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Beste sportvrienden,

Zo, daar zijn we weer. Het is alweer een tijdje geleden 

dat er een Klupproat is verschenen. We hebben weer 

een bijzondere periode achter de rug met alle corona 

perikelen. Laten we hopen dat we deze achter ons kunnen 

laten, zodat we het seizoen lekker uit kunnen voetballen. 

De lente is inmiddels begonnen en dat is toch de mooiste 

periode om te voetballen. In een lekker voorjaarszonnetje 

is het toch plezieriger dan met een schrale oostenwind  op 

een hard veld lopen hobbelen.

Verder is er in deze uitgave een portret gemaakt over 

Willem van der Molen die, na een hele lange tijd 

vrijwilliger te zijn geweest, er mee is gestopt. 

Ook staat er een mooi verhaal in over een succesvol team 

uit lang vervlogen tijden en is er dankzij sponsors weer 

van alles geschonken aan de club.

Als je dit leest dan gaan we waarschijnlijk de beslissende 

fase van de competitie in. Handhaaft Volkel 1 zich voor de 

2e klasse? Wordt jouw team misschien dit jaar kampioen? 

Wie gaat er met de schaal vandoor in de eredivisie? Is dit 

PSV of Ajax of misschien dan toch Feyenoord? Wie zal het 

zeggen… De tijd is nu gekomen dat de prijzen verdeeld 

gaan worden. 

En hopelijk winnen wij als Volkel wat eremetaal. 

Met sportieve groet,

Arnold Pluk en Johnnie Groenen
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Beste leden

Intussen zijn we weer enkele maanden verder en is het voetbal weer 

hervat. De kantine is zonder beperkingen open, zelfs Carnaval werd weer volop 

gevierd. We zien dat de competitie onder druk komt en dat alle afgelastingen in dezelfde 

week ingehaald moeten worden. Fijn dat wij onze activiteiten weer kunnen hervatten, 

wetende dat dit in een schril contrast staat tot de vreselijke oorlog in Oekraïne. 

Laten we in ons clubblad steun betuigen aan allen die hieronder gebukt gaan en we 

hopen dat één man snel het licht gaat zien. Wij zullen hier de wereldpolitiek niet oplossen 

en we zullen met onze eigen zaken verder gaan.

Op 7 januari ‘22 bestonden we 85 jaar en al konden we dit niet op de dag vieren, we 

zullen op zaterdag 18 juni aandacht aan ons jubileum besteden. We sluiten het seizoen 

dan op een gezellige manier af.

Intussen is de competitie hervat en heeft ons vaandelteam gisteren een belangrijke 

overwinning op Vinkel behaald. Michiel is met de jongens fanatiek bezig en dat zal zeker 

tot mooie resultaten leiden. Zo draaien de meeste teams mee in de middenmoot, Volkel 

6 staat zelfs 2de. Iedere week zullen spelers aan een ander team uitgeleend moeten 

worden. Door de vele blessures is het nodig dat we elkaar ondersteunen. We wensen 

iedereen mooie wedstrijden toe.

Binnen het bestuur zijn we met enkele dossiers bezig die nog niet willen vlotten. Denk 

bijvoorbeeld aan de verbouwing van de kleedkamers. We hebben een mooi budget van 

de gemeente gekregen maar dit is absoluut onvoldoende om tot iets moois te komen. 

De materialen zijn in prijs enorm toegenomen, waardoor we genoodzaakt zijn om de 

verbouwing nog even uit te stellen.

Ook de kosten zullen we in de jaarvergadering, gepland op maandagavond 4 april, 

bespreken. In de vergadering komen de consumptieprijzen en de contributie ter sprake. 

Ook het gebruik van de kantinepasjes brengen we opnieuw onder de aandacht. Ons 

streven is om al het contante geld uit de kantine te krijgen en dat alle leden werken met 

deze pasjes. Het kantinebeleid hebben we afgelopen week vastgesteld en is voor iedereen 

een leidraad die in de kantine komt helpen. We nodig iedereen vanaf 18 jaar uit om onze 

jaarvergadering bij te wonen. Aanmelden daarvoor is wenselijk: een mailtje sturen naar 

alv@rksv-volkel.nl is al voldoende.

De vrijwilligers waar we om zitten te springen is ook een hot item. Denk hierbij aan de 

bestuursleden, commissieleden (bv de technische commissie), kantinepersoneel, leiders, 

trainers, medewerkers van het clubblad, wasvrouwen, … Kortom we hebben nog ruimte 

genoeg. Heb je nog wat tijd, laat het weten svp. We willen de 100 jaar halen met, voor en 

door onze leden. 

RKSV Volkel is een club van een mooi dorp waar we voor elkaar klaar staan.

De andere kant van de medaille is dat we onze ruim 200 vrijwilligers bedanken tijdens de 

medewerkersavond. Deze avond is gepland op vrijdagavond 25 maart, de organisatie is 

al in volle gang. We hopen de vrijwilligers te ontmoeten om er een gezellig feestje van te 

maken.
Beste leden, we draaien weer, de agenda’s lopen weer vol. De kantine ademt weer 

gezelligheid uit. Maar eerst een balletje trappen; gezondheid, sportiviteit staan heel hoog 

in ons vaandel. 

Tot snel

Namens het bestuur

Dirk Verwijst, 

Van de voorzitter
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In 2021 hebben we gelukkig weer een complete najaarscompetitie uit 

kunnen spelen met de jeugd. Twee teams konden deze competitie met een 

kampioenschap afsluiten. De JO12-1 werd kampioen en won hun laatste wedstrijd met 

maar liefst 14-0. De JO19-1 werd overtuigend kampioen, met zelfs één wedstrijd minder 

gespeeld dan de directe concurrenten, stonden ze uiteindelijk 4 punten voor op de 

nummer twee. Spelers, begeleiding en trainers van deze teams van harte gefeliciteerd met 

jullie kampioenschap. 
Zonder vrijwilligers geen voetbal. Blij zijn we dan ook dat we deze medewerkers 

weer kunnen bedanken met onze traditionele medewerkersavond. Samen met het 

hoofdbestuur blijven we naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers om onze jeugd 

aan het voetballen te houden. Tips voor potentiële kandidaten blijven welkom. Aan 

één vrijwilliger wil ik hierbij speciale aandacht schenken. Willem v.d. Molen heeft 

na jarenlange trouwe dienst als multivrijwilliger afscheid genomen in de rol van 

scheidsrechter. Het aantal vrijwilligerstaken dat Willem de afgelopen jaren vervuld heeft, 

is niet op één hand te tellen. Niet voor niets is hij dan ook erelid van onze vereniging. 

De jeugdcommissie vond dat dit afscheid extra aandacht mocht krijgen. Tijdens de laatste 

wedstrijd die Willem floot voor onze dames van de MO-17, hebben we hem op het veld 

in de bloemetjes gezet en daarna in het secretariaat herinneringen opgehaald. Willem, 

namens alle jeugdleden en de jeugdcommissie, nogmaals hartelijk dank voor je tomeloze 

inzet. De jeugdcommissie hebben we uit kunnen breiden met een jeugdcoördinator voor 

de meidenteams. Meggie Biemans neemt deze rol op zich en loopt tijdens dit seizoen al 

mee om de kneepjes van het vak te leren van onze ervaren coördinatoren.
Als het enigszins kan spelen we onze wedstrijden vanzelfsprekend in het rood-wit. 

Wanneer we thuis tegen een tegenstander voetballen die in dezelfde kleuren voetbalt, 

dan gebruiken we hiervoor onze blauwe reserve shirts. Dankzij “De Club van 100” zijn een 

aantal van deze sets vernieuwd en spelen we weer in mooie nieuwe tenues. 
Voor het lopende seizoen wens ik iedereen veel succes.Met sportieve groeten, 

Edwin van Diessen

Jeugdproat



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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  Volkel3 3M-team 
Drie keer kampioen: Gloriejaren In de rijke geschiedenis van de voetbalclub 

mag het roemruchte 3M team van eind jaren negentig en begin van de 

zero s natuurlijk niet ontbreken. Dit succesteam ontstond midden jaren negentig 

door een samenvoeging van uitgebluste A-selectie spelers zoals Edje Fok Hermkens, Willie 

kromtand van Deursen, Bobbie Bibber v.d. Eigenwijst, Helmuth Janzenbach, Marco VanderA en 

later ook Willie de negenvingerige Smits. Dit gezelschap werd aangevuld met vaste B-selectie spelers zoals DJ Boe, Koot Malloot, Nico die kale 

met die lange haren Hermkens, Mark d n Lochtenbroeder, Marcel d n lange Slokderm v.d. Bergh, 

Flashback, Petra Dronkers en Johnnie Bauer Bongers. Tenslotte werden er nog een aantal jonge 

beloften aan toegevoegd: Kees Fierljep Lenstra, Ariën v.d. Wetering, Björn van HVCH, Martijn v. 3L, 

Ronny Smulrol, Ik zei de gek en een zekere Anton. 
Dit zooitje ongeregeld werd gecoached door de nieuwe trainer: Herrobersturmbahnführer Paul 

Cuppen uit Boekel. Deze drillinstructor wist dit zooitje uitgebluste randgroepjongeren om te 

turnen tot een geoliede machine die de honger naar succes niet kon stillen. Het 3M-team was 

geboren. Na met veel overtuiging het eerste kampioenschap binnengehaald te hebben, zag ook de 

sponsorwereld zijn kans schoon om uit dit veelbelovende 3M- Team een slaatje te slaan. 

Zo werd hoofdsponsor eetcafé Sami aan de naam toegevoegd. Niet de roze broeken van Homo-

wear, maar de 3M-team boxershorts en de poloshirts van eetcafé Sami spraken tot de verbeelding. 

Hoofdsponsor Sami, waar je nog een prachtige foto van het roemruchte 3M-team kunt zien hangen, 

hadden we wijsgemaakt, dat een seizoen van januari t/m december duurt en zo konden we steevast 

iedere decembermaand een extra vaatje bier opeisen. 
Voor het volgende seizoen kwam er een nieuwe trainer in de persoon van Sjakie Hocksefiebel 

v.d. Wijst. Hij dankt zijn bijnaam aan het feit dat hij de uitvinder is van de voetbalterm: 

Hocksefiebelen. Het 3M-team was grootmeester in het totaalhocksefiebelvoetbal en grossierde 3 

kampioenschappen op rij. De groep werd uitgebreid met o.a. Maas de Pass haas, René met Peren en 

Jan Spring in het veld. Na iedere overwinning was er het nablikken op de wedstrijd door naast het 

veld een paar dozijn meegenomen bierblikjes achterover te stiften. Zo waren er meer 3M gebruiken, 

zoals: de piekenavond op donderdag na de training met als vast onderdeel strijen 

met d'n Lochtenbroeder, de trein onder de douche en het witte broodspel van uitvinder en 

beoefenaar 10i van 3L. Tenslotte kende Dans & partycenter de kantine hoogtijdagen als het ging om 

drankomzet, gehaktstaven voor Koot Malloot en niet te vergeten de ruime openingstijden met live 

de presentatie van de 3M-team CD. Naast de wedstrijden deed dit 3M-team ook veel aan andere plichtplegingen, zoals 3M-team 

weekendjes, de supportersvrouwen (en die waren er altijd veel)-dagen, de legendarische 

sinterklaassurprises en bijvoorbeeld touwtrekken bij d n Tieleman en laung(z)(l)aufen op Bedaf 

onder leiding van Henri mijnheer Storm Riepe. De weekendjes zoals in België, Limburg en in het 

Drentsche Spier waren ook berucht. Ieder jaar was hierbij het thema drank en die was dan ook in ruime mate aanwezig, doordat onze 

vaste grensjager Freon Leon zijn bijnaam te danken had aan de koelwagen die hij ieder jaar weer 

netjes vol drank op de weekendjes afleverde. Het roemruchte en tevens verboden spel Drank van 

Fortuin houdt nog steeds de gemoederen bezig. 
Verder werd er vooral veel gestreejen. Wat vaak gebeurt met een succeselftal is dat het uiteindelijk 

leeggekocht wordt. Dit overkwam het 3M-team na 3 jaren vol glorie ook en dus volgden transfers 

naar de overige elftallen. Dit was het einde van een succesperiode die zonder transfers wellicht nog 

veel langer zou hebben geduurd. Maar dat het 3M-team het meest succesvolle elftal uit de geschiedenis van Volkel is, dat staat als 

een huis.

Ruud den Bruut



WWW.LASBEDRIJFMDL.NL

● Alle soorten binnen-stucwerk

● Gladpleisterwerk ● Schuurwerk

● Spachtelputz ● Latexverfspuiten

06 - 33 05 49 61



JO-12 HerfstkampioenOp Zaterdag 4 december is de JO-12 herfst kampioen geworden.
Spelers, trainers en leiders van harte gefeliciteerd.
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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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Jill van den Bungelaar,
Adjudante van Pieperland

� Hoe ziet jouw voetbalcarrière er 
tot nu toe uit?  

Eerst zat ik op volleybal, maar toen 
ik bij de voetbalclub, ongeveer 3 
jaar geleden, met een soort meiden-
proefles mee had gedaan, ben ik 
meteen daarna lid geworden. Nu 
voetbal ik bij JO12-2. 

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

Ik sta altijd links back. Ik speel het 
liefst ook achterin, maar dan niet als 
keeper, en rechts vind ik niet zo fijn, 
dus het is helemaal goed zo.

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Het is
altijd
gezellig

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

Ik sta altijd links back. Ik speel het liefst ook achterin, maar dan niet als 
keeper, en rechts vind ik niet zo fijn, dus het is helemaal goed zo.   

�Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?

Dat het áltijd gezellig is; vóór, tijdens en ná de wedstrijd.

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

Dat weet ik zo niet… Ik heb wel pas een keer een snoepzak gewonnen met 
de training door als laatste over te blijven bij een oefening. Én ik heb vorig 
jaar de penalty bokaal gewonnen.

 Wat doen jullie als jullie scoren?

We juichen met z’n allen. Verder doen we niet heel gek..

 

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

We moesten een keer ergens gaan voetballen en mochten met de meiden 
samen in een apart kleedlokaal. En daar zaten allemaal kikkers!! Er kwam 
er eentje uit het putje en er zat er eentje in de prullenbak! Daar hebben we 
dus echt niet meer gedoucht!

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

Ik vind een tosti wel lekker. En een snoepzak natuurlijk!

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

Ik weet echt niks wat anders zou moeten… alles is eigenlijk gewoon goed!

11



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

Als ik er een ‘moet’ kiezen, dan kies ik toch voor PSV. Ik kijk eigenlijk bijna geen 
voetbal op televisie, daar geef ik niet zo veel om.

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

Op basisschool De Vlieger in groep 8. Ik ga volgend jaar naar de ‘rode school’ in 
Uden, naar HAVO/VWO. En wat ik daarna wil gaan doen of wat ik wil worden, 
dat weet ik nog niet.

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

Ik doe geen andere sport. Ik heb wel nog een andere hobby: chillen/afspreken 
met mijn vriendinnen, haha. Mama doet aan powerwalk en mijn zusjes 
voetballen ook allebei.

��  Komende (Carnavals)tijd heb jij als adjudante, samen met jeugdprinses 
Imke, een belangrijke rol in Volkel!! Waarin voel je je het lekkerst, in je 
voetbaltenue of in je adjudant outfit?

Voetbaltenue! Dat zit lekkerder, daar kun je beter in bewegen en het is niet zo 
warm.

��  Wat is, tot nu toe, het leukste wat je hebt gedaan als adjudante?

Dat was afgelopen zaterdag. Het jeugdpaar van de Knöllekes uit Boekel kwam 
naar de Sprong. Daar hebben we een gezellig feestje van gemaakt!

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

Nee, ik weet niet echt iets…

Jullie motto voor deze carnaval is:
“Doe maar gek doe maar mal,
wij maken plezier met carnaval!!”
De carnaval is inmiddels voorbij, maar het kan niet 
missen, dat dát gelukt is! Je hebt er vast en zeker 
ontzettend van genoten, samen met
jeugdprinses Imke!

Jill, super bedankt dat we jou mochten interviewen, 
het was heel gezellig!

Wij wensen jou nog héél veel voetbalplezier, 
samen met jouw gezellige team!!

Groetjes Christel Pluk en Sandy van der Locht

Tosti
en een
Snoepzak
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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 vin-
den, 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 in-
haalrace heeft ingezet. Het 30+ voetbal lijkt haar 
goed af te gaan…

Speler   
Doelpunt-
en 
Team
Theo Peer-
enboom 
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 

De statistieken  

Portret Willem v.d. Molen, gestopt na bijna 40 jaar vrijwilliger

te zijn geweest

Op 27 november heeft 

Willem zijn laatste 

wedstrijd gefloten. Willem heeft 

zich bijna 40 jaar met hart en ziel voor onze 

club ingezet met vele hoogtepunten en ook 

enkele dieptepunten.

Hij is opgegroeid in Nederhorst den Berg, 

een dorp langs de Vecht tussen Utrecht 

en Amsterdam. Daar is hij begonnen met 

voetballen bij VBO. Die club is nu gefuseerd 

met de andere club uit Nederhorst den 

Berg Avance tot VV Nederhorst. Daar is zijn 

trainerscarrière begonnen bij de D-pupillen.

De middelbare school was de lts in 

Amsterdam, richting fijn metaal en 

instrumenttechniek. Daarna volgde de 

Philips bedrijfsschool in Hilversum. Op 

18-jarige leeftijd kwam de dienstplicht. 

Hier volgde Willem de opleiding tot onderofficier. In Twente kreeg hij les over de 

Starfighter. Uiteindelijk is Willem in Volkel op de basis terechtgekomen. Zijn taak was 

het instellen van de navigatie van de Starfighter voor de piloten. Toen de F16 kwam, is 

hij naar Fotografie gegaan. Uiteindelijk is hij gepromoveerd tot adjudant en kwam in de 

organisatie terecht. Dit heeft Willem gedaan tot zijn pensioen.

In 1971 is Willem met zijn vrouw 

Ria in Uden komen wonen. Hier zijn 

hun 3 dochters geboren, Mariëlle, 

Stefanie en Yvonne. Stefanie deelde 

met Willem de liefde voor voetbal. 

Samen hebben ze jarenlang een 

seizoenkaart van Ajax gehad. En 

ook Stefanie is enkele jaren leidster 

geweest bij Volkel E1. 

De liefde voor het voetbal was 

groot, zo groot zelfs dat hij bij 

thuiswedstrijden van Ajax de 25 

km naar stadion De Meer met 

vrienden op de fiets aflegde. Een 

kaartje kostte in die tijd 25 cent 

(in guldens!). Bij grote wedstrijden 

zoals tegen Feyenoord waren er meestal geen kaarten beschikbaar. Gelukkig was er een 

oplossing: zijn leraar op de lts in Amsterdam was ook suppoost bij Ajax. Als de spelers 

het veld opkwamen ging het publiek naar beneden en dan liet hij hen vlug boven in het 

stadion binnen. Dus Willem moest wel zijn best blijven doen op school.

Van het rood-wit van Ajax naar het rood-wit van Volkel zat nog een tussenstop bij Udi’19. 

In het begin van de jaren ’70 waren er nog rooms-katholieke geestelijke adviseurs. Bij de 

kennismaking vroeg deze naar Willem zijn hobby’s. Bij Udi’19 zochten ze nog jeugdleiders. 

Zo is het in Uden begonnen. 

Willem zat voor het werk in Canada toen in het Uden weekblad een advertentie stond  

“trainer gezocht voor a en b junioren in Volkel”  Ria heeft toen naar Jan Verhoogh gebeld, 
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Statistieken
dit is iets voor Willem. Zo ging zijn carrière in Volkel van start. Zijn eerste talenten waren 

onder andere Eddy Scharf, Ruud de Wolf, Hans en Toon v.d. Burgt en Jos Wijdeven. In 

de winterdag werd er op Slabroek getraind, of in Willem zijn woorden gebuffeld. Tonny 

Kuijpers kwam dan met erwtensoep. 
Na een kort uitstapje naar Blauw Geel kwam Willem terug om Volkel 3 en 4 te trainen. 

Ook bij de jeugd ging Willem weer aan de slag bij verschillende teams. Zelfs de meiden 

zijn niet aan Willem ontkomen. Ria zei nog: Willem, weet waar je aan begint. Willem zei: 

Ik heb 3 dochters, dat moet wel lukken.
Willem is ook nog jaren voorzitter van de jeugdcommissie geweest. In die functie was hij 

ook bij de redactie van het clubblad betrokken.Voor zijn jarenlange inzet is Willem beloond met verschillende onderscheidingen, 

waarvan de koninklijke onderscheiding de belangrijkste is geweest. Deze kreeg hij 

namelijk ook vanwege zijn inzet voor de trap-in.Willem heeft de laatste jaren vooral nog jeugdwedstrijden gefloten. Helaas ging het 

hem steeds meer tegenstaan. De sfeer is flink veranderd sinds de intrede van het 

digitale wedstrijdformulier. Er komt niemand meer naar het wedstrijdsecretariaat en de 

gezelligheid is een heel stuk minder geworden. Een anekdote willen we jullie niet onthouden: tijdens een toernooi met de A1 was Willem 

zijn spelers allemaal kwijt. Ze moesten nog de finale spelen. Na een tip vond Willem zijn 

spelers bij Bosch Beton in de kantine, genietend van een pilsje. En de finale moest nog 

gespeeld worden. Na een donderspeech van Willem werd de finale natuurlijk glansrijk 

gewonnen.

Willem en Ria, bedankt voor jullie gastvrijheid en de leuke verhalen. 

En natuurlijk voor de koffie en het kuukske.
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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



1911111919

06-22 88 67 76



Volkel 7
Aannemingsbedrijf 

J. Selten heeft onlangs 

nieuwe  sporttassen 

geschonken.

MO19-1
Manders Totaal en Frio-techniek 

hebben de wedstrijdshirts 

geschonken en de inloopshirts 

zijn geschonken door  BenB De 

Volkelse Hooiberg en ????? en 

???????

Volkel 2
Saller Nederland, Marco 

van der A schenkt nieuwe 

Coachjassen
en VRS, 

Patrick van der Zanden 

en Thijs van Dun nieuwe 

wedsstrijdshirts. 
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Het is weer 
die tijd van het jaar: de dagen worden langer, het zonnetje zien we steeds vaker schijnen en de dieren komen uit hun winterslaap. Kortom, de lente staat voor de 

deur! Hoog tijd voor Volkel 6 
om een grote 

voorjaarsschoonmaak te houden en zichzelf in een nieuw tenue te hullen. 

Een consortium aan sponsoren heeft zichzelf namelijk bereid gevonden om van Volkel 6 het best gesponsorde team 

uit de Kelderklasse te maken! 
Op 6 maart stond de ‘Super Sponsor Sunday’ op de agenda. Hierbij zijn de mannen van ons aller zesde verzekerd 

van het behalen van extra goede 
resultaten dankzij nieuwe wedstrijdshirts gesponsord door 

Zekerheuts. Daarnaast gaan ze verder aan de weg timmeren in het 2de gedeelte van de seizoenshelft 
met nieuwe 
inloopshirts gesponsord door Jos van Lankveld 
Metsel- en Timmerwerken. Als kers op de taart staan de mannen ook nog eens straks in het trainingspak gesponsord door Van den Bosch Tuin  Terras. Ton Smits Interieur- en 

Meubelspuiterij zal de mannen binnenkort voorzien van nieuwe sokken, broeken en tassen. 
Het team beseft zich wel dat er vanaf dit moment geen excuses meer zijn wanneer er punten verspeeld gaan worden. Het materiaal kan immers geen 

obstakel meer vormen richting het kampioenschap, dus de voetbalkwaliteiten zullen nu vol in de spotlight komen 

staan. 

Benieuwd hoe zich dat uit gaat pakken…Volkel 6 wil graag alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage! Wij gaan ervoor zorgen dat jullie namen met trots gedragen gaan worden 

op alle voetbalvelden in de omgeving!P.s. we zijn nog op zoek naar een sponsor voor de spelersbus  ;-) Joran Verhoeven - Namens Volkel 6

Super Sponsor Sunday bij Volkel 6
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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
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Trotse sponsor van RKSV Volkel
 
Begin 2021 heeft zekerheuts het assurantiekantoor en de RegioBank-vestiging van Tini en Jolique den Dekker 
overgenomen. Het van oorsprong Limburgse kantoor kent in totaal 7 vestigingen onder de grote rivieren en 
vindt het belangrijk om lokaal aanwezig te zijn én te blijven.
 
Het was daarom voor zekerheuts vanzelfsprekend om het aflopende sponsorcontract met RKSV Volkel te 
verlengen en de vereniging te voorzien van nieuwe shirts.
 
Zekerheuts
Met in totaal vijf RegioBank-vestigingen en meer dan 25.000 particuliere en zakelijke relaties behoort zekerheuts 
al jaren tot de grotere assurantiekantoren van Nederland. Naast verzekeringen en bankproducten is het bedrijf 
gespecialiseerd in hypotheken en pensioenen. En sinds 2021 dus ook te vinden in Volkel!
 
In tegenstelling tot veel financiële instellingen kiest zekerheuts er bewust voor om lokaal aanwezig te zijn en 
zich nadrukkelijk te laten zien in de regio waar de kantoren zich bevinden. Niet alleen door onze betrokken en 
ervaren medewerkers persoonlijk de klanten te laten helpen, maar ook door het lokale verenigingsleven een 
warm hart toe te dragen. Zo ook RKSV Volkel. Middels de ondertekening van het 3-jarig Stersponsor contract 
willen wij onze betrokkenheid tonen en een bijdrage leveren aan een actief verenigingsleven in Volkel.
 
Dezelfde betrokkenheid, het persoonlijke contact en klantvriendelijke instelling kenmerken de medewerkers 
van zekerheuts. Zij staan u graag te woord en adviseren u over verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Ook 
voor uw vertrouwde RegioBank-vestiging kunt u bij zekerheuts terecht.
 
Zekerheuts is gevestigd op          Kloosterstraat 17
                                                          5408 BA  Volkel
                                                          Tel. 088-4504660
                                                          info@zekerheuts.nl



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



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
Ribean vd Wetering  Vrouwen 1

Mees vd Rijt  JO8

Jos Manders  Niet actief

Lisa Groenewoud  Vrouwen 1

Linde vd Brand  MO19

Paskal van Lavieren  Senior

Juul Hurkens  MO19

Loes vd Kandelaar  MO17

Martijn van Dijk  Niet actief

Sylvana van Meer  MO13

Ryan Khamlichi  Niet actief

Diego vd Hoogen  JO15

Ledenmutaties
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Aangemeld
Finn Biemans  JO12

Evie Donkers  Vrouwen 1

Jenn  vd Elzen  MO7

Daan Hermans  JO9

Eleana Bozikis  Vrouwen 1

Fenne van Oort  MO9

Ledenaantal 743

Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer 

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

ledenadministratie@rksv-volkel.nl

Woordzoeker



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
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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Rick van Goor

Team: 
Volkel 3

Niveau: 
3e klasse

Geboortedatum: 
19 oktober 2002

Woonplaats:
Volkel

Positie: 
Middenveld

Vorige clubs: 
Geen

Werk: 
Autowasser bij Raaijmakers Bronbemaling 
op zaterdag en doordeweeks werk ik af en 
toe bij ons pap en mam in de winkel.

Mooiste tenue: 
Uiteraard die van RKSV Volkel

Gezelligste kantine: 
Die van ons natuurlijk

Kunstgras: 
Geen moeite mee

Aantal glazen bier op zondag: 
Stuk of 10

Sterkste punt: 
Techniek

Interview
met

Plezier
in het
spelletje

Zwakste punt: 
Lichamelijke duels

Mooiste herinnering:
Het kampioenschap met de A1 in 2019 en de promotie van het 
eerste naar de tweede klasse
Grootste teleurstelling: Het mislopen van het kampioenschap met 
de D1. De laatste wedstrijd van het seizoen moesten we uit tegen 
EVVC. Wie deze wedstrijd won, werd kampioen. Helaas verloren we 
deze wedstrijd en werden we geen kampioen..

Heeft in het veld een hekel aan: 
Een oneerlijke scheidsrechter

Kleur schoenen: 
Zwart

Meest geleerd van: 
Jordy van Boxtel

Beste speler mee gespeeld: 
Fenno Jilesen 

Beste speler tegen gespeeld: 
Dat marokkaantje van Udi was wel een lastige, maar ik weet 
uiteraard zijn naam niet meer

Meest onderschatte speler: 
Stan Hurkmans

Favoriete clubman: 
Robbie Verhoeven

Mooiste doelpunt: 
Geen idee, zijn er namelijk ni zo veul

Grootste blunder: 
Da zijn er in ieder geval een stuk minder

En volgend seizoen:
 In de competitie proberen bovenin mee te draaien met t derde, 
maar bovenal plezier hebben in het spelletje met na afloop een 
lekker pilske in onze kantine



Pupi
l 

van 
de

wee
k

Op zondag 6 maart 2022 was ik pupil van de week bij de wedstrijd 

Volkel tegen Vinkel.

Om 13.00 uur mocht ik met het eerste elftal de voorbereiding volgen. 

De opstelling werd op het bord gezet en de trainer legde uit wat

iedereen zijn plek op het veld was.

Dat gaat heel anders dan bij mijn team: de JO-11.

Toen gingen we in de kantine drinken en kreeg ik een snoepzak.

Samen met de wissels mocht ik warmlopen. 

Op het einde van de warming up heb ik sprintjes getrokken met heel het team.

Ik mocht de bal op de stip leggen en met de bal aan de voet naar de keeper 

van de tegenstander rennen om te scoren.

De eerste helft van de wedstrijd zat ik met de wissels in de dug-out, echt gezel-

lig, kletsen over van alles en nog wat.

In de rust kregen wij (papa, mama en opa) in de bestuurskamer koffie en ranja.

De tweede helft heb ik met hen langs het veld gekeken het was 2-0 

geworden.

 Ik vond het heel leuk, bedankt!

Cas de Groot
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De pen!!
Dankjewel dat ik de pen heb gekregen. Na al die hoogtepunten in mijn voet-

balcarrière mag ik hem ontvangen na mijn succesvolle wedstrijden als coach. 
Mijn naam is Tijs Verwegen. Ik ben 20 jaar oud en woon op de Eeuwsels in 

Volkel. Ik doe de lerarenopleiding op de Han in Nijmegen. Na jarenlang te heb-

ben gevoetbald vanaf mijn zesde heb ik de schoenen aan de kapstok moeten 

hangen na langdurige blessures. 
Mijn voetbalcarrière begon met opa Toontje en Nancy bij de 5-jarigen. Wat ik 

me nog goed kan herinneren is de E2G. Hier kregen we een nieuwe sponsor. 

Carla (moeder Tom Cissen) heeft toen voor ons een dag geregeld bij TOP Oss 

in het stadion. We mochten toen ook tegen dit Jupiler League team spelen. 

Twee jaar later onder leiding van ons pap (Marco Verwegen) en Mark School 

die jarenlang samen leider zijn geweest van het team, waarin ik zat mijn eerste 

kampioenschap gehaald met de D2. Het kampioenschap en de jarenlange coa-

ching van ons pap zijn mij het meeste bijgebleven tijdens mijn voetbaljaren. 
Na jarenlang gevoetbald te hebben besloot ik in de voetsporen van ons pap te 

stappen en coach te worden. Samen met Floris van Horen en Jelle van Doren 

hebben we veel vrienden kunnen overtuigen om naar de mooiste club van de 

wereld te komen, namelijk RKSV Volkel. Zo begon het met 7 extra spelers. Het 

jaar erop moesten wij naar de senioren en kwam het plan om genoeg spelers 

te regelen voor een extra team bij Volkel. Zo ontstond het nieuwe Volkel 5 met 

dank aan Frans Bongers. Samen met Wim van der Locht en Frank van Duinho-

ven leid ik dit team. Voor Volkel 5 hadden we nog een aantal spelers nodig die 

overal werden verzameld. Zo telt ons team nu 17 spelers. De spelers komen 

van Langenboom en Zeeland tot aan Boekel en Uden. Dit is nu ons eerste jaar 

dat wij met z’n allen spelen. Vorig jaar speelde het grootste deel van het huidi-

ge team al in de jo19-2. Echter was het toen corona, dus zijn we niet veel aan 

spelen toegekomen. Wij staan momenteel 8ste in de competitie, maar dit mag 

de pret niet drukken. Op naar het linker rijtje! Ik geef de pen door aan Floris 

van Horen.
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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

Iedereen heeft er ongetwijfeld héél lang op zitten wachten, maar 

daar zijn ze eindelijk weer, de statistieken! Voor iedereen een 

inkijkje in hoe het er bij de verschillende teams aan toe gaat. Welke spelers hebben 

hun vizier op scherp staan, welke keepers zijn niet te passeren. Helaas staat, na 2 verloren 

seizoenen, bij veel leiders het vizier nog niet op scherp, want van sommige teams heb ik 

helemaal geen info ontvangen, van andere maar voor een paar wedstrijden. Niet getreurd, 

het seizoen is pas goed op de helft, dus er zijn nog kansen voor iedereen.

Speler   Doelpunten Team
Kenny van Hal  18 Volkel 6Sjors van Horen  6 Volkel 6Lars Verhoogh  6 Volkel 6Gijs Hoefs   6 Volkel 6Roel Smits   6 Volkel 6Jens van Bommel  5 Volkel 6Dirk van Dun  4 Volkel 4Robert Raaijmakers 4 Volkel 4Theo Peerenboom  4 Volkel 4Floris van Horen  4 Volkel 5Xander Couwenberg 4 Volkel 5Lars Bongers  4 Veteranen

Buiten dat de leider van Volkel 6 wel braaf na alle 
wedstrijden zijn lijstjes invult draait het 6e voorin ook 
geweldig. Ze maken doelpunten aan de lopende band 
waarbij met name Kenny van Hal vaak het eindstation is! 
Hij lijkt nu al onbedreigd zichzelf naar de titel te schieten.  
Achter hem maken vooral zijn teamgenoten het nog 
spannend voor de 2e plaats, hoewel daar nog meer spelers 
aanspraak op maken.

De topscorer

Koning van de Assist
Ook hier hetzelfde beeld als bij de Topscorer, 

Volkel 6 dat de klok slaat en opnieuw Kenny van 

Hal bovenaan, maar deze 1e plaats moet hij 

voorlopig delen met Jens van Bommel.

Tevens is de afstand naar de rest in dit 

klassement nog klein, dus hier kan nog van alles 

gebeuren!

Speler Assists Team

Kenny van Hal  9 Volkel 6

Jens van Bommel  9 Volkel 6

Gijs Hoefs  7 Volkel 6

Luuk Raaijmakers  6 Volkel 3

Sjors van Horen  5 Volkel 3

Xander Couwenberg 5 Volkel 5

Lars Verhoogh  5 Volkel 6

Jelle van Doren  4 Volkel 5

Floris van Horen  4 Volkel 5

Joep van Driel  4 Volkel 6

Roel Smits  4 Volkel 6

Heerlijk dat we weer een seizoen echt kunnen 
voetballen en dat er verschillende uitblinkers zijn, 
wat terug te zien is in de statistieken. Aan alle 
leiders nogmaals het verzoek braaf élke zondag 
het briefje in te vullen zodat alle spelers mee doen voor de prijzen!Groet,

Wout Cobussen34
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StatistiekenBoven aan de lijst van dit klassement een oud gediende die niet onverdienstelijk 

de handschoenen nog eens heeft aangetrokken, Wout Cobussen (ikzelf :-))! Zet je 

toch te denken of je dat niet vaker zou moeten doen, of juist niet en dit seizoen 

dit klassement bovenaan eindigen...Marvin Schonenberg lijkt de 1e keeper te 

zijn die voldoende wedstrijden keept om echt mee te dingen naar de titel, maar 

met nog aardig wat wedstrijden te gaan kunnen er nog meer keepers zich gaan 

mengen in dit klassement (minimaal 8 wedstrijden om naar de eindtitel mee te 

dingen).

Doelman van het jaar

Team  Gespeeld Punten Gemiddeld
Veteranen  9 22  2,44
Volkel 6  13 30  2,31
Volkel 8  13 24  1,85
Volkel 4  9 14  1,56
Volkel 2  8 11  1,38
Volkel 5  12 15  1,25
Dames 1  9 10  1,11
Volkel 1  12 12  1,00
Volkel 3  8 8  1,00
Volkel 9  10 10  1,00
Dames 30+  3 3  1,00
Volkel 7  4 9  0,64

De Veteranen hebben zich dit seizoen versterkt met 
een flink aantal ‘jeugdige’ spelers en daar zie je het 
effect meteen van. Ze voeren dit klassement aan 
en alleen Volkel 6 blijft nog in het spoor. De overige 
teams beginnen ver achterop te raken, dus het lijkt 
tussen de Vets en het 6e te gaan.

Team van het jaar

23

Team  Gespeeld Punten Gemiddeld

JO19 1 14  34 2,43

JO12 1 13  28 2,15

JO17 1 13  26 2,00

JO13 1 16  31 1,94

MO17 1 11  12 1,09

MO15 1 13  14 1,08

JO17 2 14  15 1,07

JO15 1 12  11 0,92

JO11 1 12  9 0,75

JO19 2 10  7 0,70

MO19 1 10  1 0,10

JO12 2 11  0 0,00

De jeugd
Zit er weer een nieuwe gouden generatie aan 

te komen? Want JO19 1 draait als een trein 

tot nu toe! Met een gemiddelde van 2.43 per 

wedstrijd voeren ze dit klassement aan. Ook 

JO12 1 en JO17 1 doen het met een gemiddelde 

van 2 of hoger heel goed.

Speler  Aantal gespeeld Tegengoals Gemiddelde

Wout Cobussen  1   0  0,00

Mart Bos   2   1  0,50

Michel Versluis  1   1  1,00

Teun van Bakel  2   4  2,00

Mulan van Genuchten 1   2  2,00

Jeroen van Boxtel  1   2  2,00

Wim vd Locht  1   2  2,00

Marvin Schonenberg 9   20  2,22

Mike van Eembergen 3   7  2,33

Bjorn vd Heijden  3   7  2,33

Ruud Verstegen  2   6  3,00

Juul Daandels  10   36  3,60

Jurre van Giels  5   18  3,60

Wilco van Nuland  9   40  4,44
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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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