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Hallo sportvrienden,

Na een hele lange periode zonder voetbal kunnen we 
eindelijk weer lekker los op het voetbalveld. Dit geldt ook 
voor de Klupproat, die al een jaar lang niet bij jullie op de 
mat is gevallen, dus het werd weer hoog tijd dat we er 
één gingen maken. 
Maar het wordt steeds lastiger om de Klupproat goed 
gevuld te krijgen. Dus bij deze wederom om oproep; als 
je een leuk verhaal te vertellen hebt over je team of leuke 
foto’s stuur ze dan naar klupproat@gmail.com . Dan is 
het voor ons makkelijker om een mooie goed gevulde 
Klupproat uit te brengen.
Verderop in de Klupproat zie je een oproep om volgend 
seizoen het stokje van Sandy en Christel over te nemen. 
Lijkt het je leuk om samen met iemand of alleen 
jeugdportretten te maken dan is dit je uitgelezen kans. 
Ook voor de redactie zoeken we nog mensen aangezien 
wij er na dit seizoen mee stoppen. We hebben dit 
ongeveer 5 jaar lang met plezier gemaakt en samen met 
Frank Meijer de Klupproat helemaal in een nieuw jasje 
gestoken. Dus lijkt het je leuk om één van deze twee of 
allebei op je te nemen, laat het ons weten.
We willen Theo van Dijk bedanken voor het jarenlang 
rondbrengen van de Klupproat, want zonder de bezorgers 
valt hij uiteraard niet op de mat. Verder willen we 
iedereen een succesvol jaar toewensen op de Volkelse 
voetbalvelden.

Met sportieve groet,
Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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In memoriam Hans Beekmans: 

Zondagmorgen 31 oktober is 
Hans Beekmans overleden. 
Hans is na een tragisch 
ongeval afgelopen week, aan 
zijn verwondingen overleden.
In 1931 is Hans geboren, 

Hij was ons oudste lid, 
90 jaar oud en op vrijdag 
1 oktober hebben we Hans 
nog gehuldigd als 65 jarige 
jubilaris van de club.

Hans heeft veel voor de club 
betekend. Behalve voetballer 
in de jaren 40 en 50 is hij ook 

als leider en als bestuurslid actief geweest. 
In 1965 heeft hij het initiatief genomen om de veteranen 
op te richten. In verschillende commissies heeft hij 
deelgenomen en vaak waren zijn creatieve ideeën nodig 
om er een mooie happening van te maken.

Hans, wij herinneren je als een creatieve en betrokken 
man. Onze gedachte en steun gaan uit naar allen die 
achterblijven.

Bestuur RKSV-Volkel



  

Beste leden

Het is weer enige tijd geleden dat het clubblad uitgekomen is. We zijn het 

seizoen weer gestart en we hopen op een “normaal jaar”. Een jaar met sportieve 

prestaties, een jaar waar we elkaar mogen ontmoeten. Dan maar met de coronapas als 

we maar wel gezamenlijk weer mogen genieten van dit leuke spel en natuurlijk de 3de 

helft. Op naar een mooi seizoen.

Voor alle spelers is het weer wennen om iedere zondag paraat te staan maar dit geldt ook 

zeker voor alle andere vrijwilligers. Ook zij staan klaar om te zorgen dat de club draait. 

Behalve de trainers, leiders maar denk ook aan de onderhoudsploeg en kantinepersoneel. 

Zeker voor de medewerkers van de kantine is het schakelen. Ze besteden aandacht aan de 

gezelligheid maar ook aan het Coronagebeuren. Controleren van de coronapas hoort daar 

wel bij. Zorg dat je hier medewerking aan verleent.

We zijn dit jaar met 9 senioren teams, vrouwen 1 en vrouwen 30+ van start gegaan. Alle 

teams voorzien van leiders en trainers. Na een eerste competitieronde viel de 2de ronde 

door hevige regenval in het water. Maar vanaf begin oktober gaan we vol aan de slag en 

hopen we op mooie en sportieve resultaten.

Vrijdag 1 oktober hadden we onze jaarlijkse jubilarissenavond. Door Corona is het vorig 

jaar niet doorgegaan zodat we nu van de afgelopen 2 jaren de jubilarissen gehuldigd 

hebben. Een grote groep 25 jarige jubilarissen kreeg een bos bloemen en een oorkonde. 

Daarna was er hulde aan de 50 jarige jubilarissen. Een mooie groep mensen waarvan de 

meeste nog steeds actief zijn en allen betrokken bij de club. Ton van Hooff, Gerald Riepe, 

Jos van der Rijt, Johnny Reijnen, Henri Spierings en Jos Wijdeven werden in het zonnetje 

gezet. Als afsluiter was Hans Beekmans degene die 65 jaar lid is van de club. Actief 

eind jaren 40, 50 en 60. Als voetballer, organisator, jeugdleider, bestuurslid (waaronder 

voorzitter), veteranen mee opgericht. Kortom een mooie groep jubilarissen waar we trots 

op zijn en die we nog jaren mogen verwelkomen bij onze vereniging. 

Na de huldiging zijn we gezellig verder gegaan en moesten we om 00:00 uur de deuren 

sluiten. 

Op deze avond hebben we al onze aanwezigen ook gecontroleerd middels de Coronapas. 

Fijn als je ziet dat iedereen ook mee doet, dat het voor niemand een probleem is. Op 

deze manier voldoen wij ook aan de regels die in ons land gelden. Ook in de weekenden 

worden aanwezigen in de kantine gecontroleerd op de Coronapas. 

Ook dan is het fijn dat we volop medewerking krijgen van een ieder. 

Top allemaal.

Van de voorzitter
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Van de voorzitter
Dit seizoen bestaat de vereniging 85 jaar en wel op 7 januari 2022. We vieren dit niet 

groots maar zullen het zeker niet ongezien voorbij laten gaan. We willen voor de leden 

(groot en klein) iets organiseren. In de mededelingen tussendoor zullen wij u op de 

hoogte houden van de activiteiten die we in petto hebben.
Met de mededelingen tussendoor bedoel ik dat we naast het clubblad wat 4 keer per jaar 

uit komt ook mededelingen blijven versturen.
Verbouwing van de kleedkamersDit wil niet vlotten, we hebben een budget van de gemeente maar helaas nog 

onvoldoende voor de grote verbouwing. Aanvullend budget vragen is op dit moment niet 

mogelijk. Met de aanstaande fusie van de 3 gemeenten en de aanstaande verkiezingen 

voor de deur worden er geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Kortom we 

moeten een keuze maken tussen 3 jaar uitstellen of de plannen versoberen. Iets wat we 

allebei niet zien zitten.Ook hier zullen we elkaar blijven informeren over de stappen die genomen worden.Betaalpasjes
We zijn gestart met de clubpas. Deze gebruik je voor alle betalingen. Ons doel is om de 

contante betaling terug te brengen naar 0. Dit laatste zal niet zomaar lukken maar we 

willen zo min mogelijk contant geld in de kantine. Daarom roepen wij als bestuur iedereen 

op om een pasje aan te schaffen en je krijgt ook nog korting op je consumptie. 

Dus snel regelen.

De komende maanden staan de volgende activiteiten op het programma- Begin december jaarvergadering waarin we hopen meer duidelijkheid te kunnen 

verschaffen t.a.v. de verbouwing, de statuten en het huishoudelijk reglement.- Medio januari zullen we ook onze medewerkersavond organiseren.- De activiteitencommissie komt nog met aanvullende activiteiten.We wensen jullie veel gezondheid, een mooie voetbaltijd.Namens het bestuur
Dirk Verwijst
Voorzitter

5



www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag   09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 14.00 uur

April en mei
Maandag t/m zaterdag   09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 16.00 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

Vind jij het leuk om vanaf volgend seizoen 

enthousiaste kinderen te interviewen voor 

de Klupproat? 

Dan zijn wij op zoek naar JOU!!

Stuur een mailtje naar:

                
     klupproat@gmail.com
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Na een afsluiting van het vorige seizoen met de Regio Cup, zijn we 

gelukkig dit seizoen weer kunnen beginnen aan een complete competitie. 

Toch was de Regio Cup voor onze jeugd onder de 18 een mooie afsluiting 

van een seizoen van bijna alleen maar trainen. Nogmaals wil ik al onze trainers 

bedanken, die al die maanden twee en soms wel drie keer per week op het veld stonden 

voor een training. Sporten en de sociale contacten die dit met zich meebrengt zijn zeker 

heel belangrijk geweest voor de jeugd. De animo voor voetbal is in ieder geval nog zeker 

aanwezig in Volkel. We hebben voor dit seizoen een groot aantal nieuwe Volkelse spelers 

mogen verwelkomen.
Het nieuwe seizoen is gestart en iedereen heeft inmiddels zijn draai weer gevonden. 

Net als voorgaande jaren heeft de KNVB voor een aantal jeugdcategorieën een aantal 

wijzigingen doorgevoerd. De jongste jeugd had al wedstrijddagen waar ze op één dag 

een aantal 4 tegen 4 wedstrijdjes voetbalden tegen jeugd van andere verenigingen. 

Voor de jeugd t/m de Onder 13 is het 4 fasen voetbal ingevoerd. In plaats van een 

voorjaars- en najaarsreeks spelen deze pupillen voortaan in 4 blokken van in totaal 

minimaal 24 wedstrijden. De bekercompetitie vervalt hierbij. De KNVB heeft met dit 

model de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. 

Hierdoor moeten minder grote scores voorkomen en worden er meer wedstrijden 

gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. De overige jeugdteams 

spelen nog een najaars- en voorjaarscompetitie. Voor deze teams is echter de opzet van 

de bekercompetitie wel veranderd. Waar voorheen de eerste ronde bestond uit drie 

poulewedstrijden, was vanaf dit jaar de eerste ronde gelijk een knock-out wedstrijd tegen 

één tegenstander. Een aantal van onze teams heeft de volgende ronde inmiddels bereikt.
Het vermelden waard is ook het feit dat we weer een trainer binnen onze gelederen 

gevonden hebben die de cursus Uefa C van de KNVB gaat volgen. Bram v.d. Locht, 

speler in de selectie van Volkel en trainer-coach van de JO17-1, pakt dit intensieve 

opleidingstraject op. Zonder samenwerking geen club, dus voor de avonden dat Bram 

door het volgen van deze opleiding geen training kan geven aan de JO17-1, hebben we de 

trainers van de selectie van Volkel, Michiel Jans en Rob Schouten, bereid gevonden om de 

JO17-1 te trainen.

Rest mij nog onze twee nieuwe leden van de Jeugdcommissie voor te stellen. Pieter 

v.d. Berg is in april gestart als nieuwe jeugdcoördinator. Samen met Malu Timmers is hij 

het aanspreekpunt voor de pupillen. In juli is ook Marc v.d. Locht lid geworden van de 

Jeugdcommissie. Hij zal zich m.n. bezighouden met de coördinatie van de scheidsrechters 

voor de jeugdwedstrijden. Waar twee nieuwe leden begonnen zijn hebben we helaas ook 

afscheid moeten nemen van twee leden, Wilfred van Deursen en Wout Schepers. Leden 

met een lange staat van dienst, die we gelukkig als vrijwilliger nog gewoon terug gaan zien 

op onze velden. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet voor de Jeugdcommissie.
Voor het lopende seizoen wens ik iedereen veel succes.Met sportieve groeten, 

Edwin van Diessen

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

06-33 05 49 61



WWW.LASBEDRIJFMDL.NL

VERSTEGEN
STUKADOOR

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

06-33 05 49 61

Trainingspakken Volkel 4Nieuwe trainingspakken voor Volkel 4 . Gesponsord door Raaijmakers en Zn. BV

9

Inloopshirts JO19-1Nieuwe inloopshirts JO19-1.  Gesponsord door Kombi bouwmaterialen

Coachjassen Volkel 1Nieuwe Coachjassen voor de staf van Volkel1.  Gesponsord door Van Rijbroek Staalbouw BV
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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
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Ise van der Locht

 In welk team zit je nu? Wanneer 
ben je begonnen met voetbal en in 
welke teams heb je al gezeten? 

Ik zit nu in JO10-1. Toen ik 5 was 
ben ik begonnen met voetbal, bij de 
5-jarigen, daarna heb ik bij JO7, bij 
JO8 en bij JO9 gezeten.

Op welke plaats sta je in het veld 
en sta je daar ook het allerliefst? 

In de verdediging, en dat vind ik ook 
de leukste plek. Keepen bijvoorbeeld 
kan ik echt niet en daar heb ik ook 
geen zin in.

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Er wordt 
nu meer 
gekletst

�Jullie hebben al een paar wedstrijden gevoetbald dit seizoen. 
Waren het moeilijke wedstrijden / tegenstanders?

Ja, klopt. Dat waren héle moeilijke wedstrijden, met héle moeilijke 
tegenstanders. We zijn na 3 wedstrijden iets lager ingedeeld; omdat we 
ze alle drie met meer dan 20-0 hadden verloren! Afgelopen zaterdag 
speelden we de eerste wedstrijd in de lagere indeling en die ging al véél 
beter. Bij die teams passen we beter, het worden eerlijkere wedstrijden, 
met meer plezier!    

�Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?

Dat het gezellig is! Eerst was ik als enige meisje, nu zijn we met 4 meiden 
in ons team. Dus er wordt nu meer gekletst, haha, maar de jongens kletsen 
ook hoor!!

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

In verdedigen. En met het trainen doen we ook vaak afwerken op goal, en 
dan lukt het ook om te scoren, dus dat gaat ook wel goed

 Wat doen jullie als jullie scoren?

Héél hard juichen!! Op elkaar springen en dansjes doen (“Te veel TV 
gekeken” aldus mama Marieke). 

 

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

De tegenstander schoot de bal een keer over het hek. De overbuurvrouw 
van het voetbalveld pakte de bal en wilde die terug gooien, maar terwijl ze 
gooit, valt ze zo voorover in de struiken! Dat was wel lachen, gelukkig kwam 
ze ook weer overeind. 

� Wat vind je het aller-lekkerste in de kantine?

Een broodje kroket, dat kregen we van Tonny toen het seizoen was afgelopen.
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� Als jij de baas was, hier bij de voetbalclub, wat zou je dan willen veranderen 
of toevoegen?

Dat we 2 keer in de week een voetbalwedstrijd mogen spelen. En er voor zorgen 
dat er meer meiden lid worden zodat er meer meisjesteams zijn.

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

RKSV Volkel is mijn favoriete club en Lieke Martens vind ik de beste!

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

Op basisschool De Vlieger, in groep 6. Wat ik later wil worden… géén idee! 
Vroeger wilde ik van alles worden, maar dat weet ik allemaal niet meer. Nee, 
geen profvoetballer; elke dag ‘moeten’ voetballen, dat vind ik te veel.

 Voetballen is je hobby, heb je ook nog andere hobby’s / sporten? En zijn 
jullie pap en mam en je zusje ook sportief?

Ik zit ook nog bij de dansmariekes en ik speel gitaar. Ons mam doet aan tennis, 
voetbal en hardlopen, ons pap gaat naar de sportschool en Noor zit ook bij de 
dansmariekes. Zij zit ook nog bij het koortje, maar dat is geen sport hè.

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

Ja, ik wil graag dat er meer meisjes onder voetbal komen, dus:
MEIDEN, MELD JE AAN!!

Ise, kei bedankt voor je leuke, giechelige reacties, het was gezellig! 
Wij wensen je nog heel veel voetbalplezier, 
hopelijk ook samen met heel veel voetbalsters!! 

Groetjes 
Christel Pluk en 
Sandy van der Locht.

Meiden,
meld je
aan! 

13



   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

   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

   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



   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

   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

   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



1616

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

 

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  

Herstart rksv Volkel, Spreekuur & Cursus sportverzorger

  
Beste leden,

 
Nu we al weer een poosje allemaal aan het trainen en voetballen zijn valt het 

op met wat voor een enthousiasme, inzet, fanatisme en bovenal plezier we 

onze voetballers ( -sters ), van de jongste junioren tot en met de senioren  en veteranen,  weer actief 

zien.
Ook de leiders, trainers en verdere begeleiding zijn weer blij en fanatiek om actief te zijn bij onze 

voetbalclub en hun steentje bij te dragen.

Hopelijk kunnen we nu weer met zijn allen een heel seizoen trainen en voetballen en daarna nog ff 

evalueren in de kantine. ( zeer belangrijk !!! )

 
Wat opvalt is het grote aantal blessures waar onze senioren mee te maken hebben.

De seniorenteams, van hoog tot laag , hebben moeite om respectabele teams te formeren en op 

zaterdag of zondag voldoende mensen mee te krijgen.

Bij de senioren is met alle leiders afgesproken om, indien nodig, elkaar te helpen met spelers.

Natuurlijk wordt van jullie spelers ook gevraagd om hier in mee te denken.

Wordt je een keer gevraagd voor een ander team, en ben je zelf vrij of je team heeft er voldoende, 

ben dan sportief genoeg om een keer bij een ander elftal mee te doen, zeg niet te gauw NEE maar 

denk aan ons clubbelang.

Alleen SAMEN en MET ELKAAR kunnen we een leuk en sportief seizoen tegemoet gaan.

 
Natuurlijk is de grootste oorzaak het Covid gebeuren wat zeker heeft bijgedragen aan die blessures.

Het lange stil liggen heeft hier zeker een rol in gespeeld.

Echter ook als speler zijnde zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen.

Iedere speler weet dat als je een competitie ingaat, je ook voldoende conditie en trainingsarbeid in 

je bagage moet hebben zitten.

Als ik zie hoeveel spelers die geblesseerd zijn en amper tot niet getraind hebben, verklaart dat al het 

gros van de blessures.

We hebben bij onze voetbalclub, op alle niveaus jonge en fanatieke trainers die plezier hebben om 

jullie te trainen.

Maak hier gebruik van en dan bedoel ik juist die spelers die amper tot nooit komen trainen.

Het mes snijdt dan aan 2 kanten: zowel jouw conditie alsmede het wedstrijdniveau gaat omhoog ( 

waardoor minder blessures ) en onze trainers worden nog meer gewaardeerd voor hun inzet !!!

 
Daar wij een samenwerkingsverband met Wolbert Fysio hebben staat hier onder een mail van 

Wolbert Fysio gericht aan ALLE actieve leden.

Lees het eens aandachtig door en raak je geblesseerd of ben je al geblesseerd maak er dan gebruik 

van.
Het helpt in het maken van een afspraak, diagnose en behandeling dan wel herstelplan, om je zo 

snel mogelijk weer terug op het veld te krijgen.

Ook aandacht voor leden die interesse hebben om iets in onze verzorging te betekenen.

Heb je na onderstaande te hebben gelezen nog vragen, interesse aarzel dan niet om contact met ons 

op te nemen.

  
Op een sportief en blessurevrij seizoen.  Frans Bongers

 
WOLBERT FYSIO :

Langzamerhand komt de amateur sportwereld weer op gang, ook wij als praktijk kijken er weer 

naar uit als het sporten en al zijn activiteiten weer volledig opgestart zijn. 

 
Samenwerking

Wij zijn nog steeds erg blij met jullie club als partner binnen ons Clubcare concept. Ook hier willen 

wij graag de komende jaren mee doorgaan. In deze tijden dat het rustig(er) is dan normaal leek het 

ons goed om een “rondje langs de velden” te maken. We zijn namelijk erg benieuwd hoe het gaat 

binnen de vereniging. En kijken ook graag naar de toekomst! Welke zaken lopen jullie tegenaan en 

kunnen we hiervan wat dingen samen oppakken? Wat kunnen we voor jullie doen?

 
Sportspreekuur (ook in de zomerstop)

Daarnaast hebben wij intern in de praktijk ook niet stil gezeten. Zoals je wellicht weet hebben 

wij een exclusief sportspreekuur voor alle leden van clubs of verenigingen die bij Clubcare zijn 
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aangesloten. Graag willen wij dit spreekuur toegankelijker maken, ook in tijden dat we genoodzaakt 

zijn om dit spreekuur op afspraak te organiseren in plaats van een inloop zoals jullie gewend zijn.

 
Om anno 2021 met de tijd mee te gaan is het voortaan mogelijk om ook via whatsapp een afspraak 

aan te vragen voor het sportspreekuur. Dit kan door een appje te sturen naar: 0683341524. Een 

collega van onze praktijk zal je dan inplannen op het gratis sportspreekuur voor een advies over de 

klacht. 
Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om gewoon telefonisch contact met ons op te nemen via 

0413-264879.  
We verwachten op deze manier makkelijker toegankelijk te zijn als voorheen voor leden/sporters 

van jullie club / vereniging.  
Afspraak maken sportspreekuur maandag Uden 17.00-18.00:
•         Whatsapp: 0683341524•         Telefonisch: 0413-264879 

Afspraak maken sportspreekuur dinsdag Boekel 17.00-18.00:
•         Whatsapp: 0683341524•         Telefonisch: 0413-264879 

Afspraak maken sportspreekuur woensdag Nistelrode 17.00-18.00:

•         Whatsapp: 0683341524•         Telefonisch: 0413-264879 
Opleiding verzorgersBijna elke  vereniging heeft een tekort aan medisch opgeleide mensen om de (selectie) spelers te 

begeleiden. Om de vereniging daarin te ondersteunen hebben we de  ‘Sportverzorger Wolbert Fysio’ 

cursus ontwikkeld. Deze vraag hebben wij ook al eerder vanuit jullie vereniging ontvangen.

 
Wat is vereist:•         Een EHBO of BHV opleiding  met reanimatie (of aan het volgen)

•         Motivatie om te leren op paramedisch gebied en sportverzorging, ervaring is niet nodig.

•         Motivatie om een belangrijke rol te spelen binnen de vereniging te hebben.

Wat bieden we:•         Een gratis korte opleiding tot sportverzorger
•         Een sportfysiotherapeut als aanspreekpunt
 
Bij vragen of interesse neem contact op met clubcare@wolbert-fysio.nl

 
Laten we contact houden met elkaar en voor vragen zijn wij altijd bereikbaar. Op naar een volledige 

herstart van de sport!
Met vriendelijke groet, 

 
Namens
Team ClubCare Wolbert Fysio 

 
Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Voor meer informatie 

over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze privacy policy.
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Volkelse Voetbalkenners Kwis

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

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

Verzorgt u de koffie? 
Doen wij de rest!
Met oog voor detail, budget, planning, uitvoering, afwerking én een
oplevering die tot volle tevredenheid stemt. Daar doen we het voor. 

Liessentstraat 14  Uden
T. (0413) 263 801

www.vanderlocht.nl

Vind jij het leuk om vanaf volgend seizoen 

enthousiaste kinderen te interviewen voor 

de Klupproat? 

Dan zijn wij op zoek naar JOU!!

Stuur een mailtje naar:

                
     klupproat@gmail.com
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Stersponsoren tekenen
 nieuwe contract! 

elektro en kunststof
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staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl
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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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Medewerkers gezocht voor achter de bar!Medewerkers gezocht voor achter de bar!

Voor “achter” de bar zijn we hard op zoek naar mensen die vooral op de zondagmiddag een Voor “achter” de bar zijn we hard op zoek naar mensen die vooral op de zondagmiddag een 

handje mee zouden willen helpen. handje mee zouden willen helpen. 

Lijkt het je wat om in een gezellig team te werken? Neem dan snel contact met op met 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. Stef van de Kandelaar of Twan van Rijbroek. 

Of loop gewoon eens de kantine in en spreek iemand aan achter de bar. Of loop gewoon eens de kantine in en spreek iemand aan achter de bar. 

Stef      0623911994 - Twan    06-53231987 Stef      0623911994 - Twan    06-53231987 

HORECA TIJGERS 
GEZOCHT



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

Nieuwe Udenseweg 6 • 5408 NE Volkel • (0413)-272149 • www.tenwbouw.nl • info@tenwbouw.nl
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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
Willem vd Heuvel Niet actief

Pieter vd Aa JO15

Tom Vogels Niet actief

Marijn Verwegen Website

Koen van Duijnhoven Website

Tim vd Loo Senior actief

René van Schijndel Niet actief

Bernadette Tensen Niet actief

Etienne vd Broek Niet actief

Freddy Boersma Niet actief

Eleana Bozikis MO19

Teun van Doren JO17

Wessel van Dijk JO15

Maury Reijnen Vrouwen 1

Saar vd Zanden MO7

Jelle Dortmans Senior actief

Daan Hermans JO8

Evie Donkers MO19

Bas vd Zanden JO19

Thomas Minten Senior actief

Stan Bongers Senior actief

Luca vd Wijst Niet actief

Jade Sturkenboom MO19

Jana Rajab MO13

Renske vd Bosch MO17

Dirk vd Heuvel Niet actief

Tom Cissen Niet actief

Loek Dijkink Niet actief

Dennis Kivits Niet actief

Robyan vd Broek MO15

Mike vd Burgt Senior actief

Milou van Doren MO19

Thijs Verbakel JO17

Pauline Vissers Vrouwen 30+

Victor Haarsma Senior actief

Joep Trienekens Niet actief

Cindy Sturkenboom Niet actief

John Sturkenboom Niet actief

Jens vd Locht Niet actief

Elise vd Boogaard Niet actief

Jan Lelivelt Niet actief

Peter Lukassen Verslaggever

Wilbert Prinssen Niet actief

Aangemeld
Linda van Lankveld Vrouwen 30+

Guus Cornelissen JO7

Jens Cornelissen JO11

Mees vd Rijt JO7

Ryan Khamlichi JO10

Mick Biemans JO9

Sepp vd Poel JO8

Steven Lourenssen JO7

Noa vd Hoogen MO11

Ledenmutaties
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Bart Geurts JO19
Dex Wezenberg JO7
Finn Verhaaren JO8
Tijn Wakker JO7
Anne van Driel MO7
Sophia Jansen MO9
Julian Pluk JO17
Liz vd Bungelaar MO9
Stan vd Heuvel JO7
Mulan van Genuchten JO19
Rens Hagelaars JO17
Lize Smulders MO11
Mika Lamers JO11
Diem vd Elzen JO19
Jill vd Elzen MO9
Maud van Doren MO15
Robin Willems JO7
Trevor Jans JO7
Bobbi Vloet MO7
Nine Eltink MO19
Thomas van Dam JO7
Maike vd Hoogen MO19
Wiebe van Rhijn JO7
Kailyn vd Bogaart MO7
Tobias Schaaf JO7
Nova Raaijmakers MO7
Luna Zomers MO13
Oliwier Chmiel JO7
Lise Welte MO19
Joey vd Elzen JO13
Ardy vd Heuvel Trainer JO7
Joeri van Hulten JO7
Nikki Leijten MO17
Said Shabani JO19
Milton Gorocica Rivas JO17
Lianne vd Elzen Trainer JO12-2Guus vd Zanden Mini’s
Mika Jonkers Senior actief
Anke Verwegen Trainer JO12-2Diego vd Hoogen JO15
Bram Voets Senior actief
Jurre van Eenbergen JO19
Damian Stepien Senior actief
Lize van Oort MO11
Daan vd Boogaard JO15
Sem Gerbranda Senior actief
Sylvana van Meer MO13
Levi vd Elzen JO7
Nomi vd Elzen MO9
Loet van Schadewijk JO8
Wess vd Zanden JO7
Olivier Laszcak Wlodarczyk JO10

Ledenaantal 751

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
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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
Pieter vd Berg 06-12116517

Coördinator scheidsrechters 
Marc vd Locht 0413-274739

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 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 en 4e elftal Stef Schepers 06-29242187

5e t/m 9e 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 Bart Bongers 06-27401049

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 klupproat@gmail.com

Postadres 
Eeuwsels 14 5408 AJ Volkel

Bankrelatie Rabobank NL87RABO0154900311

Gevonden voorwerpen Twan of Stef kantine 0413-273336

Ledenadministratie Maarten Derks 06-23862496
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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
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Dè werkt verrekte hendig!
Van de Ven Garantiemakelaars maakt pasjes systeem mogelijk
Dè werkt verrekte hendig!Dat is de eerste reactie van de mensen aan de bar, maar ook van de mensen achter de bar. 

Het systeem herkent het pasje direct en doormiddel van een paar drukken op de kassa is 

er betaald. 
Veel sneller dan contant en pinnen. Tevens zorgt deze manier van betalen voor minder 

contant geldverkeer. Daarnaast krijg je door middel van betalen met deze pas 5% korting.
Het pasjessysteem wordt mede mogelijk gemaakt voor Van de Ven Garantiemakelaars. 

Bovenop het stersponsorschap heeft Van de Ven Garantiemakelaars zich komende 5 jaar 

verbonden aan het pasjessysteem. Het logo van Van de Ven Garantiemakelaars staat 

prominent op de passen. Richard van Goor van de sponsorcommissie heeft vanavond 

het symbolische 1e pasje overhandigd aan Marcel van de Bergh van Van de Ven 

Garantiemakelaars.

De leden kunnen een pasje aanvragen door de volgende gegevens te mailen naar pasjes@

rksv-volkel.nl:
- Naam
- Geboortedatum- Emailadres

- KNVB-nummer (indien bekend)Voor een pasje wordt € 7 in rekening gebracht, waar € 5 borg zit inbegrepen. 

Voor de seniorenteams zijn teampassen aangevraagd.
Voor de pasjes is ook een makkelijke app beschikbaar, namelijk de KNIP-app. Hierin kun je 

je pasje toevoegen en zelfs via iDeal opwaarderen. 
Zie hiervoor 
https://www.rksv-volkel.nl/1/92/pasje-voor-in-de-kantine-installeer-de-app/
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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 
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