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Beste toppers!

Ja ja, omdat je de tijd neemt om 
dit stukje te lezen, vinden wij jou 
een topper!

Als eerst willen wij Pluk en Johnnie 
bedanken voor het zo goed verzorgen van ons mooie 
Klupproat. Jullie hebben dit jaren met succes gedaan 
en wij gaan het zo goed en zo kwaad mogelijk van jullie 
overnemen.

Graag stellen wij ons, als kersverse Klupproat redactie 
leden, aan jullie voor:
Wij zijn Karin van Sleeuwen en Britt van Hooff, de 
rechterkant veld vullers bij Volkel Dames 1.
In het dagelijks leven is Karin kok bij restaurant DIS in 
Veghel. Britt geeft gymles op basisscholen in Uden en 
wil ook nog wel eens op kantoor gezonde activiteiten 
opzetten voor de gemeente Maashorst. 
In het weekend zijn we vaak samen, met de nodige 
biertjes in onze handen, in de kroeg of op een festival te 
vinden. En niet geheel onbelangrijk, ook tijdens de derde 
helft in de kantine!

De zomerstop is weer voorbij, we mochten weer in de 
wei. Er zijn ondertussen al weer een aantal statistieken 
binnengekomen, maar daar zullen jullie nog even op 
moeten wachten. Aan ieder team de vraag deze dus weer 
goed bij te houden dit seizoen. 
Hopelijk is Kenny van Hal nog niet naast zijn schoenen 
gaan lopen na al die assists en doelpunten, en scoort hij in 
het nieuwe seizoen weer de nodige. 

Na de zomerstop trappen we ook altijd af met de 
jaarlijkse Jubilarissen avond. Aan jong en oud werden 
de speldjes uitgedeeld. Wij willen iedereen feliciteren 
met deze mijlpaal! In het bijzonder de jubilarissen Jan 
Hermans (65 jaar), Wilma Verstegen, Ton van Bakel, Leon 
Reijnen, Henri Riepe en Henri v.d. Wijst (allen 50 jaar).

De opvolgers van de rubriek ‘Uit de voetbalschoen van…’ 
zijn bekend. Anneke Raaijmakers en Ester van Hulten, veel 
succes met het afnemen van deze leuke interviews! Sandy 
en Christel bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Zelf hebben we ook nog leuke rubrieken voor jullie in 
petto. Waaronder het Kelderklasse momentje. Mocht 
je een filmpje of foto hebben waarop je teamgenoot/
genoten staat te shinen alsof hij/zij in de onderste 
regionen van de kelderklasse thuishoort, hou je vooral 
niet in en stuur deze naar klupproat@gmail.com

Oke, genoeg gezeverd. Jullie moeten de rest van het blad 
ook nog lezen, daarom houden wij het kort. Wij wensen 
jullie veel succes in het aankomende voetbalseizoen en 
veel leesplezier!

Sportieve groeten, 

Karin van Sleeuwen en Britt van Hooff
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Ons eerste clubblad van het seizoen 2022-2023 valt weer 

op de mat. Intussen zijn we al volop met het seizoen 

begonnen. Na de eerste bekerwedstrijden startte de 

competitie eind september. We hebben 2 seniorenteams 

minder in de competitie, hiermee hopen wij dat we het 

hele seizoen voldoende spelers hebben om wedstrijden 

te blijven spelen. Ons eerste team speelt wederom in 

de 2de klasse en we hopen dat ze een mooi seizoen 

tegemoet gaan. Ons 2de team verloor vorig seizoen in de 

beslissingswedstrijd de promotie naar de 1ste klasse. 

Nu er een plaatsje vrij gekomen is gaan de jongens van het 

2de toch in de 1ste klasse voetballen. Een mooie uitdaging 

waar je alleen maar van kan leren.

Voor de vereniging hebben we nog een aantal zaken op 

de rol staan en deze zal ik kort doornemen zodat iedereen 

op de hoogte is. Maar voordat het zover is wil ik toch ook 

even stilstaan bij het overlijden van 2 leden van onze club. 

Zaterdag 8 oktober is Sam de Louw op 20 jarige leeftijd, 

onverwachts overleden. Hij was speler van Volkel 3, waar 

hij enkele jaren geleden met een vriendenteam bij Volkel is 

gekomen. We wensen zijn familie, vrienden en de spelers 

die samen met hem voetbalden heel veel sterkte met dit 

verlies. Vrijdag 14 oktober is Toontje van Dijk  overleden op 

84 jarige leeftijd. Toontje was een vaste supporter van het 

eerste. Zelfs uitwedstrijden liet hij niet lopen en moedigde 

hij onze jongens aan met zijn vaste uitspraak: “Hup die 

Rood – Witten”. De spreuk die vereeuwigd op de sjaaltjes 

van onze SupportersClub staat. Ook voor de familie, 

vrienden en kennissen sterkte met dit verlies.

Dit seizoen hebben we een echte SupportersClub. 

Marco van der A en Hans van der Burgt hebben een 

supportersclub opgericht. Ze zijn vooral betrokken bij 

Volkel 1 maar zullen het niet nalaten om andere teams te 

ondersteunen. Een mooi initiatief waar iedereen welkom 

is. Op de app stuurt Marco of Daan iedere week een 

uitgebreid wedstrijdverslag. Je kan lid worden, stuur even 

een berichtje naar Marco of Hans.

Bestuursperikelen zijn er altijd. Behalve dat ik voor de 

10de keer een oproep plaats voor bestuursleden. Ja beste 

spelers, supporters, geïnteresseerden heb je nog wat tijd 

voor de club dan vraag ik je om je te melden. 

Er zijn namelijk 2 bestuursfuncties vacant: penningmeester 

en beheer en onderhoud sportpark. Bij twijfel vraag 

informatie op, loop een tijd mee dan weet je waar je over 

spreekt. Natuurlijk zou ik het toejuichen als er jongeren, 

dames en heren, de bestuursfuncties mee oppakken. De 

gemiddelde leeftijd mag naar beneden en het zou ook heel 

goed zijn als dames tot het bestuur toetreden.

Mededelingen van het bestuur

In de afgelopen tijd 

hebben we vele 

jubilarissen in het 

zonnetje gezet. Jan Hermans 

was 65 jaar lid van de club, wat natuurlijk een 

prachtige mijlpaal is. Daarnaast waren Wilma Verstegen, 

Ton van Bakel, Henri Riepe, Leon Reijnen en 

Henri van de Wijst 50 jaar lid van onze club. Een groep 

mensen die enorm veel betekend hebben, zowel op 

sportief vlak en als vrijwilliger. Allen hebben een enorme 

lange lijst aan activiteiten die zij jarenlang ingevuld 

hebben. Daarnaast waren er nog een 10-tal leden die 

25 jaar lid zijn van RKSV Volkel. We hebben genoten van 

een gezellige avond met dank aan ons kantinepersoneel 

en Volkel 6 die alle prijzen van afgelopen jaar in de wacht 

sleepte. Proficiat mannen.

De toekomst van de club blijft een issue. De kleedkamers 

moeten verbouwd worden, het kunstgrasveld is aan 

vernieuwing toe en de kantine moet gerenoveerd worden. 

Samen met de dorpsraad en de tennisclub onderzoeken 

we de mogelijkheden om samen op te trekken. Het 

eerste gesprek is geweest en we zullen jullie op de hoogte 

houden van mogelijke vervolgstappen. Ook tijdens de 

ledenvergadering in december zal ik meer informatie met 

jullie kunnen delen.

Ook even een blik vooruit, afhankelijk natuurlijk wanneer 

het clubblad op de mat valt. 4 November vieren we 

ons jaarlijkse medewerkersavond. Een avond met veel 

gezelligheid met als doel om alle vrijwilligers te bedanken 

en een feestje aan te bieden voor de werkzaamheden die 

zij vervullen. Ook de vrijwilligers die zich jaren ingezet 

hebben en afscheid nemen hebben we dit jaar met 

een extraatje bedankt. Er zijn vele positieve reacties 

op gekomen en dat is voor ons de reden om dit er in te 

houden. In december is ons jaarlijkse jaarvergadering 

gepland en natuurlijk de oliebollenavond. Kortom hou 

de website in de gaten omdat daar de eerste nieuwtjes 

gedeeld zullen worden.

Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief, 

respectvol en een gezellig, inspirerend seizoen toe. Dat we 

elkaar maar regelmatig mogen ontmoeten.

Namens het bestuur

Dirk Verwijst

Voorzitter RKSV Volkel
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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



De KNVB heeft veel omgezet in de opzet van de jeugdcompetities 
voor dit seizoen. Zij streven ernaar om teams van een gelijk niveau 

tegen elkaar te laten voetballen en reisafstanden te beperken. Voor het 

ene team is dat wat beter gelukt dan voor het andere. Bij de competitie 

indeling van de volgende fasen in de competities hopen we dat dit voor alle 

teams lukt. Omdat er nogal wat vragen zijn over hoe de opzet in elkaar zit, 

hierbij een korte uitleg. 

De JO13 t/m JO19 werken de competitie af in 3 fasen, te weten:• Fase 1: bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de herfstvakantie.

• Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.
• Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop.Voor fase 1 geldt dat de winnaar zich plaats voor de volgende ronde van de 

beker. Daarnaast wordt deze fase gebruikt voor eventuele herindeling van een 

team in de volgende fase van de competitie. Dit gebeurt ook na fase 2.De MO13 t/m MO20 spelen hun wedstrijden in 4 fasen, te weten:• Fase 1: Indicatiefase (6 of 7 wedstrijden).
• Fase 2: Controlefase (7 wedstrijden).• Fase 3: Hele competitie (14 wedstrijden).

• Fase 4: Finale league (1 dagdeel, toernooi).Ook hier geldt dat op basis van resultaten teams na de eerste twee fasen in 

een andere klasse ingedeeld kunnen worden. Deze meiden spelen niet voor 

een bekercompetitie.

De pupillen (O7 t/m O12) blijven in 4 fasen voetballen, zoals ze vorig seizoen 

ook al gedaan hebben. Dit zijn 4 korte competities en na elke fase kan 

herindeling plaatsvinden. Ook hier geldt dat geen bekercompetitie gespeeld 

wordt.

We hopen dat de keuze van de KNVB voor deze nieuwe competitievormen 

onze jeugd voldoende uitdaging en spelplezier gaat brengen.  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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Darten bij de voetbalclub
Zoals de meesten wel weten wordt er bij de voetbalclub nog een andere 

competitie gehouden, een dartscompetitie. Weliswaar onderling maar 

toch. Pijltjes gooien wordt het ook wel genoemd en dat vindt dan elke 

donderdagavond plaats in de kantine. Vanaf 20.00 u. tot 23.00 is het 

competitie gooien en daarna voor degene die nog willen gaan we nagooien, 

waarover later wat meer. De competitie spelen we nu met ongeveer 

18 personen. We spelen 501 best of 6. Een gelijkspel is in deze spelvorm 

dus mogelijk. Er is geen verplichting om te komen gooien maar het is de 

bedoeling dat we op het eind van de competitie allemaal 3 x tegen elkaar 

hebben gegooid. Het mooiste is dat je 2 of 3 keer in de maand komt gooien 

zodat je dus op het einde al je wedstrijden heb gehaald, maar iedereen is 

daar helemaal vrij in. Iedereen is welkom, dus ook de dames, om bij ons 

mee te komen gooien en er gezellige en toch ook wel fanatieke avonden 

van te maken. Het is altijd wel gezellig en de opkomst is heel wisselend. Wat 

ook leuk is om te vermelden is dat we na het dartsseizoen een dag of avond 

weggaan met daarin een activiteit om dat jaar op een gezellige manier af te 

sluiten.

Ook houden we 1 keer per jaar een dartstoernooi, op de zaterdag voor de jeugd en op de zondag daarna mag in principe iedereen wel meedoen. Dit toernooi is meestal in januari omdat het dan winterstop is. Deze dartstoernooien worden altijd goed bezocht en zijn gratis om mee te doen. Ook in januari volgend jaar kunnen we het toernooi weer houden. deze dagen zijn erg gezellig om mee te doen.Nog even wat uitleg over het nagooien op de donderdagavonden.Iedereen die aan het spelletje meedoet zet een euro in en krijgt 5 streepjes achter zijn naam. De volgorde om te gooien wordt 

bepaald door allemaal 1 pijl op de roos te gooien. Wie het dichtste bij de roos 

zit begint en daarna diegene die dan het dichtste bij zit enz.
De eerste mag hem “wegzetten” dat wil zeggen dat deze speler 3 pijlen heeft 

om 1 pijl zo moeilijk mogelijk weg te zetten. Maar de eerste pijl in het bord 

telt. Gooit hij dubbel 1 dan moet de volgende die ook gooien om daarna 

weer zelf een pijl zo moeilijk mogelijk weg te zetten. Zo komt iedereen aan 

de beurt. Gooi je het weggezette getal niet moet je een streepje uitvegen. 

Diegene die de anderen heeft weggespeeld en zelf dus nog 1 of meerdere 

streepjes over heeft wint het spel en incasseert de bescheiden inleg. Super 

leuk spel om te doen en het gaat er dan ook fanatiek aan toe. Want niemand 

wil natuurlijk verliezen.Heb je naar aanleiding van dit verhaaltje interesse en zin om mee te komen 

gooien dan ben je, zoals al eerder vermeld, welkom. Je kunt dan een paar 

avonden proefgooien om een idee te krijgen van hoe het gaat.
Dus loop gerust eens binnen op de donderdagavond. Tot dan !!!Grtjs,   Gerald Riepe



WWW.LASBEDRIJFMDL.NL

● Alle soorten binnen-stucwerk

● Gladpleisterwerk ● Schuurwerk

● Spachtelputz ● Latexverfspuiten

06 - 33 05 49 61



Nieuwe wedstrijdshirtsCoppens Warenhuis schenkt nieuwe shirts aan Volkel 3.
 
Familie Coppens bedankt!

Raaijmakers Bronbemaling schenkt nieuwe shirts aan Volkel 4.
 
Familie Raaijmakers bedankt!
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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



Finn Raaijmakers (JO10-2)

Allereerst bedankt Sandy 
en Christel voor al die leuke 
interviews die jullie al die jaren 
voor het clubblad hebben 
verzorgd. Wij gaan het stokje 
hierbij overnemen en als eerste 
interviewen we Finn Raaijmakers 
die bij het vorige interview ook 
aanwezig was en niet te houden 
was om mee te doen met het 
interview! 

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

Eerst was ik verdediger, nu ben ik 
spits en middenvelder. In de spits vind 
ik het leukst.

�Op welke plek zijn jullie geëindigd 
tijdens de competitie?

Wij doen niet aan plaatsen…, wij 
zitten niet bij profvoetbal!

�Denk je dat je het moeilijk 
of makkelijk gaat krijgen deze 
competitie?

Uit de 
voetbalschoen 
van....

Frikandel 
speciaal 
zonder 
uien

Morgen gaan we tegen De Rakt voetballen en daar hebben we vorige keer 
met 14-2 van gewonnen. Ik verwacht dat we gaan winnen, maar het kan 
ook zijn dat dit een ander team is en dan kunnen we misschien verliezen. 

Wat is het leukste aan jullie voetbalteam?

Voetballen. Partijtje net voordat de training eindigt.

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

Ik ben het beste in verdedigen, maar dat haat ik wel heel erg.

� Wat doen jullie als jullie scoren?

(Finn staat op, doet een paar snelle passen, springt en draait zich terwijl hij 
in de lucht is en als hij wijdbeens neerkomt roept hij met zijn handen breed 
naast zich:) ‘Suuuuuuuu!!!’. Dat doen wij, de jongens. De meiden niet, de 
meiden gaan giegelen.

 

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

Vorig seizoen ging Drik uitnemen, en ik ging in positie staan, alleen net 
toen ik me omdraaide, kwam de bal en die kwam precíes op dat ene 
pijnlijke plekje. Haha. En er is ook nog ooit gebeurd bij een training, toen 
gingen we naar de goal toe en toen ging iemand ineens op de bal staan en 
toen struikelde hij zelf over de bal!

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

Frikandel speciaal zonder uien. Ik heb dat nog nooit in de kantine 
gehad, maar ze hebben mayo en curry en frikandellen en dat is mijn 
lievelingseten.!

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

Meer grote goals, want nu zijn er soms teams die geen grote goals hebben.
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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 is je favoriete voetbalclub en welke (prof)voetballer is jouw grote 
voorbeeld?

PSV en mijn favoriet is Cody Gakpo. Hij is aanvaller en topscorer van de 
eredivisie

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

Ik zit op basisschool De Vlieger en ik wil later profvoetballer worden.
Mama die nu heel verbaasd kijkt, denkt waarschijnlijk: ‘Jíj later profvoetballer 
worden?, je zit iedere dag achter je PC!’
 
Moeder beaamt: ‘inderdaad’. 

�� Voetballen is je hobby, beoefen je ook nog andere sporten of heb je nog 
andere hobby's, is er ook nog iets anders dat je leuk vindt?

Gamen.

��Doen jouw papa of mama, broertje of zusje ook aan sport?

Mijn vader is een beetje oud aan het worden, maar hij voetbalt nog wel. 
Mama doet eigenlijk geen sport. Ik weet niet of Anne aan sport doet. Meike zit 
onder turnen en die zit elke dag radslagen te maken. Ze kan een radslag met 
maar één hand! Luuk zit ook onder voetbal en die is heel sportief, alleen die 
heeft daar niet heel veel tijd voor, omdat die heel veel tijd besteedt aan school.

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

Nee. 

Misschien iets over dat je wel een aantal andere sporten hebt geprobeerd, maar 
dat je toch terug bent bij voetbal?

Dat is omdat ik voetbal leuk vind en letterlijk íedere jongen in mijn klas bij het 
voetbal zit en een paar meiden en nog een jongen die niet in mijn klas zit.

Oké, je vind voetbal dus leuk en dat is wat we willen horen! Nog heel veel 
voetbalplezier in je voetbalcarrière, Finn! 

We hebben het onszelf een beetje makkelijk gemaakt om Finn als eerste te 
interviewen, omdat we er een beetje in moeten komen en we al een 
deadline hadden. Voor het volgende interview gaan we op zoek naar 
iemand van een ander team.

Groetjes Ester van Hulten en Anneke Raaijmakers.

Meer
grote 
goals
zouden
er 
moeten 
komen!





  

In Coronatijd hebben wij eind 2021 al eens de cursus sportverzorger / EHBSO willen 

organiseren voor onze clubcare verenigingen en organisaties. Helaas moesten we 

vanwege de aangescherpte maatregelen deze cursus schrappen. Nu het nieuwe 

seizoen weer begonnen is en de vakanties achter de rug zijn leek het ons een goed idee 

deze cursus alsnog aan te bieden. Deze cursus is bedoeld voor iedereen binnen jouw 

vereniging die meer informatie en verdieping wil in sportverzorging en Eerste Hulp Bij 

Sport Ongelukken (EHBSO).

Cursus Sportverzorging / EHBSO

Wanneer: Maandag 31 Oktober (Deel 1) & 14 November (Deel 2)

Tijd: 19.00-20.30

Waar: Wolbert Fysio, Vijverlaan 3 te Uden.

Voor wie: Alle leden van verenigingen binnen ons ClubCare concept.

Inhoud:
Verwacht een cursus die bedoeld is om iemand zonder enige medische achtergrond 

of ervaring in de basis op te leiden tot iemand die in staat is om tijdens wedstrijd 

of trainingsdagen eerste hulp verleend bij sportongelukken. Het doel is niet om het 

zelf onderzoeken / behandelen, maar vooral armslag te geven in: wat moet of kan ik 

met deze blessure doen? Daarnaast is er ook aandacht voor andere aspecten in de 

sportverzorging zoals tapen en voeding.

De cursus bestaat uit 2 delen, het is verplicht aan beide delen deel te nemen.

Aan het eind van de cursus ontvang je van ons een certificaat.

Meedoen?! Geef dan zo snel mogelijk de personen door via clubcare@wolbert-fysio.nl

Voor andere vragen kun je ook met dit e mailadres of je clubcare contactpersoon van 

onze praktijk contact opnemen!

Met vriendelijke groet,

Thijs Schamp

Namens
Team ClubCare Wolbert Fysio
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Cursus Sportverzorging / EHBO
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Statistieken
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In Memoriam 

Antoon van DijkAntoon van Dijk
De supportersclub schreef het volgende bericht:
Hallo Vrienden van Volkel
Gisteren bereikte ons het droevige bericht dat Tôntje 
van Dijk helaas is overleden.
Afgelopen zondag was Tôntje nog op eigen gelegenheid, 
met zijn grijze opeltje, naar Overloon gereden om onze 
jongens aan te moedigen zoals hij dat altijd deed. 
“Hup die Rood Witten” zal vanaf nu niet meer klinken 
als hij met zijn scootmobiel vanaf de tribune naar de 
kantine rijd om met ons een borreltje te drinken in de 
rust.
God wat gaan we dat missen.
Tôntje zou morgen vereeuwigd worden als ERE-Lid van onze nieuw op te richten Supporters Club, 
met deze uitspraak op de Sjaal.
In overleg met de familie is besloten om het morgen toch allemaal door te laten gaan.
Fred vertelde dat hij enorm trots en vereerd was dat we hem gevraagd hadden en hij zou niets 
anders gewild hebben.
De sjaal zal ik vandaag bezorgen bij de familie.
Tôntje is 84 geworden.
Aldus Marco van der Aa namens de supportersclub.
Wij sluiten als bestuur graag aan bij deze mooie woorden.

Sam de Louw Sam de Louw 
Op zaterdag 8 oktober is Sam de Louw overleden. 
Het was een schok voor de familie, voor vrienden, 
kennissen en natuurlijk zijn voetbalteam.
Plotseling er niet meer zijn is niet te pakken. Veel 
vragen blijven onbeantwoord.
De vriendengroep van Sam is in 2019 als JO19-2 bij 
Volkel komen voetballen en in 2020 is Sam zelf ook erbij 
gekomen. De eerste twee seizoenen bij de senioren als 
Volkel 5, dit jaar zijn ze opgegaan in Volkel 3 waarvoor 
het seizoen nog maar net gestart is.
 
Het Is voor sommige jongens en leiders nog moeilijk om een antwoord te geven op de vraag: 
Wie is Sam? De vraag zal verder niet beantwoord gaan worden. 
We wensen familie, vrienden en voetbalvrienden heel veel sterkte met het verlies van een 
gewaardeerd lid als Sam de Louw.
Bestuur RKSV Volkel
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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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Voor ons dit keer de taak om een bladzijde te vullen voor de 

klupproat! Nadat 2 dames het stokje hebben overgenomen leek 

dit ons de uitgelezen kans om onszelf voor te stellen aan alle 

leden van RKSV Volkel

Na een aantal jaren in het 1ste van RKSV Volkel dames 1 en/

of 2 gevoetbald te hebben en andere zelfs nog hoger hebben 

wij met een aantal dames van middelbare leeftijd besloten 

om een veteranen dames team op te richten. We hoorde al in 

verschillende omringende dorpen dat het daar hot topic was, 

dus konden wij als Volkel niet achter blijven. Tijdens de training 

en wedstrijden van onze kinderen hebben we wat dames weten 

te strikken en zo zijn we in 2019 begonnen met ons veteranen 

dames team ook wel bekend 

als de veterinnen. De meeste 

van ons hebben altijd wel 

gevoetbald, maar sommige vonden het leuk om er voor de gezelligheid en de beweging. Zo 

begonnen we met 16 fanatieke en vooral dorstlustige dames. Iets meer dan de helft zat er vooral 

bij voor de 3e helft een enkeling voor de wedstrijden. Trainen daar begonnen we fanatiek mee 

op Woensdagavond, zo fanatiek dat we zelf een trainer moesten hebben. Onze oud trainer Sjaak 

wilde dit wel doen. Hoe lief!! Met zoveel dames die in het team zaten zou er toch wel iedere week 

erg fanatiek getraind worden. Helaas hebben we dit maar 1 jaartje volgehouden. Sorry Sjaak

Onze eerste wedstrijd speelde we tegen het oude team van onze Kim. VV Gastel was de 

tegenstander. Hun voetbalde allang samen 

en deden dit iedere week. Voor ons de 

uitgelezen kans om ons te bewijzen dat wij 

ook nog wel een balletje konden trappen en 

niet te vergeten het net konden raken. We 

wonnen deze wedstrijd dan ook maar liefst 

met 10 tegen 1. We hebben daarna nog 

vele biertjes genuttigd in de kantine! Op de 

overwinning. 

In de tussentijd hebben we wedstrijden 

gewonnen, gelijkgespeeld en verloren. Ons team is in de jaren wat verouderd 

en veranderd. We hebben veel dames zien komen en gaan. Bedankt dat jullie 

van ons team hebben uitgemaakt! 

Tegenwoordig zijn we met 8 vaste speelsters en krijgen we versterking van 2 dames die de minimumleeftijd om veterin te zijn 

hebben bereikt. Britt en Meggie kei bedankt zonder jullie kunnen we niet iedere wedstrijd voetballen. 

Mochten er nu dames zijn die dit lezen en de minimumleeftijd om veterin te zijn hebben bereikt en denkt; ik zoek nog wel een 

balletje te trappen en kan het netje nog raken laat het ons weten, wij zijn hartstikke blij met versterking op zaterdagavond. 

Groetjes het veterinnenteam van RKSV Volkel!
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De pen!!

Toen de pen naar mijn 

broertje Floris ging, had 

ik al zo’n vermoeden dat 

hij de pen wel eens aan mij door 

zou kunnen geven. Dat is dus inderdaad 

gebeurd, waarvoor bedankt want ik vind dit 

persoonlijk altijd de leukste rubriek van het 

clubblad.

(naast de statistieken natuurlijk, maar alleen als 

ik er zelf tussen sta :-)

Ik zal maar even beginnen met mezelf voor te 

stellen. Ik ben Sjors van Horen. Ik hoor je nu 

denken:

‘Sjors? Hij heette toch Sjoerd?’ Hoewel ik de 

verwarring volledig begrijp, staat er in mijn 

paspoort toch echt Sjors. Echter, voor degenen 

die Sjors toch niet helemaal vertrouwd vinden 

klinken, luister ik binnen de poorten van RKSV 

Volkel ook naar de namen Sjoerd, Forlán en Puyol. 

Mijn voetbalcarrière begon in de F15 van Udi’19 in Uden waar ik vandaan kom. Hier heb 

ik vervolgens alle jeugdelftallen doorlopen. Ondanks dat ik altijd met voetbal bezig was en 

erg gemotiveerd was om mezelf op voetbalgebied te ontwikkelen, heb ik altijd in de lagere 

elftallen gespeeld. Toen ik echter in de B5 kampioen werd als topscorer met een gemid-

delde van een hattrick per wedstrijd, kreeg ik het jaar erop tóch maar eens een kans in de 

A2. Dat ging meteen zo goed dat ik binnen een maand ook bij de A1 meetrainde. Na een 

succesvol jaar bij de A2 met verschillende invalbeurten bij de A1 werd ik zelfs gepromo-

veerd naar de A1. Echter bleek dat uiteindelijk toch net te hoog gegrepen waardoor ik dat 

seizoen alsnog bij de A2 afmaakte. 

Toen ik de stap naar de senioren moest maken, zou ik eigenlijk ingedeeld worden bij Udi 3, 

maar dat bleek door het besluit van de technische commissie om hier een recreatieteam 

van te maken niet meer mogelijk. 

Zonder in te gaan op de details verdient de manier waarop Udi dit aan mij mededeelde 

niet bepaald de schoonheidsprijs, waardoor ik besloot om Udi na 13 jaar te verlaten. Aan-

gezien mijn broertje Floris al twee jaar eerder de overstap had gemaakt naar RKSV Volkel, 

was voor mij een transfer naar Volkel een makkelijke keuze.

Zo werd ik in 2019 dus gepresenteerd bij Volkel 3 waar ik op de eerste twee trainingen 

blijkbaar dusdanig indruk heb gemaakt dat Mark van den Berg me op zijn zelf-in-elkaar-ge-

knutselde FIFA kaartje met een score van 81 beoordeelde (maar 74 voor pace viel dan wel 

weer tegen Mark). Helaas was mijn tijd bij Volkel 3 van korte duur, één helft in de beker 

om precies te zijn. De scheidsrechter had ons er in de rust namelijk op gewezen dat ik niet 

speelgerechtigd was. Ik bleek te laat overgeschreven te zijn om in de A-categorie te mogen 

voetballen (met dank aan Udi’s gebrek aan communicatie). 
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In deze periode heeft de club echt elk gat in het wetboek van de KNVB opgezocht om me alsnog 

speelgerechtigd te krijgen met als slotstuk dat ik zelfs een getekende doktersverklaring heb laten 

maken door mijn huisarts waarin hij verklaarde dat het voor mijn fysieke en geestelijke gezond-

heid écht noodzakelijk was om in de A-categorie te voetballen. Helaas gaf de KNVB zelfs hier 

geen gehoor aan, maar alle moeite die in mij werd gestoken heeft er wel voor gezorgd dat ik me 

meteen erg thuis en gewaardeerd voelde bij Volkel. Hier ben ik de club en in het bijzonder Frans 

Bongers nog steeds ontzettend dankbaar voor.
Uiteindelijk ben ik dus noodgedwongen terecht gekomen bij Volkel 5 waar ik gelukkig goed werd 

opgevangen en ik me vanaf het begin heel erg welkom heb gevoeld. Wat daarbij misschien hielp, 

is dat ik in mijn debuutwedstrijd vier keer scoorde. Echter stapte ik het veld destijds niet eens af 

als man van de wedstrijd, want Kenny moest er natuurlijk weer vijf inschieten. Bovendien had Ste-

fan ook nog drie van onze 14 goals voor zijn rekening genomen waarmee de toon voor de rest van 

het seizoen meteen was gezet. Ondanks een doelpuntrijk seizoen voor mezelf moest ik Kenny en 

Stefan namelijk in de winterstop voor me dulden op de topscorerslijst. Een grappig detail om nog 

te vermelden is dat toen ik bij Volkel kwam voetballen Kenny me vanaf het begin enorm bekend 

voorkwam, maar ik er niet op kon komen waar ik hem dan van zou moeten kennen. Later kwam ik 

erachter dat ik in groep 8 op basisschool ’t Mulderke nog les heb gehad van ‘Meester Kenny’. 
Zeven jaar later stond ik dus met Kenny als aanvalspartner op het voetbalveld en ik had het bij 

Volkel 5 zelfs zo goed naar mijn zin dat ik eigenlijk gewoon wilde blijven. Vanwege een speler-

stekort bij het 3e ben ik echter alsnog naar Volkel 3 gegaan waar ik het onder Stef Schepers ook 

uitstekend naar mijn zin heb gehad. Ik heb het altijd goed kunnen vinden met Stef, dus ik wil Stef 

hier in het bijzonder nog bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid als trainer en coach. 
Tijdens mijn eerste jaar bij Volkel 3 heb ik samen met Gijs Hoefs eveneens de JO19-2, waar Floris 

toen in speelde, met heel veel plezier training gegeven. Zeker vanwege de coronamaatregelen die 

het sociale leven op dat moment ernstig beperkten, behoorden deze trainingen toen echt tot de 

hoogtepunten van mijn week. Bovendien was het gewoon een geweldig leuke en gemotiveerde 

groep jongens en kon ik bij de trainingen op zowel woensdag als zaterdag op een grote opkomst 

rekenen. En blijkbaar heb ik mijn werk als trainer goed gedaan, want dit seizoen zijn deze jongens 

met zijn allen gepromoveerd tot Volkel 3.Ondertussen had ik door de coronamaatregelen nog steeds geen seizoen af kunnen maken bij 

het derde, maar gelukkig is dat er afgelopen seizoen alsnog van gekomen. Aan het eind bleek wel 

dat ik het merendeel van mijn goals in invalbeurten bij Volkel 6 had gemaakt waardoor ik op de 

topscorerslijst onder Volkel 6 werd vermeld.
Aangezien ik ondertussen ook in Tilburg woon waar ik momenteel in mijn tweede jaar zit van de 

bachelor psychologie, kan ik doordeweeks niet meer komen trainen. Daarnaast heb ik het afge-

lopen jaar meer dan eens de vraag gekregen of ik dit seizoen terug zou keren naar Volkel 6 (het 

huidige Volkel 5). Daarom besloot ik afgelopen zomer dat dit het juiste moment was om me weer 

bij het team te voegen waar mijn avontuur in Volkel is begonnen. Hier hoop ik nog veel mooie 

jaren mee te gaan maken, te beginnen met een kampioenschap dit seizoen!

Bij deze wil ik de pen doorgeven aan mijn voormalig assistent-trainer en huidig teamgenoot zowel 

in 
de zaal als op het veld: Gijs Hoefs.
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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
Joey vd Elzen  JO12

Loet van Schadewijk  JO9

Gharis Bozikis  JO17

Eleana Bozikis  Vr1

Spiros Bozikis  Niet inactief

Jens vd Heijden  JO17

Tijn Rovers  JO17

Ariyo Gevers  JO17

Fiene Verwey  MO15

Rianne de Groot  Vr30+

Bink vd Vleugel  JO19

Lize van Oort  MO11

Kailyn vd Bogaart  MO9

Milton Gorocica Rivas  JO17

Deny van Eekelen  Niet actief

Fred van Asseldonk  Veteranen

Lise Welte  MO19

Tim Verbruggen  Niet actief

Tijs Verwegen  Niet actief

Alisya Gevers  MO19

Karen Verstegen  Niet actief

Theo van Dijk  Niet actief

Ledenmutaties
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Aangemeld
Siem Ermers  JO17

Mees vd Rijt  JO9

Ruud vd Wijst  Senior actief

Klaas Cornelissen  JO7

Jur vd Zanden  JO7

Finn Luca van Oort  JO7

Maes vd Locht  JO7

Sylvia van Doren  Leidster MO17

Moniek vd Zanden  Vr30+

Diem Verstegen  Mini’s

Nelis vd Akker  JO12

Henk Duijs  Scheidsrechter

Evi Vingerhoed  MO15

Trix vd Elzen  MO20

Lila vd Burgt  MO13

Duuk Verstegen  Mini’s

Ledenaantal 731
Verhuisberichten en wijziging van uw banknummer 

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

ledenadministratie@rksv-volkel.nl



Onderhoud
Reparatie

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

Onderhoud
Reparatie

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

29

K  E  R  S  T

 
1 8 . 1 2 . 2 2



36

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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Naam: Femke van Dijk

Team: Volkel VR1

Niveau: We spelen in de 5e klasse 

Geboortedatum: 16 juni 2002

Woonplaats: Volkel 

Positie: Ik sta meestal rechts of links 
midden in het veld, maar doordat we 
met 18 meiden zijn in ons team kan deze 
positie nog wel eens verschillen.   

Werk/School: Ik ben net afgestudeerd aan 
het SintLucas in Boxtel, en ik ga nu werken 
als Grafisch Vormgever. 

Mooiste tenue: Het tenue van PSV 
natuurlijk maar de tenues van Volkel 
mogen er ook zeker zijn al lijkt het wat op 
Ajax ;) 

Gezelligste kantine: We zijn eigenlijk altijd 
na de wedstrijden in de kantine in Volkel. 
Omdat we zo’n gezellig team hebben is het 
snel een groot feest! 

Aantal glazen bier op zondag: Meestal 
zijn ze niet op een hand te tellen en al 
helemaal niet als we aan het doppen zijn 
(spelletje in de kantine). Ligt er wel aan 
langs wie je zit, de ene gooit heel goed de 
andere wat minder, he Giese ;) 

Mooiste 3e helft herinnering: Vorig jaar 
na onze eerste wedstrijd hebben we 
het meteen heel erg gezellig gehad in 
de kantine. Iedereen stond al snel op de 
stoelen en tafels.  

Sterkste punt: Ik ben enthousiast om te 
voetballen en ik ga altijd 100 % voor de 
winst. 

Interview
met

ik vergeet 
wel eens 
ooit de 
bal

Zwakste punt: Balvast dribbelen, ik vergeet wel eens ooit de bal 
omdat ik sneller wil rennen dan lukt haha.  

Mooiste herinnering: Het team uitje bij de Brabantse Hoeve was 
goed geslaagd maar ook afgelopen teamweekend was echt superleuk 
en zeker een mooie herinnering, op naar het volgende weekend! 

Grootste teleurstelling: Als we verliezen tijdens een wedstrijd. Ik 
kan namelijk niet heel erg goed tegen mijn verlies omdat ik iets te 
fanatiek ben. 
Heeft in het veld een hekel aan: Uitstellers, meteen van het veld af als 
je wordt gewisseld en niet te lang ‘expres’ blijven liggen, we moeten 
doorrrr.  

Kleur schoenen: Mijn voetbalschoenen zijn zwart met een klein 
beetje blauw. Lekker vloekend bij het Volkel tenue dus haha. 

Meest geleerd van: Alle trainers die ik de afgelopen jaren gehad heb.   

Beste speler mee gespeeld: Met Elke Verhoeven en Merle Hagelaars. 
Ik speel hier al een hele tijd mee bij Volkel en zijn elkaar dus wel voort 
gewend in het veld.  

Beste speler tegen gespeeld: Onze tweede competitie wedstrijd dit 
jaar was tegen Someren dik verloren met 0-5.

Meest onderschatte speler: Ik denk dan Fieke Bos mega snel en 
balvast.   

Favoriete clubman: Ik heb eigenlijk meerdere favorieten maar als ik 
iemand moet noemen denk ik dan Meggie Biemans, altijd aanwezig 
en positief in het veld daar houd ik van. 

Mooiste doelpunt: Toen iemand een corner nam en ik hem 
vervolgens kopte in de kruising. 

Mooiste Kelderklasse moment: Genoeg om op te noemen met het 
team haha. 

En aankomend seizoen: Natuurlijk kampioen!! (En als dit niet lukt 
kampioen van de derde helft!)





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



Volkel dames 1Wist je dat… 
…Stan Hurkmans onze vlagheld is.…Ome Eric onze oppervlagheld is.…Dat de staf van Beek en Donk     op vakantie gaat.

…Zij hun haar al voor de wedstrijd   hadden ingepakt.
…Bankqueen Birgit een 
    knuffeldeken heeft uitgezocht voor de koude winterdagen.
…We elke bank van de uitploeg ranken.…Merle de derde helft al had verloren voordat het donker was.

…Fieke haar bier liever uit een klomp drinkt.…Laura heel goed kan squatten.…Onze te laat komer Janne de 1e plaats heeft in onze Boetepot app.
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0413  27 28 11

www.degroothoveniers.nl

info@degroothoveniers.nl

Autobedrijf H. Wijdeven V.o.f.
Antoniusstraat 58 A en 54
5408RD Volkel 

Mobiel Hans : 06-53377926
Mobiel Ronny : 06-23277456

E-mail : info@autowijdeven.nl
 www.autowijdeven.nl
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Organisatie

Bestuur
Voorzitter Dirk Verwijst 06-14758114 
Secretaris Wilco van Nuland 06-18516977
Penningmeester Vacature
Wedstrijdsecretaris senioren Harrie Verwegen 06-23039215
Wedstrijdsecr. jeugd & vet. 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-JO12 Bob vd Wijst 06-25187207
 Alien Kleinlugtenbeld 06-30736422
Coördinator MO19-MO12 Meggie Biemans  06-51996482
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
Voorzitter Richard van Goor 06-53968852 
Lid Charl vd Wijst 06-21816122
Lid Frank Meijer 06-46221201
Lid Vacant 

Commissie Club van 100
Lid Richard van Goor 06-53968852
Lid Marcel vd Bergh 06-22450946
Lid Harrie Verwegen 06-23039215

Veteranencommissie
Voorzitter Pierre Hutjens                   06-42489927
Wedstrijdsecretaris Frans van Os 06-19214199
Penningmeester Jos vd Rijt 06-15170846

Trainers
Hoofdtrainer Michiel Jans 06-53433978
2e team Rob Schouten 06-19495622
3e t/m 7e team Lars Bongers 06-53145960
Vrouwen 1 Niels Linders 06-42904463
Keepers Leo Lourenssen 06-55387491

Technisch coördinatoren  tc@rksv-volkel

Senioren Jan Jilesen (vz) 06-25003521
 Marco vd A 06-53755941
Senioren/junioren Willie van Deursen 06-13294262 
 Bob vd Wijst 06-25187207
 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 

Redactie 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

O N T W E R P

R E C L A M E

P R O M O T I E



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

www.coppenswarenhuis.nl

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

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

*(Enkele acties/prijsafspraken zijn hiervan uitgezonderd)

Speciale 
RKSV spaaractieRKSV spaaractieRKSV spaaractieRKSV spaaractie
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Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V

R

S

van rijbroek

staalbouw bv

Tel. 0413 - 335 100    www.vrsuden.nl

V

R

S

Volkel
Uden

76

AAN HUIS
OOGSERVICE

2 ster sponsor

1 ster sponsor

elektro en kunststof


