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Beste sportvrienden,

Het voetbalseizoen zit er al weer op, met toch wel weer 

enkele schitterende hoogtepunten. Helaas  heeft dat bij 

de senioren geen kampioenschappen opgeleverd maar 

nog wel enkele spannende wedstrijden aan het slot van 

de competitie. Bij de jeugd hebben we wel wat te vieren 

gehad wat allemaal terug te lezen is in deze editie van de 

Klupproat. Ook zijn de statistieken van heel het seizoen 

bijgewerkt, dus kijk vlug waar je geëindigd bent in het 

eindklassement. 

Ook staat er een leuk stukje in van ons kersverse erelid 

Gerald Riepe.

De dames die jarenlang “uit de voetbalschoen van…..“ 

hebben gemaakt, Sandy van der Locht en Christel Pluk, 

willen we hartelijk bedanken voor hun leuke stukjes. Ze 

stoppen ermee maar ze hebben opvolgers, zodat deze 

leuke rubriek blijft bestaan.

Voor ons is dit ook de laatste editie die wij maken. We 

hebben het al die tijd met heel veel plezier gedaan. 

Samen met Frank Meijer en Lars Bongers hebben we 

deze mooie Klupproat helemaal in een nieuw jasje 

gestoken. We zijn blij dat de club 2 nieuwe opvolgers 

heeft gevonden, namelijk Karin van Sleeuwen en Britt van 

Hooff. Wij wensen deze dames heel veel plezier en succes 

met het maken van dit leuke blad. 

Verder hopen wij dat jullie allemaal een leuke vakantie 

hebben en volgend seizoen weer met heel veel sportieve 

ambities en plezier aan de start van een nieuw seizoen 

staan.

Met sportieve groet,

Arnold Pluk en Johnnie Groenen

�	 Voorwoord  

�		Van de voorzitter  

		Jeugdproat 

	 Sport Blessure Claim 

��	JO11-1 Kampioen 

��	Uit de voetbalschoen van .....

�	Gerald Riepe 

	85 jaar rksv Volkel

�	JO17-1 Kampioen 

	De Pen

	Pupil van de week

	Ledenmutaties / Ereleden

	Pupil van de week

��	Interview met ......

��	Statistieken 

�	Organisatie

IN
 DEZE KLU

PPRO
AT

Redactie: 
Arnold Pluk en Johnnie Groenen
Interviews:
Sandy van der Locht en Christel Pluk
Vormgeving en drukwerk:
Frank Meijer - Meijer total graphics, Volkel

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
artikelen te bewerken of in te korten.
Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan 
met bronvermelding "Klupproat rksv Volkel" 
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
drukfouten en vergissingen!

CO
LO

FO
N

3

�

�

��

	 



06-22 88 67 76



5

  

Met trots mogen we melden dat we het seizoen op een goede 

manier hebben kunnen afronden. Corona werd minder en het 

ritme werd door de spelers, jong en oud weer opgepakt. Ons 

vaandelteam heeft zich op eigen kracht weten te handhaven in 

de 2de klasse. In verschillende wedstrijden waren we zeker niet 

de mindere en hadden we zelfs pech. Een geweldige prestatie 

door spelers en staf. Het 2de team wist er de laatste wedstrijd 

van de competitie nog een nacompetitie uit te persen. Eerst werd 

de winst uit Overloon meegenomen en nog wel met heel veel 

jeugdspelers en een veteraan. Vervolgens een dubbele wedstrijd 

tegen Hoensbroek en helaas wisten we daar niet meer te 

scoren en bleef de winst in Hoensbroek. Ook hier een geweldige 

prestatie door de spelers en de staf van het 2de team. Onze 

overige teams bleven keurig overeind in de competitie en daarom 

complimenten voor alle spelers maar ook zeker voor de leiders, 

trainers en grensrechters.

Het is jammer dat we volgend seizoen met 2 teams minder de 

competitie in gaan. In de afgelopen maanden was het vaak 

spelers sprokkelen om een volledig team in het veld te brengen. 

Ook zijn er verschillende spelers die er mee gaan stoppen om 

verschillende redenen.

Vele vrijwilligers stoppen hun activiteiten, hiermee doel ik op een 

3-tal wasvrouwen, leiders, trainers, de technische staf, de redactie 

van het clubblad, bestuurslid en zo zal ik best nog vrijwilligers 

vergeten. We hebben in het bestuur afgesproken dat we iedereen 

persoonlijk willen bedanken. In de maand september zullen 

we voor een gepast bedankje zorgen. Elke activiteit bij de club 

start met vrijwilligers en zo kijken we ook geweldig terug op 

het afsluitende feest op zaterdag 18 juni. Barpersoneel had hun 

handen vol aan al die drankjes die de bar verlieten. Bij deze  ook 

een extra woordje van dank voor jullie.

Gelukkig staan er ook weer nieuwe vrijwilligers op en kunnen 

we de technische commissie, de wasvrouwen en de redactie 

van het clubblad een vervolg geven. Zo is er ook een nieuwe 

commissie toegevoegd en dan spreken we over interne 

vertrouwenspersonen. In heel het land vernemen we situaties 

die geleid hebben tot machtsmisbruik. Iets wat we niet willen 

en daarom zijn we blij dat we 2 personen gevonden hebben 

die ook als professional te maken hebben met begeleiden en 

ondersteunen van mensen. We hopen dat Lida Zwaans en Jan 

Lelivelt een rustige tijd hebben als vrijwilliger.

Het afsluitend feest was een groot succes. 

Een groep vrijwilligers had zich gestort op dit afscheid. In de 

morgen begon het met de jeugd. Springkussens, spelletjes en 

natuurlijk op tijd een versnapering ging er in als koek. Als je die 

geweldige filmpjes en foto’s, vanuit een drone genomen, ziet dan 

geniet onze jeugd op een geweldige manier. In de middag een 

toernooitje voor de oudere jeugd en de overige leden. De hitte 

hield een aantal spelers aan de zijlijn maar de echte liefhebbers 

lieten zich niet beïnvloeden en speelden een aantal spelletjes 

voetbal. In de avond het feest wat in zijn geheel buiten gevierd 

kon worden. Op deze avond hebben we Gerald Riepe tot ere-lid 

benoemd. Iemand die begon als voetballer (jeugd en senioren), 

vervolgens leider, trainer en scheidsrechter is geweest. 

Mededelingen van het bestuur

Hiermee laat hij zien 

dat je op alle niveaus 

kan genieten van 

dit geweldige spel. 

Steeds benoemen voetballers de derde 

helft en daarom is hij samen met Wilma nog jaren 

kantinebeheerder geweest. 

Gerald ontzettend bedankt en we hopen nog jaren te mogen 

genieten van je inzet.

In augustus gaan we weer beginnen. 

Na de nodige trainingen zullen we starten met de 

bekerwedstrijden en op het einde van de maand september start 

de competitie. We hopen wederom op een mooi seizoen waarin 

sportiviteit en spelplezier hoog in het vaandel staan.

Als organisatie zullen er ook veranderingen zichtbaar zijn, 

hiermee doel ik op de consumptieprijs en de contributie die met 

ingang van 1 juli 22 opgehoogd worden. 

Rest mij om iedereen een geweldige vakantie toe te wensen. 

Rust heerlijk uit, even tijd voor andere zaken, genieten van een 

andere omgeving, kortom veel ontspanning toegewenst. We zien 

elkaar weer in de maand augustus.

Namens het bestuur,   Dirk Verwijst

Interne vertrouwenspersonen stellen zich voor ………..

Mijn naam is Lida Zwaans, ik ben getrouwd met Appie en samen 

hebben we 4 dochters. Appie voetbalt bij de veteranen. Onze 

dochters hebben op de turnvloer gestaan in plaats van op het 

veld wat Ap wel jammer vond/vindt. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij Kiem onderwijs en 

opvang als pedagogisch coach en trainer en als coördinator 

opvang/peuterjuf bij kindplein ’t Centrum.

Samen met Jan Lelivelt word ik vertrouwenspersoon binnen de 

voetbalclub. Wanneer jij, je kind of iemand in je omgeving binnen 

de voetbalclub wordt gehinderd door emotionele, fysieke of 

seksuele intimidaties dan kun je contact opnemen met Jan en/

of mij waarna wij met jullie in gesprek gaan en ondersteuning 

trachten te bieden.

We hopen natuurlijk dat er een veilige sfeer is binnen de 

voetbalclub, maar mocht je dit niet zo ervaren dan horen 

we dat graag.

Op de website kan je lezen voor welke klachten je kan 

aankloppen bij Lida en Jan. We hebben namelijk een beleidsstuk 

opgesteld waarin je de regels en de procedure kan lezen. 

Het belangrijkste in deze is dat zij vertrouwelijk met de

 informatie om gaan, dat ze je verhaal aanhoren en dat ze 

je de wegwijzen en ondersteunen in eventuele vervolgstappen. 

Je kan hen bereiken via een mail en dit mailadres is: 

vertrouwenspersoon@rksv-volkel.nl

Hopelijk hebben we dit niet nodig, maar mocht het wel 

zo zijn dan weet je waar je terecht kan.

Namens het bestuur,                                
                               

Dirk Verwijst
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Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

zekerheuts
Kloosterstraat 17
5408 BA VOLKEL
T (0413) 27 45 65
E geldzakenvolkel@zekerheuts.nl
I www.zekerheuts.nl



Blij zijn we dat we in 2021-2022 weer een compleet seizoen af 
hebben kunnen werken met de jeugd. En het was een succesvol 

seizoen, met een kampioenschap van de JO12-1 en de JO19-1 in het 

najaar en de JO11-1 en JO17-1 in het voorjaar. Alle spelers, begeleiding 

en trainers nogmaals gefeliciteerd. Het was een seizoen waarbij de teams 

elkaar er doorheen gesleept hebben. Nasleep van Corona, volle agenda’s 

van gezinnen en blessures maakten dat er zaterdagen waren dat er een 

stevig tekort aan spelers was bij diverse teams. Gelukkig waren de teams 

bereid hiervoor samen in oplossingen te denken. De kampioenschappen 

van bovenstaande teams zijn dan ook zeker mede te danken aan deze 

samenhorigheid en de ondersteuning van andere teams.Mooi om te zien is ook de samenwerking met de senioren. In een seizoen 

waarin de senioren ook bij veel teams met tekorten van spelers te kampen 

hadden, hebben veel van onze oudere jeugdspelers een kans gekregen om 

minuten te maken bij de senioren. Hiermee maakten we niet alleen de teams 

compleet, maar was dit voor onze jeugdspelers de mogelijkheid om alvast 

kennis te maken met seniorenvoetbal. De ruime vertegenwoordiging van onze 

jeugdspelers bij de nacompetitiewedstrijden van ons 2e seniorenteam was 

wel een hoogtepunt. Complimenten aan de Technische Commissie, die hierin 

de verbindende schakel was.
Op zaterdag 18 juni hebben we het seizoen voor zowel jeugd als senioren 

samen prachtig af kunnen sluiten. Op deze zonovergoten dag was er door de 

vrijwilligers een sportieve ochtend voor de jeugd georganiseerd, gevolgd door 

een 5 tegen 5 toernooi voor de senioren en de oudere jeugd. Top was het 

om te zien dat tijdens de feestavond die volgde een nieuw erelid gehuldigd 

kon worden in de persoon van Gerald Riepe. Gerald heeft op zijn lijst van 

verdiensten een groot aantal vrijwilligerstaken bij de jeugd staan en we 

hopen nog lang gebruik te kunnen maken van zijn kennis bij de jeugd. Zonder 

vrijwilligers geen voetbal!
De voorbereidingen voor een nieuw seizoen zijn alweer in volle gang. 

De indelingen zijn gemaakt en de eerste oefenwedstrijden gepland.
In de competitieopzet voert de KNVB ook voor komend seizoen weer een 

aantal wijzigingen door. De jeugdcommissie zal deze zo vroeg mogelijk 

communiceren met de betrokkenen binnen de club en ervoor zorgen dat we 

dit passend invullen voor onze voetballers en begeleiding.Voor het komende seizoen wens ik iedereen veel succes.Met sportieve groeten, Edwin van Diessen

Jeugdproat
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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 houten,

PVC, laminaat vloer of traprenovatie. 

Ook voor onderhoud/schuren

van uw bestaande vloer.

Informeer vrijblijvend.

Tel 06-53691561

Eiment 26B. 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561 - Telefoon 0413 272 377

E-mail gijs.pol@outlook.com - 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 

foto’s te maken bij Volkel 1?

Dan zijn wij op zoek naar JOU!!

Vraag aan iemand van het bestuur 

voor meer informatie. 
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     Blessure opgelopen maar niet alle kosten vergoed gekregen van je eigen       

     zorgverzekeraar? Dan kun je deze kosten toch nog vergoed krijgen.     De media besteedde er al veel aandacht aan en wij willen het onze leden 

  zeker niet onthouden: www.sportblessureclaim.nl 
 Voetballen is een sport welke in de top 3 voorkomt van meest 
blessuregevoelige sporten. Veel blessures gaan ‘vanzelf’ over.  Toch is voor 

meer dan de helft van de blessures een medische behandeling noodzakelijk 

door bijv. de fysiotherapeut, sportarts,  orthomanueel, chiropractor enz. 

Helaas worden de kosten van een blessure niet altijd vergoed door de eigen 

zorgverzekeraar wanneer je niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent.Stel dat je tijdens een training of wedstrijd een spierscheuring hebt 

opgelopen en voor behandeling naar de fysiotherapeut moet. Fysiotherapie 

voor 18 jaar of ouder wordt door geen enkele zorgverzekeraar vergoed 

vanuit de basisverzekering, in ieder geval de eerste twintig behandelingen 

niet.  Je moet hiervoor een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten 

met voldoende dekking voor fysiotherapie.  Heb je dat niet, dan moet je de 

rekeningen van je fysio zelf betalen. En dat maakt je blessure nog eens extra 

pijnlijk. 

Maar wist je dat je gewoon verzekerd bent tegen alle kosten die je maakt als 

gevolg van je blessure? De KNVB heeft namelijk een verzekering afgesloten 

voor al haar leden die voorziet in een dekking tegen de kosten van je 

blessure. Hier kan je gebruik van maken wanneer de kosten niet vergoed 

worden door je eigen zorgverzekeraar.  En de premie voor deze verzekering 

heb je zelf al betaald.  Vanuit je contributie wordt namelijk een bedrag 

ingehouden door de KNVB waarmee de premie voor deze verzekering wordt 

betaald.  Dus zonder dat je het zelf weet, ben je verzekerd voor alle kosten 

die te maken hebben met je blessure. 
Ok, dit betekent dus dat je de kosten van je blessure toch nog terug kan 

krijgen, maar hoe?  Twee voetballers uit Zaandam liepen hier ook tegen 

aan en na maanden corresponderen met de KNVB en haar verzekeraar, 

lukte het ze uiteindelijk om de kosten van hun blessure vergoed te krijgen.  

Gezien de onwetendheid bij de voetballers, deed hen dit besluiten om www.

sportblessureclaim.nl op te richten.  Het doel hiervan is het informeren 

van de sporters en ze, indien gewenst, te helpen met het declareren van de 

kosten bij de verzekeraar van de KNVB.
Op www.sportbessureclaim.nl kun je de nota’s van je blessure die je zelf 

hebt moeten betalen, indienen en alsnog vergoed krijgen.  Blessures uit 

het verleden komen ook nog steeds voor vergoeding in aanmerking.  Doe 

de check op www.sportlbessureclaim.nl om te zien of jouw blessure in 

aanmerking komt voor vergoeding.  De dienstverlening is op basis van ‘no 

cure, no pay’.  Wordt je declaratie onverhoopt toch afgewezen, dan kost je 

het niets.

Natuurlijk wensen wij onze leden geen blessure toe, maar mocht dit toch het 

geval zijn dan willen wij graag je blessureleed verzachten.



WWW.LASBEDRIJFMDL.NL

● Alle soorten binnen-stucwerk

● Gladpleisterwerk ● Schuurwerk

● Spachtelputz ● Latexverfspuiten

06 - 33 05 49 61



JO11-1 Kampioen
Op 21 mei 2022 om 10:14 uur ging het verlossende laatste fluitsignaal….

Op zaterdag 12 maart begonnen we met een uitwedstrijd dit deel van de competitie 

weer, na de carnavalsvakantie, die er helaas voor had gezorgd dat vele van de jongens 

of flink ziek waren geweest of dat nog steeds waren. Verder was de vaste keeper nog 

herstellende van een botbreuk. Er zijn andere manieren om te vertellen dat deze 

wedstrijd (dik) verloren werd, maar dit staat toch iets meer verzachtend.

Die week erna hebben we volle bak getraind en hebben we echt gewerkt aan de 

conditie en  een oefening in samenspel gedaan  (van de Rinus app van de KNVB 

geplukt),  die de jongens en erg leuk vonden en van deze trainingen zagen de jongens 

zaterdags bij de thuiswedstrijd meteen het effect  met een fijne en goede winstpartij. 

Dit hebben ze enkele weken met winstwedstrijden volgehouden en toen kwam de 

dag, dat ze tegen toen de koploper mochten spelen. De jongens hadden toen door 

dat ze bij winst de koppositie konden overnemen en hebben hun uiterste best gedaan 

en heel goed gespeeld en dus gewonnen. Als koploper hebben ze daarna alle andere 

partijen gewonnen tot de laatste competitiedag kwam. Bij winst wisten we zeker dat we 

kampioen zouden worden. Met veel publiek werd de wedstrijd begonnen en in de rust 

stond het 2-0 voor ons . Net na rust was het binnen 5 minuten 2-2 waarna gelukkig vrij 

snel weer de 3-2 volgde voor ons en toen moest de wedstrijd nog worden uitgespeeld. 

Om 10.14 uur ging het verlossende laatste fluitsignaal en waren de jongens kampioen. 

Dit werd goed gevierd met taart, T-shirts en een ronde op de platte kar, hetgeen 

allemaal al was georganiseerd door de ouders.Wij willen graag vanaf deze plaats de jongens nogmaals feliciteren en bedanken voor 

hun inzet, hun plezier en vertrouwen in ons als trainers en leiders. Voor dit laatste 

willen wij ook de ouders van jongens bedanken, alsmede voor hun verdere steun en 

fantastische viering van het kampioenschap.Ook willen we graag de club feliciteren en bedanken, die dit allemaal heeft gefaciliteerd, 

en alle andere belangstellenden die dit seizoen ons team hebben gesteund en geholpen. 
Kampioen worden doe je met z'n allen !

Bink van de Vleugel       Pieter van den Berg  Mathieu de Groot    Erwin Derks
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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



Drik (JO9-2) en 
Joeri (JO7-2) van Hulten

� In welk team zit je en in welke 
teams heb je al gezeten?? 

Drik:  Ik zit in JO9. Ik ben begonnen 
in de JO7 en daarna zat ik bij J08.
Joeri:  Ik zit in JO7, daar ben ik ook 
in begonnen en ik ga naar JO8.

Waar sta je het liefst in het veld, 
voorin zodat je kunt scoren of zorg 
je liever dat de tegenpartij niet kan 
scoren, dus achterin? 

Joeri: Wij hoeven nergens te staan 
want wij hebben geen vaste plaats. 
Dus we lopen overal rond. Het liefst 
doe ik keepen.

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Juichen
zoals
Christiano
Ronaldo

Drik: Ik zorg meestal dat de tegenstander niet kan scoren; dus achterin. 
Wij keepen omstebeurt want bij ons wil meestal niemand heel graag 
keepen. Ik vind dat ook niet zo leuk.

�Hoe gingen jullie voetbalwedstrijden dit seizoen? Hadden jullie 
moeilijke tegenstanders?

Joeri: Goed!! Alles ging goed bij ons; we hebben veel gelijk gespeeld, héél 
vaak gewonnen en maar een paar keer verloren.
Drik: Ja, wij hadden héle moeilijke tegenstanders. We hebben 2x 
gewonnen, 3 keer gelijk gespeeld en de rest verloren. We hebben zelfs een 
keer 16-1 verloren!

�Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?

Drik: Dat alle kinderen die mee voetballen uit onze klas komen; eentje 
zit niet bij ons in de klas, maar die speelt geen wedstrijden mee. Elke jongen 
uit onze klas voetbalt.
Joeri: Alles is leuk! Ook dat het bijna allemaal kinderen uit onze klas zijn.

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

Drik: De bal afpakken enzo en ik kan ook héél hard schieten.
Joeri: Ik kan ook héél hard schieten

� Wat doen jullie als jullie scoren?

Drik: Net zoals Cristiano Ronaldo doet.
Joeri: Wij gaan altijd blij rondrennen.

 

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

Drik: Ik weet iets voor Joeri: die keer dat hij een eigen goal maakte 
doordat de bal uit een corner tegen Joeri z’n been kwam en zo de goal in 
ging! 
Joeri: Ja, klopt, die wedstrijd hadden we gelijk gespeeld; anders zouden 
we gewonnen hebben…

Drik: Er was een vogel die een nest bij het veld had. Die kwam op 
iedereen afgevlogen. Wij moesten daarom op een ander veld gaan trainen.
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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



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

Joeri: Friet! Maar die frietkraam was er helaas alleen met het jubileumfeest. 
Oh, dan een snack of zo. Nee wacht, een snoepzak, dát vind ik het allerlekkerst!
Drik: Een snoepzak!

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

Joeri: Dat alle kinderen 100x rond het hele voetbalveld moeten rennen en 
dat wij dan in de kantine zitten en friet eten, haha.
Drik: Met z’n allen in de kantine eten, en dat ze dan friet hebben.

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

Drik: PSV! En Gakpo vind ik de beste.
Joeri: Ik zelf!!! En club is PSV.

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

Drik: Op de Vlieger in groep 5. Ik weet nog niet wat ik wil worden... ik denk 
voetballer!
Joeri: Ik zit ook op de Vlieger. In groep 3. En ik weet ook nog niet wat ik wil 
worden. Ik denk ook wel voetballer!

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

Joeri: Ik doe nog aan tennis, maar ik vind voetbal wel het leukste. Mama zit 
ook bij tennis, papa doet werken en Ivan zit bij zwemles. 
Drik: Ik vind voetbal ook het leukst, maar ik zit ook bij tennis. Papa doet wel 
met ons in de tuin voetballen. Hij kan eigenlijk alle sporten goed!

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

Joeri: Ik weet het niet… dat is écht een hele lastige 
vraag.
Drik: Dat het interview leuk was!

Nou, dat is erg fijn om te horen Drik! Wij vonden het 
ook heel erg leuk, en vooral gezellig, om jullie te mogen 
interviewen!! 
Super dankjewel voor jullie leuke antwoorden!!

Wij wensen jullie nog heel veel voetbalplezier!!

Vanaf het volgende seizoen gaan Ester van Hulten 
en Anneke Raaijmakers de jeugd interviews van ons 
overnemen.

Wij hebben 6 jaar hele leuke interviews mogen doen 
met ontzettend enthousiaste kinderen en zijn dan ook 
blij dat dit gewoon doorgaat!
Wij wensen Ester en Anneke heel veel succes en vooral 
ook veel plezier!

Groetjes Sandy van der Locht en Christel Pluk

100 rondjes
lopen en dan
friet eten, 
haha





  Gerald Riepe

Dit jaar wordt hij 60 jaar en is 53 jaar lid van RKSV Volkel. Hij heeft altijd 

gezegd dat hij tot zijn 60e een beetje wil blijven trainen/voetballen, of 

training geven aan een elftal. Alleen door fysieke ongemakken is het wat 

anders gelopen. Hij speelt nog met de maandagavond masters mee, alleen 

door blessures heeft hij het afgelopen jaar niet mee kunnen doen. Andere 

activiteiten zoals het organiseren van het dartstoernooi blijft hij 

voorlopig nog wel doen, “dat kun je ook nog 

hendig als je 80 bent”. 

Gerald heeft een lange carrière bij Volkel achter de rug, 15 

jaar speler van Volkel 1, 10 jaar leider van Volkel 1, trainer van 

dames 1 en 2, meer dan 30 jaar jeugdleider, de redactie van 

het clubblad, nog steeds bezorger van hetzelfde clubblad, 8 

jaar kantinebeheerder samen met Wilma, samen met Wilma 

organisatie van de kerstloop, organisatie van de dartcompetitie en 

darttoernooi.

Op 7 jarige leeftijd begonnen met voetballen, bij de f-jes toen 

heette dat nog Ajax, Feyenoord en PSV.

Gerald heeft bij het eerste 14 jaar voorstopper gespeeld en 1 

jaar laatste man.  Totaal dus 15 jaar vast bij het eerste. Op 15 

jarige leeftijd mocht hij al met het eerste mee om af en toe 

wat minuutjes in te vallen. Gerald is altijd een fanatieke speler 

geweest maar in de begin jaren in het eerste is hij vooral ook 

een harde en fysiek sterke speler geworden. Hij kon er ook altijd 

gruwelijk ziek van zijn als ze verloren. Toen hij naar het 5e ging zei 

hij ook tegen Rob van Beem als het te erg wordt (het fanatisme) 

dan haal me er maar vanaf. 

Ze hebben het niet vanaf het begin geteld hoeveel wedstrijden hij heeft 

gespeeld voor Volkel 1. Maar hij  was de eerste die gehuldigd is voor 

250 wedstrijden. Uiteindelijk denkt hij zelf dat hij er wel een stuk of 350 

gespeeld heeft. Zijn afscheidswedstrijd was tegen RKC met o.a. Marcel 

Brands en Marco Bogers. Hij is met het eerste een keer of 3 kampioen 

geworden.

Het bloedfanatieke had ook wel een beetje een keerzijde, zoals dat ze 

na de wedstrijden van Volkel 1 beter niet konden douchen maar beter 

meteen konden vertrekken op advies van de scheidsrechter. Zo hebben 

ze ook ooit een trainer, (Harry Langenhuizen) gehad bij het eerste die 

de spelersgroep bij elk punt boven de 22 punten 100 gulden kregen, ze 

haalden dat jaar 34 punten. Uiteindelijk dus 1200 gulden verdiend en dat 

moesten ze toen bij de trainer thuis allemaal op komen drinken en eten. 

Na zijn periode bij het eerste sloot hij aan bij het vijfde. Daarna is hij nog vaak terug gevraagd om 

als pinchhitter op te treden en met succes. 

Zo rond het jaar  1994 was Gerald Leider van de A1 die dat weekend kampioen was geworden, 

dat was de generatie met de kale koppen. De volgende ochtend speelde hij met het 5e toen vroeg 

Eus Marijnissen of hij die middag nog even met het eerste mee ging voor als het nodig zou zijn. 

Uiteindelijk maakte hij de 1-1 en de 2-1 legde hij klaar. Zo bleef Volkel in de 4e klas. Toen noemde ze 

hem geen ouwe lul maar Gouden lul. Vele hoogtepunten mee gemaakt maar ook dieptepunten met 

het overlijden van o.a. Sjef Janssen en Rob Verstegen. Voor Sjef Janssen die in die tijd leider was van 

Volkel 1 hebben ze nog een wedstrijd gefilmd, Gerald denkt Stiphout, voor promotie/degradatie 

omdat hij toen op sterven lag. Vrachtwagen van Hein Verstegen geparkeerd en daarvandaan 

gefilmd. Die film hebben ze alleen nooit gezien en Sjef helaas ook niet. Bij deze een oproep of 

iemand die film nog heeft.  

Pas toen Gerald lager is gaan voetballen is hij een veel scorende 

spits geworden. In zijn eerste jaar bij het 5e scoorde hij meteen 

50 goals. Met het 5e ook 2 keer kampioen geworden. 1997 was 

een heel speciaal jaar, dat jaar werden bijna alle teams kampioen 

maar de kampioenswedstrijd van Volkel 5 staat nog bij velen 

in het geheugen gegrift. Dit was een beslissingswedstrijd. Die 

wedstijd werd gespeeld in Gemert waarbij honderden mensen 

aanwezig waren. Vele spelers waren ontzettend gespannen. En 

het  vijfde won die wedstrijd door een goal van Edwin Bongers. 
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Gerald had over die wedstijd een stuk geschreven voor in de krant over hoe speciaal het was om die wedstrijd te spelen, daar hebben ze toen ook nog een prijs voor gewonnen en mochten ze met het hele team gaan eten bij een Grieks restaurant in Wanroij.
In de jeugd heeft hij alle lichtingen wel onder zijn hoede gehad, van jongens tot meisjes en de 

5 jarigen. Speciaal was  het seizoen 2004-2005 toen hij de A1 onder zijn hoede nam, nadat Frank 

Raaijmakers ernstig ziek was geworden. Het kampioensteam 
is toen op afstand bij Frank langs geweest, zodat hij dit toch 
nog enigszins van afstand kon meemaken. Een ander droevig feit was het overlijden van Adri van 

Oort twee jaar geleden. Adri en Gerald hebben in de jeugd 
samengespeeld. Nadat Adri van Udi’19 teruggekomen was, 
hebben ze ook nog jarenlang in het vijfde gevoetbald. Met dames 2 is hij ook nog kampioen geworden. Ook dames 

1 heeft hij getraind en uiteraard is hij 10 jaar leider van 
Volkel 1 geweest.

En als je Gerald als trainer had dan was het iedere week trainen weer of geen weer. Bij heel slecht 

weer gingen ze gewoon met de spelertjes in het kleedhok zitten en kregen ze tactische training. 

Bietje buitenspel en zo uitleggen. En spelsituaties bekijken.Gerald heeft 1 keer een shirt van een andere club gedragen. Het was tijdens een wedstrijd vooraf 

aan het seizoen , dan had je Udi’19 tegen Gemert ofzo. Maar Gemert kon niet en is er een mix 

gemaakt van Volkel, FC Uden en Odiliapeel. Toen heeft hij 1 keer een ander shirt gedragen …dat van 

de Peel. Zat niet lekker het stonk enz. kan ook niet begrijpen dat andere mensen met een ander 

team mee doen dat zal Gerald nooit doen.In de kantine heeft hij zijn sporen ook verdiend. Na Jo en Mart hebben Wilma en Gerald het 

overgenomen. 8 jaar lang. Onder hun beleid is er veel veranderd. Zoals de bar, aankleding van de 

kantine. Onder hun beheer is de kantine uitgebreid met de keuken. Ze hebben dagdelen ingevoerd 

voor het barpersoneel voor de middag/na de middag. Ook hebben ze de kerstloop erin gebracht 

en het Dartstoernooi voor jeugd en senioren. Hij heeft het toernooi overigens een aantal keer zelf 

gewonnen.

Ook heeft Gerald goede ideeën gedropt bij de KNVB, bv bij een rode kaart verplicht 3 wedstrijden 

laten fluiten bij de jeugd.
Zijn 2 dochters Femke en Renske hebben ook allebei op voetbal gezeten(misschien nog wel) Femke 

speelde in Volkel maar Renske in Odiliapeel waar Gerald ook nog gewoon vrijwilligers werk heeft 

gedaan zoals het fluiten van wedstrijden en helpen rondom wedstrijden van Renske.
Hij heeft nu 5 kleinkinderen waar hij supertrots op is, van zijn dochters Femke en Renske. Waarvan 

er 3 op voetbal zitten 2 in Volkel en 1 in Boekel. Hij 
gaat er met heel veel plezier naar kijken.Ook heeft hij nog radio verslag gedaan voor 

Skyline Uden, ook nog terwijl hij leider was 
van Volkel 1….. Dit kwam natuurlijk niet altijd uit… vroeger heeft hij ook stukjes geschreven(wedstrijdverslag?) voor het Udens 

weekblad. Dit heeft hij nu ook weer opgepakt en 
die staan te lezen op onze website.

18 juni is hij benoemd tot erelid, op die dag is 
hij ook heel de dag aanwezig, ‘s morgens met de 
jeugd mee helpen en in de middag fluit hij mee 
wedstrijden. Dit is meteen Gerald ten voeten uit. 

Altijd op de club op mee te helpen.
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Eiment 26B. 5408 BH Volkel
Mobiel 0653 691 561 - Telefoon 0413 272 377
E-mail gijs.pol@ziggo.nl - www.gvdpolparket.nl

elektro en kunststof

Elektrotechniek
Industriële- 

automatisering
Kunststoftechniek

Koperslagerstraat 2 - 5405 BS Uden
www.vbv.nl - info@vbv.nl - (0)413-273559

Slim gemaakt.
Goed bedacht.

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 

foto’s te maken bij Volkel 1?

Dan zijn wij op zoek naar JOU!!

Vraag aan iemand van het bestuur 

voor meer informati e. 
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JO17-1 kampioen 2021-2022

In een door omstandigheden versnipperde voorjaarscompetitie 

begon de JO17-1 op 29 januari met een zwaar bevochten 2-1 

overwinning thuis tegen Mifano. Ook de volgende wedstrijden 

werden gewonnen. Op 5 maart werd echter gelijkgespeeld 

tegen Woenselse Boys. 

Na een maand zonder competitie speelde Volkel op 2 april 

uit tegen Rood Wit in Helmond. In de eerste helft was Volkel 

de betere ploeg en kwam ook verdiend met 0-1 voor na een 

benutte penalty voor een handsbal die ook nog een rode 

kaart opleverde voor de tegenstander. Echter met 10 tegen 

11 kon Volkel het in de tweede helft niet afmaken en de 1-1 

viel. Net voor tijd wist Volkel toch nog de 1-2 te maken en de 

overwinning leek binnen. Helaas viel in de laatste seconde nog 

de gelijkmaker. Een kampioenschap leek opeens ver weg.

Een week later werd de thuiswedstrijd tegen Boekel moeizaam met 1-0 gewonnen. De andere uitslagen waren Volkel gunstig 

gezind. Hierna volgde weer een lange periode zonder voetbal. Volkel lag inmiddels enkele wedstrijden achter op de andere ploegen. 

Pas op 7 mei ging de competitie weer verder met een verre uitwedstrijd tegen het onderaan staande Leunen. Deze wedstrijd werd 

na een slecht begin en 1-0 achterstand uiteindelijk redelijk simpel gewonnen met 3-6. Een week 

later stond de topper tegen SV United op het programma. Volkel speelde uitstekend en won thuis 

met 2-0. Door de overige uitslagen werd duidelijk dat het kampioenschap dichtbij was. Met nog 3 

wedstrijden te gaan moest Volkel minimaal 2 keer winnen.

De inhaalwedstrijd uit tegen Olympia op woensdagavond 18 mei werd helaas niet gewonnen, 

maar met veel pijn en moeite 2-2 gelijkgespeeld. Een paar dagen later was er weer een 

uitwedstrijd, deze keer uit naar Juliana Mill. Deze wedstrijd werd met 1-4 gewonnen. 

28 mei zou het thuis moeten gaan gebeuren. Volkel – EGS was de enige wedstrijd die nog in de 

competitie op het programma stond. Het sportpark was gevuld met veel supporters. Volkel liet 

er geen gras over groeien. Al na 

een paar minuten stond het 1-0 

en Volkel denderde door. Na 20 

minuten stond er een 4-0 stand 

op het scorebord. Uiteindelijk was 

de ruststand zelfs nog 5-0. Na de 

rust waren er 2 momenten van 

onoplettendheid en plots stond 

het 5-2. Echter een paar minuten 

later was het alweer 6-2 en was 

de wedstrijd gespeeld. Na het 

laatste fluitsignaal kon het feest losbarsten. Na het aantrekken van 

de kampioensshirts kwam er nog een rondje Volkel op de platte 

kar. Daarna werd het kampioensfeest nog goed gevierd, eerst in de 

kantine en later nog bij de familie v.d. Locht.

De JO17-1 wil Rene v.d. Locht, Hans v.d. Locht, Marc v.d. Locht, Charl v.d. Wijst en Frank Timmers hartelijk bedanken voor 

kampioensshirts. Ook John Verstegen hartelijk dank voor de feestelijke sfeer in de kantine. Marilyn en Francy bedankt voor het 

maken van de foto’s.
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De pen!!
Bedankt voor de pen coach! 

Na een hele mooie tijd als speler en trainer mocht 
Tijs Verwegen nog even mooi de pen gebruiken in het club-

blad, waarna ik de pen heb doorgekregen. Bij deze nog even 

een bedankje namens mij en alle andere spelers van wat het 

afgelopen seizoen Volkel 5 was: Tijs, Wim en Frank, heel erg bedankt 

voor het afgelopen seizoen! 
Nou, om mezelf even voor te stellen: Ik ben Floris, ik ben 20 jaar oud, kom uit Uden 

en speelde het afgelopen seizoen in Volkel 5. Aangezien ik niet uit Volkel kom en pas 

in 2019 richting het mooie RKSV Volkel ben gekomen, is de pen ook even een mooi 

moment om wat over mezelf en het team waar ik in speel te vertellen. 
Op mijn 6e begon ik met voetballen bij het nabij gelegen Udi-19. Ondanks dat voetbal 

er met de paplepel is ingegoten en ik niks liever deed, was echt talent ver te zoeken. 

Ik zat altijd in de lagere teams, zoals de F19, E11, D8, C7 enzovoorts. Bij Udi-19 heb ik 

sommige jaren een leuk team gehad, om het jaar daarna altijd maar weer opgedeeld 

te worden bij nieuwe mensen. Het voetbal heb ik altijd fantastisch gevonden, maar ik 

heb me eigenlijk nooit op mijn plaats gevoeld bij Udi-19. Dit veranderde toen ik samen met mijn vrienden Jelle van Doren en Tijs Verwegen het 

idee kreeg om me aan te melden bij RKSV Volkel. Ik vroeg dispensatie aan en belande 

zo in de destijdse JO17-2 (foto hieronder)

Met mijn komst kwamen Jelle en ik op het idee om zoveel mogelijk vrienden richting Volkel te krijgen. Zo hadden we het jaar erop al 7 mensen van onze vrien-dengroep bij de JO19-2 weten te strikken. Samen met de club werd dit in goede banen geleid en hebben we een heel leuk jaar gehad in de JO19-2, waarna er in het tweede jaar van de JO19-2 nog eens 2 mensen van onze vriendengroep extra bij kwamen. Voor mij persoonlijk werd het voetbal toen ook ineens nog een stuk 

leuker, aangezien ik het voetbal altijd leuk heb gevonden en ik nu me ook nog eens op 

mijn plaats voelde bij RKSV-Volkel. Hierdoor wilde ik zoveel voetballen als mogelijk, 

waardoor ik naast de trainingen van de JO19-2 ook mee ging trainen bij de JO19-1. Ik 

denk dat ik in deze periode het meest geleerd heb als speler, aangezien ik 4 a 5 keer 

per week voetbalde en kon kijken hoe er werd gevoetbald op een hoger niveau in de 

Jo19-1, waar ik met plezier nog wel eens een wedstrijdje inviel. Hierdoor mocht ik 

uiteindelijk zelfs nog mee profiteren van het kampioenschap die de JO19-1 dat jaar 

behaalde, wat ik nog altijd kan waarderen. 
Dit jaar kregen we het voor mekaar om ongeveer heel onze vriendengroep bij Volkel 

te betrekken, met mensen uit Volkel, Uden, Boekel, Zeeland en zelfs Langeboom. 

Samen met de club kregen we het voor mekaar om een geheel vriendenteam samen te 

stellen. We hebben de grootste lol samen en hopen dit volgend jaar en nog vele jaren 

daarna vol te houden bij het mooie RSKV Volkel. Bij deze geef ik de pen door aan mijn 

broer, Sjors van Horen!
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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



Afgemeld
Thomas vd Bosch Senior actief

Said Sabani JO19

Linda van Lankveld Vrouwen 30+

Jet vd Zanden Vrouwen 1

Astrid Arts Niet actief

Geert Bollen Niet actief

Kevin van Asseldonk Niet actief

Arno van Deursen Niet actief

Nomi vd Elzen MO9

Riva van Lankvelt MO17

Bram vd Sangen Senior actief

Zepp de Bruijn JO19

Mika Jonkers Senior actief

Cas Donkers JO17

Evie Donkers Vrouwen 1

Kim Oppers Vrouwen 30+

Johnny Verwegen Niet actief

Toon vd Burgt Niet actief

Maike vd Hoogen MO19

Nikki van Soest MO19

Jurgen Schepers JO19

Sam vd Zanden Vrouwen 1

Ledenmutaties
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Aangemeld
Jorg vd Heijden JO17

Stef vd Rijt Senior actief

Stan Bongers Senior actief

Maas vd Hop JO7

Arie Noijen Niet actief

Bregje Verbruggen MO9

Willem Peerenboom JO7

Edwin Sleegers Senior actief

Mees Swinkels JO7

Finn van Oort JO7

Raf Fleskens JO7

Fenna Arts MO9

Teun Arts JO7

Wick van Schadewijk JO7

Levi Hermans JO7

Deen vd Ven JO7

Teun van Nuland JO17

Dylano vd Heuvel Senior actief

Ledenaantal 737
Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer 

gelieve door te geven aan
Maarten Derks, 06-23862496 of mailen naar 

ledenadministratie@rksv-volkel.nl

Ereleden RKSV VolkelEreleden RKSV Volkel

Gerald Riepe verwelkomd bij de ereleden van RKSV Volkel
V.l.n.r. Mart en Jo vd Berg, Frans van Os, Gerald Riepe, Harrie Verwegen en Ton van Hooff. 
Op de foto ontbreekt Wim vd Molen



Onderhoud
Reparatie

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

Onderhoud
Reparatie

APK
Oostwijk 9b, Uden 0413-763 819 - info@dvrautobedrijf.nlErfstraat 5, Uden 0413-763 819 - info@dvrautobedrijf.nl



Pupi
l 

van 
de

wee
k

Ik ben Pieter Derks

En ik was op 22-5-2022 pupil van de week. 

Als eerste kreeg ik een lekkere fles drinken en ging ik mee naar de 

team bespreking. 

Hier werden veel grapjes gemaakt, 

en ook serieus de wedstrijd

besproken. 

Volkel speelde tegen Olympia ’18. 

Ik mocht mee de wissels inspelen 

en de keeper mee warm spelen. 

ik ben zelf ook een keeper en daar-

om vroegen ze mij of ik in plaats 

van scoren kon keepen bij de start 

van de wedstrijd en dat kon en ik 

had de bal tegen gehouden !!!!!

Ik heb samen met papa en mama 

en Bart de hele wedstrijd af geke-

ken en Volkel had gewonnen!

Het was een super leuke middag! 

Ik zou best nog een keertje Pupil 

van de week willen zijn hahaha
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AAN HUIS
OOGSERVICE

Linie 7   
5405 AR  Uden  
info@bedboxholland.nl 
www.bedboxholland.nl 
Tel: 0413-259945  
 

 
 

* Boxen met Bonellvering 

* 7 zone Pocketvering matrassen 

* Koudschuim topper 9 cm 

 

- AANBIEDING - 
Boxspring Heaven 

180x200  

Afhaalprijs € 900,- 
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Jens van Bommel

Team: 
Afgelopen jaar Volkel 6, maar vanaf 
volgend jaar worden we met z’n allen 
Volkel 5. We hebben ook nog een erg 
gezellig zaalvoetbalteam: 
Meijer Total Graphics

Niveau: 
C-selectie. De top jaren zitten erop ;) 

Geboortedatum: 
3 augustus 1994

Woonplaats:
Uden

Positie: 
Mid (doorgaans als 10 en af en toe
rechts bank) 

Vorige clubs: 
Natuurlijk is er maar één club, 
rksv Volkel! 

Werk: 
ik werk als technisch commercieel 
adviseur bij Kingspan Light + Air. Ons 
specialisme zijn glasdaken. 

Mooiste tenue: 
Dat waar Volkel het meest op lijkt! Het 
tenue van de godenzonen AFC AJAX!! 

Gezelligste kantine: 
Wij maken het met ons team overal 
gezellig! 

Kunstgras: 
Goed Kunstgras voetbalt fijn! Lekker de 
bal laten rollen en het werk laten doen.

Aantal glazen bier op zondag: 
Uhmm… deze kan ik maar beter niet 
tellen .. veelste veel!

Interview
met

De top 
jaren 
zitten 
erop

Sterkste punt: 
Ik denk mijn inzet, maar ook zeker de derde helft ;-)

 Zwakste punt: 
Ik kan niet tegen mijn verlies en ben soms een heethoofd...

Mooiste herinnering:
De mooiste herinneringen houd ik toch wel over aan de weekendjes 
weg met het voetbalteam. Deze weekenden kan en mag alles! 

Heeft in het veld een hekel aan: 
Aanstellers! Niet zo vlug gaan liggen, voetbal is niet voor watjes! 

Kleur schoenen: 
Zwart! Niet te veel poespas. 

Meest geleerd van: 
Trainer Frans Bongers welke hierna keurig is vervangen door zijn 
zoon Lars Bongers! 

Beste speler mee gespeeld: 
Het fijnst speel ik met mijn huidige mede middenvelder Lars 
Verhoogh.

Beste speler tegen gespeeld: 
Pfoe dit is een goeie.. ik denk op de training en in de zaal tegen 
Arnold Pluk en Harm banken. Die oudjes zijn sneller dan hun 
schaduw……

Meest onderschatte speler: 
Tim Van den Bosch, dit is z’n buffeltje in het veld! 

Favoriete clubman: 
Sieme van Bakel! De keren dat hij aanwezig is..

Mooiste doelpunt: 
Uhmmm tja dat zijn er zoveel… Ik denk toen Lars verhoogh +/- 2 jaar 
terug een corner nam die ik ineens met mijn rechtervoet in het doel 
werkte. Dit was thuis tegen Fc de Rakt.

Grootste blunder: 
Dat is toch wel in de A1 geweest en ik vlak voor de goal mis schoot. 
Pietertje wisselen!  

En volgend seizoen:
KAMPIOEN!!!





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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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

Ondertussen geniet iedereen van de welverdiende zomerstop. Na 

2 jaar eindelijk weer een heel seizoen gevoetbald, daar zullen de 

meeste wel even van bij moeten komen. 

In de winterstop zag het er al naar uit, maar zoals je hieronder zult zien is een speler 

ongenaakbaar gebleken dit seizoen en heeft hij een monsterscore neer weten te zetten. 

Wie dat is…. Lees je hieronder!

Speler   Doelpunten Team
Kenny van Hal  45 Volkel 6Roel Smits   19 Volkel 6Sjors van Horen  12 Volkel 6Paul Derks   11 Volkel 4Gijs Hoefs   11 Volkel 6Lars Verhoogh  10 Volkel 6Lars Bongers  8 Veteranen

Bas vd Rijt   8 Volkel 4Jens van Bommel  8 Volkel 6Dirk van Dun  7 Volkel 4Mike van Hinthum  7 Volkel 6Stefan Coppens  7 Volkel 9

Goal Goal goaaaaallllllll….. Dat was afgelopen seizoen aan de lopende 

band te horen bij Volkel 6. Maar liefst 113 keer wisten ze het net 
te vinden, en dan 1 man in het bijzonder. Kenny van Hal heeft zijn 
befaamde danspasjes heel vaak kunnen laten zien na een doelpunt. 

Met maar liefst 45 doelpunten in het afgelopen seizoen is hij de 
onbetwiste nummer 1!De rest van de top 3 wordt aangevuld met andere spelers van Volkel 

6 en alleen Paul Derks heeft weten te voorkomen dat de hele top 5 
spelers van Volkel 6 zouden zijn.Kenny, van harte gefeliciteerd met de titel en dit prachtige resultaat!

De topscorer

Koning van de Assist
Als je als team 113 doelpunten weet te maken is het geen 

verrassing dat je ook de koning van de assist levert. Wat 

wel een verrassing mag zijn is dat Kenny niet alleen 45 

doelpunten voor zijn rekening nam, maar ook nog eens 

goed was voor 22 assists! Daarmee is hij ook Koning van 

de Assist geworden en was hij dus direct betrokken bij 

maar liefst 67 doelpunten! Stijn van Cuijk is net achter 

hem blijven steken op 19 assists en Jens van Bommel 

completeert de top 3.

Speler Assists Team

Kenny van Hal  22 Volkel 6

Stijn van Cuijk  19 Volkel 4

Jens van Bommel  17 Volkel 6

Lars Verhoogh  15 Volkel 6

Roel Smits  15 Volkel 6

Sjors van Horen  11 Volkel 3

Gijs Hoefs  10 Volkel 6

Harm vd Zanden  8 Veteranen

Stan Hurkmans  8 Volkel 3

Mark vd Berg  7 Veteranen

Rik Verwijst  6 Veteranen

Luuk Raaijmakers  6 Volkel 3

Mike van Hinthum  6 Volkel 6
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StatistiekenMet een minimale eis van 8 gekeepte wedstrijden is de spoeling dun dit jaar. 

Neemt niet weg dat wederom een speler van Volkel 6 dit klassement aanvoert!

Marvin Schonenberg, van harte gefeliciteerd, 

jij bent de Doelman van het jaar!

Doelman van het jaar

Team      Gespeeld     Punten     Gemiddeld
Volkel 6 22  53  2,41
Veteranen 14  31  2,21
Volkel 4 16  30  1,88
Volkel 8 21  35  1,67
Volkel 2 18  27  1,50
Volkel 3 20  28  1,40
Dames 1 16  21  1,31
Volkel 1 26  32  1,23
Volkel 5 17  18  1,06
Volkel 7 20  21  1,05
Dames 30+ 11  10  0,91
Volkel 9 19  10  0,53

Als je de overige klassementen hebt gezien kan er 
hier maar een conclusie overblijven welk team het dik 
verdient om team van het jaar te worden… De Veteranen 
zijn dicht in de buurt weten te blijven, maar uiteindelijk 
heeft Volkel 6 ook deze prijs in de wacht weten te slepen. 
Jullie hebben het na zo’n prachtig seizoen dik verdiend 
en zijn terecht team van het jaar geworden. Volkel 6, van 
harte!

Team van het jaar
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Speler   Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde

Marvin Schonenberg  17  28  1,65

Juul Daandels   16  58  3,63

Wilco van Nuland   17  68  4,00

Ik hoop dat iedereen kan genieten 

van een prachtige zomer en 

goed uitgerust terug komt om 

ook volgend jaar weer een mooi 

seizoen neer te zetten. Hopelijk 

zijn er dan meer spelers en teams 

die mee kunnen dingen naar de 

prijzen. 

Voor nu, allemaal een fijne 

vakantie!

Wout Cobussen



0413  27 28 11

www.degroothoveniers.nl

info@degroothoveniers.nl



32

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 
Meggie Biemans  

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
Richard van Goor 06-53968852 
Charl vd Wijst 06-21816122
Frank Meijer 06-46221201
Vacant 

Commissie Club van 100
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 t/m 7e elftal Lars Bongers 06-53145960
 
Vrouwen 1 Niels Linders 06-42904463
Vrouwen 30+ Sjaak vd Wijst 06-11417507
Keepers Leo Lourenssen 06-55387491

Technisch coördinatoren  tc@rksv-volkel
senioren Jan Jilesen (vz) 06-25003521
senioren Marco vd A 06-53755941
senioren/junioren Willie van Deursen 06-13294262 
senioren/junioren Bob vd Wijst 06-25187207
senioren/junioren Edwin Hermkens 06-22789976
vrouwen Hans vd Burgt 06-10643256

Verzorger Gijs Hoefs 06-23264179

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

Consul Pieter Peerenboom 06-82535269

Vertrouwenspersonen Lida Zwaans en Jan Lelivelt  
 vertrouwenspersoon@rksv-volkel.nl

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 Britt van Hooff 06-44584117
 Karin van Sleeuwen 06-18552267
 
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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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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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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