gaan voetballen! 
Hierbij wil ik de pen doorgeven aan een van mijn eerste trainers en oom 

Mark Verhoeven, voor sommige beter bekend als Boe of Smurf, veel 

succes met schrijven!
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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. 

Liessentstraat 14  Uden
T. (0413) 263 801

www.vanderlocht.nl



1911

Trainingskleding
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   Nieuwe trainingskleding voor senioren trainers.

   Niels Linders ( Vrouwen 1 )   Lars Bongers  ( C - Selectie )   Stef Schepers ( B - Selectie )

   Mede mogelijk gemaakt door Marc van der A  /   Saller Nederland



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



Even voorstellen

Mijn naam is Niels Linders en ik ben 29 jaar oud. Ik ben 
geboren en getogen in Haps en sinds 1,5 jaar met mijn vriendin 

woonachtig in Uden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om dagjes weg te 

gaan met mijn vriendin, probeer ik regelmatig een stukje hard te lopen. Ik 

ben lid van de Keien en af en toe probeer ik een hardloopwedstrijdje mee 

te pakken. Verder ben ik in het weekend regelmatig bij vrienden, de kroeg, 

een festival of bij het (zaal)voetbalveld te vinden.Naar aanleiding van een bericht op de website en gesprekken met Senne 

Bos & Birgit Lourenssen ben ik geïnteresseerd geraakt voor de functie van 

damestrainer. Ik begreep dat de vorige trainer/coach na het vorige seizoen 

afscheid van de groep zou nemen en dat er een nieuwe trainer/coach voor 

de groep zou moeten komen. Hierop heb ik Frans Bongers benaderd en 

ben ik in gesprek gegaan. 
Ik heb enkele jaren ervaring als trainer/coach bij Hapse Boys. Nadat ik in 

2008/2009 in verband met enkele kruisbandblessures helaas ben moeten 

stoppen met zelf actief te voetballen ben ik me steeds meer bezig gaan 

houden met het trainen van de jeugd/dames. De eerste jaren heb ik 1x in 

de week training gegeven en in de opvolgende jaren dit uitgebreid naar als 

eindverantwoordelijke voor een jeugdteam. Dit heb ik zowel bij de jongens 

als de meisjes gedaan.

De club RKSV Volkel “ken” ik een klein beetje. Ik kom hier bijna jaarlijks 

vanaf mijn jeugd en de laatste jaren ben ik hier ook regelmatig geweest als 

trainer/coach van de jeugd. Ook tijdens de jaren dat ik grensrechter was 

van het eerste elftal ben ik hier regelmatig geweest, waarbij ik mij een 4-5 

overwinning in het seizoen 2013/2014 van Haps in Volkel nog goed kan 

herinneren….

Mijn eerste doelstelling met de dames is om het plezier en het teamgevoel 

terug te brengen in de groep. Dit probeer ik te bereiken door tijdens de 

trainingen simpele en duidelijke oefeningen neer te zetten waarbij er 

serieus gewerkt kan worden en waarbij er minder serieus gewerkt kan 

worden… 
Plezier in de groep is volgens mij de basis van het voetbal en de rest komt 

daarna wel!
Tot op het veld of in de kantine!

Damestrainer
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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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Ik was deze week pupil van de week! Ik kwam iets te laat aan want de bespreking was al begon-
nen. Gelukkig kon ik nog snel aanhaken. Er werd heel veel besproken. Daarna kreeg ik een bal met 
alle namen erop!   Toen gingen we de warming-up doen.  Ik ging overspelen en truckjes doen. Ook 
mocht ik mee ballen afwerken op de goal. Daarna mocht ik mee in de scheidsrechterskamer, om de 
grensrechters de regels uit te leggen samen met de scheidsrechter.
Toen was het zo ver:  De wedstrijd ging beginnen! Ik mocht tossen en daarna de aftrap nemen en 
proberen te scoren, dat lukte!  De wedstrijd is alleen niet zo goed afgelopen. Volkel 1 had met 1-6 
verloren, maar ik heb een top middag gehad!

 Groetjes van Anouk van Summeren

Pupil van de week
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Gezocht
Medewerkers gezocht voor achter de bar!

Voor “achter” de bar zijn we hard op zoek 

naar mensen die vooral op de zondagmid-

dag een handje mee zouden willen helpen. 

Lijkt het je wat om in een gezellig team te 

werken? Neem dan snel contact met op met 

Stef van de Kandelaar of Twan van Rijbroek. 

Of loop gewoon eens de kantine in en 

spreek iemand aan achter de bar. 

Stef      0623911994

Twan    06-53231987 



06-22 88 67 76



Serious request
In 2019 vond Serious Request plaats van 18 tot en met 24 december. Ook de Jo-7 heeft toen een aktie 
gehouden voor dit goede doel, en daarmee geld ingezameld. Als dank daarvoor hebben ze sjaals gekregen 
van Sanders vriendenteam.
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VERSTEGEN
STUKADOOR

● Alle soorten binnen-stucwerk
● Gladpleisterwerk ● Schuurwerk
● Spachtelputz ● Latexverfspuiten

06-33 05 49 61



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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Samenwerking met 
Wolbert Fysio verlengd!
Wolbert Fysio blijft onze vereniging ondersteunen op het 
gebied van medische begeleiding, blessures en herstel. De 
komende seizoenen is Wolbert Fysio als medisch partner het 
eerste aanspreekpunt bij een klacht of blessure.

Net zoals de afgelopen jaren zullen de sportfysiotherapeu-
ten interactieve workshops verzorgen voor jeugdtrainers, 
leiders en verzorgers. Kennis en ervaring van blessures bij 
jeugdspelers, warming-up en blessurepreventie worden dan 
uitgewisseld. Daarnaast neemt Wolbert Fysio een actieve rol 
in de begeleiding van spelers van het eerste team wanneer er 
klachten of blessures zijn. Sportfysiotherapeut Thijs Schamp is 
het aanspreekpunt voor de eerste selectie.

Wolbert Fysio heeft veel ervaring met het behandelen van 
sportblessures, de revalidatie en het herstel na een operatie. 
Bij twijfel  of fysiotherapie een meerwaarde is, kunnen alle 
leden  gebruik maken van het gratis sportspreekuur op maan-
dag tussen 1700-1800 in Uden en dinsdag tussen 1700-1800 in 
Boekel. Gedurende een korte screening wordt beoordeeld of 
fysiotherapie nodig is. De screening is vrijblijvend, het is geen 
behandeling, en wordt niet in rekening gebracht bij de zorg-
verzekering. Voor vragen of aanmelding voor het sportspreek-
uur kijk op www.wolbert-fysio.nl of bel naar 0413-264879. 

Samen met Wolbert Fysio kijken we uit naar het voortzetten 
van de prettige samenwerking!

Op de foto Richard van Goor van de sponsorcommissie
rksv Volkel en Niels Langens van Wolbert Fysio.

LOCATIE UDEN
Vijverlaan 3
5404 KH Uden
0413 – 264 879

LOCATIE BOEKEL
Sint Janplein 2
5427 BG Boekel
0492 – 714 590

Locatie Nistelrode
Laar 53C
5388 HC Nistelrode
0412 – 782500
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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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Afgemeld

Bram de Wild JO8

Piet Bressers Niet actief

Charles Vinke Niet actief

Selim Ilhan Senior 

Jur van Summeren JO17

Dean van Erp JO13

Niels Hendriks Senior

Dorus van Asseldonk JO15

Jim Meeuwesen Senior

Luuk van Hout JO15

Marijn Donkers JO17

Sven van Heertum Senior

Hans van Tits Trainer Vr1

Jeske Lourenssen JO10-2G

Teun Vonk Verzorger

Bieke Nooijen MO15

Zoë de Groot MO15

Kee Smits MO13

Ted vd Elzen JO19

Trix vd Elzen MO17

Hein Trienekens JO13

Liz vd Bungelaar JO8

Sem Peters JO13

Joost Eurlings Senior

Jeroen Boersma Niet actief

Stefan van Summeren Niet actief

Lukasz Fierkowicz Niet actief

Kris vd Heuvel JO7

Lize Smulders MO11

Ledenmutaties

29

Aangemeld
Elise vd Boogaard MO19
Inja Loeffen MO17
Famke Arts Vr1
Sem Wassenberg JO10
Cos vd Locht JO12
Tijn Post JO17
Bas vd Zanden JO19
Finn Thomassen JO19
Thomas Duijs JO19
Eli van Lankveld JO19
Niels Linders Trainer Vr1
Sam Louw JO19
Maik Kempkens JO19
Rens verhoeven JO19
Luka Vlek JO19
Gies Hutjens JO7
Yannick van Hinthum JO7
Tasnim Rajab MO13
Jana Rajab MO11
Blazej Jedrusik JO11
Victor Haarsma JO19
Lara School 5-jarigen
Saar vd Zanden 5-jarigen
Ryan van Nistelrooij 5-jarigen
Kamil Jaskiewicz Senior
Jelle van Veen Trainer JO9
Denys van Eekelen Trainer MO15
Mirte Groenen MO15
Ledenaantal 740
Verhuisberichten en wijziging van uw 
banknummer gelieve door te geven 
aan : 

Maarten Derks, 06-23862496 of mailen 
naar ledenadministratie@rksv-volkel.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

Onderhoud
Reparatie

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



Organisatie

Bestuur
Voorzitter 
Dirk Verwijst 06-14758114 

Secretaris
Wilco van Nuland 06-18516977

Penningmeester 
Vacature

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
Alien Kleinlugtenbeld 06-30736422

Coördinator JO13-JO12 
Wout Schepers 06-42627977

Coördinator MO19-MO13 
Thomas Swinkels 06-26473603

Coördinator JO11-5jarigen 
Malu Timmers 06-54344485

Activiteiten 
Willie van Deursen 06-13294262
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 Pieter Peerenboom 06-82535269
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 Willie van Deursen 06-13294262 
 Wilco de Groot 06-51032802
 Stef Schepers 06-29242187

4e t/m 8e elftal Lars Bongers 06-53145960
 
Vrouwen 1 Niels Linders 06-42904463
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 vacant
vrouwen Hans vd Burgt 06-10643256

Verzorgers Wim van Tiel 06-10482586

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

Consul Pieter Peerenboom 06-82535269

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

Webmaster Mark Smulders 06-12437684
Technisch beheer 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 NL87RABO0154900311

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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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
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C - Selectie bedankt

Bij deze wil ik iedereen die ik de afgelopen 17 jaren heb mogen trainen, 

bedanken voor het komen trainen, inzet tonen , lachen , plezier maken , 

serieus zijn, snoepzak opeten na de mooiste goal , buikspieren trainen , bal 

over t hek schieten , zoeken en 15 keer opdrukken. Ja 17 jaar zijn voorbij 

gevlogen.

 Na het stoppen van Toontje Bongers (geen familie) werden Ties en ik 

gevraagd door Geert Biesterbos (toenmalig voorzitter) of het iets was om 

de C - selectie te gaan trainen. Ik vermoed dat hij dat vroeg omdat ik Geert 

ooit op mijn eerste training van de C - selectie een balletje door zijn benen 

had gespeeld, mar ja da was ook niet zo moeilijk bij Geert. Maar na overleg 

met Ties leek dat ons wel iets.

 Dus eens de trainingen op een andere manier aanpakken als Toontje 

gedaan had. Toon was n.l. ook lid van de Keien uit Uden en liet dat 

terugkomen in zijn trainingen. 15 min rondjes lopen was heel normaal, 

evenals spieroefeningen, sprinten, hink stap sprong en als laatste een 

halve marathon. Maar vervolgens toch wat afwerken: 1 keer van links en 

1 keer van rechts en dan nog een partijtje op t trainingsveld. Die partijtjes 

vroeger waren wel slijtageslagen en als je bij Ton van Bakel, Hans van de 

Burgt of Ton van Hoof in t team was mocht je blij zijn. Dan had je n.l. geen 

scheenbeschermers nodig. Ja daar leerde je wel om niet te lang met de 

bal te lopen. En als er toen nog wat gras wou doorschieten was dat na de 

training alweer kapot getrapt. We hebben eigenlijk altijd op zand getraind, 

dan zijn jullie nu toch maar verwend met echt gras.

 Maar zoals gezegd zijn Ties en ik eraan begonnen en hebben dat, totdat ik 

een tussenstop van 3 jaar bij Volkel 2 had gehad, met veel plezier gedaan. 

Veel voetbalvedetten en overkomende jeugd hebben we al die jaren 

geprobeerd nog wat bij te brengen. Sommige lukte dat nog wel maar de 

meeste bleven op hun niveau wat natuurlijk geen schande was, want bij de 

C - selectie geldt: meedoen is belangrijker dan winnen. Dus net andersom 

als bij die partijtjes van Toontje, daar was winnen belangrijker dan 

meedoen. Maar de rode draad die bleef: trainen bij de C - selectie is geen 

must maar diegene die al die jaren zijn gekomen, die kwamen om lekker 

te trainen, het gezellig hebben met elkaar en vervolgens vaak in de kantine 

nog evalueren. Dat is wat ik al die jaren voor ogen heb gehad en ook denk 

dat dat bij de lagere teams hoort: zo proberen te trainen dat ze de week 

erop weer terugkomen. 
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Statistieken

2333

Na een tussenstop zoals gezegd van 3 jaar heb ik de C - selectie weer 

overgenomen van een groepje trainers die dat in die 3 jaar hadden 
ingevuld: Ties, Jos van de Rijt en Pieter Peerenboom.   (nou hoop ik wel 

dat ik niemand ben vergeten, en als dat is bij deze alvast excuses). Ja dat 

voelde weer als thuiskomen want ondanks 3 jaar bij het tweede, waar 

toch meer op prestatie wordt getraind, paste de C - selectie toch het beste 

bij mij. Weer andere gasten trainen, jonge jongens, oude selectiespelers 

en nog wat ervaren rotten van de lagere teams dat vond ik met ieder jaar 

mooier worden om te doen. 
Na verloop van tijd zijn we ook zelfs op dinsdag gaan trainen en daarbij 

heb ik op dinsdag hulp gehad van Joan van de Zanden, Jan Riepe en Adri 

van Oort. Ook jullie wil ik hartelijk bedanken voor jullie inzet. Helaas kan ik 

het Adri niet meer persoonlijk zeggen, maar breng mijn dank voor Adri uit 

naar de familie van Oort en ik wens hun ontzettend veel sterkte en kracht 

toe met dit enorme verlies.
 Wat me het meest trots maakte als trainer van de C - selectie, als alles 

opgeruimd was en we naar de kleedlokaal zouden gaan de woorden van 

jullie: Bedankt Frans, het was leuk, tot volgende week. Dat heeft me altijd 

gemotiveerd om door te gaan bij deze gezellige club. Door mijn drukke 

werkzaamheden binnen de club ben ik blij dat onze Lars had aangegeven 

het stokje van mij wel over willen te nemen en ik wens hem ontzettend 

veel plezier toe met deze mooie groep. Hopelijk blijven jullie ook hierbij in 

grote getale komen want er is niks leukers als lekker, onbezonnen trainen, 

op een ontspannen manier.
Als laatste nogmaals bedankt: Ties, Adri, Jan en Joan voor de fijne 
samenwerking. Verder moet ik nog 2 clubiconen noemen (zonder iemand 

te kort te doen) die al die jaren trouw meegetraind hebben en nu nog 

steeds niet versleten zijn: Arnold Pluk en Marcel van de Berg. Jongens van 

het eerste uur en hopelijk gaan jullie nog lang door. Het zal mij wel pijn doen de komende tijd om niet meer op het veld te 

staan, want het trainen van de C - Selectie is toch wel het mooiste wat ik 

hier binnen de club heb gedaan, maar gelukkig heb ik een goeie opvolger 

en zeggen jullie hopelijk na de training: Bedankt Lars, het was leuk, tot 

volgende week.

En dan eindig ik nu waar ik mee begonnen ben:C- Selectie BEDANKT.

Groetjes Frans Bongers



0413  27 28 11

www.degroothoveniers.nl

info@degroothoveniers.nl





De topscoorder
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maar niet meer zo uitgesproken als een paar 
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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  

Nieuwe trainer
C-selectie

Even voorstellen

Mijn naam is Lars Bongers, 33 jaar, wonend in Uden en vanaf dit seizoen de 

nieuwe trainer van de C-selectie.

Dit neem ik over van ons pap, Frans Bongers, die dit geloof ik 17 jaar heeft 

gedaan. Hij had het vort te druk met bestuurszaken erbij en zocht een 

opvolger. Ik wilde op zaterdag gaan voetballen, maar ook een stok achter 

de deur hebben om op dinsdag en donderdag zeker naar het voetbalveld 

te gaan om te trainen én wilde heel graag weer iets voor de voetbalclub 

betekenen (plus hierdoor hoef ik niet meer verplicht een wedstrijd te 

fluiten bij de jeugd, haha). Vandaar deze keuze.

Zelf heb ik verschillende trainers meegemaakt bij de voetbalclub, ik 

heb 10 jaar met de A-selectie, 2 jaar met de B-selectie en 4 jaar met de 

C-selectie meegetraind, dus van alles opgepikt, waar ik en (hoop ik) jullie 

de komende jaren iets aan gaan hebben.
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StatistiekenDoel
Zelf heb ik tussentijds dus al enkele jaren met de C-selectie meegetraind. 

Het is de enige groep op het voetbalveld waar NIEMAND verplicht is om 

te komen trainen en toch is het vaak 1 van de grootst aanwezige groepen. 

Oftewel: degene die er zijn, zijn er voor hun eigen plezier.Vooral de diversiteit in deze groep vind ik het mooist: iedereen ziet elkaar 

als gelijke, terwijl de groep eigenlijk in vieren gedeeld kan worden:• Jongens die uiteindelijk hogerop willen voetballen en 
 dit ook kunnen;

• Jongens die hogerop willen, maar dit niet kunnen;• Jongens die niet hogerop willen, maar dit wel (makkelijk) kunnen;• En jongens die niet hogerop willen en dit ook niet kunnen.Dit wordt binnen deze groep van alle kanten geaccepteerd. 
Mijn doel is om het plezier erin te houden in combinatie met serieuze en 

felle oefeningen en partijtjes, de groep zo groot mogelijk te houden en 

hopelijk maken jullie je teamgenoten enthousiast om ook eens te komen 

trainen.

We zien elkaar komend seizoen!
Lars Bongers
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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



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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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 spaaractie

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

www.coppenswarenhuis.nl

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

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

*(Enkele acties/prijsafspraken zijn hiervan uitgezonderd)
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RKSV spaaractie



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 Van Boxtel Volkel

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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