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Van de redactie
De competities zijn al in een ver gevorderd stadium en de spanning zal 
hier en daar toenemen. We wensen iedereen veel succes toe met de nog 
te spelen wedstrijden. 

Bij elke vereniging is men zich zeer bewust van het belang van de inzet van 
de vele vrijwilligers. Elk jaar krijgt één van deze mensen een extra vermel-
ding als vrijwilliger van het jaar. Onze felicitaties. In het interview komen we 
alles te weten over deze persoon.

In het jeugdportret komen twee broertjes aan het woord, waarvan de fa-
milie ook al jarenlang deel uitmaakt van de Boekel Sport familie. Behalve 
voetballen helpen ze ook al regelmatig mee in de bouw.

Vanuit het bestuur horen we hoe het staat met de privatisering van met 
name het onderhoud op onze accommodatie. Daar komt nog heel wat bij 
kijken. In het archief van 40 jaar d’ n aftrap weer enkele ‘anekdotes’ uit het 
verleden.

De laatste aftrap van dit seizoen staat voorlopig gepland voor week 23, 
4 – 10 juni 2018. De kopiedatum staat op zondag 27 mei 2018.

Inhoud
 

•	 Van de redactie 

•	 Van de voorziter 

•	 Privatisering onderhoud
    accommodatie 
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Wim van den Elzen 

•	 Jeudportret van Jort en 
Jens van Dijk 
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Vrijdag 13 april was onze vrijwilligersavond. Helaas kon ik daar niet 
bij aanwezig zijn door andere verplichtingen. Heel jammer omdat de 
vrijwilligersavond ieder jaar weer, een hele mooie en gezellige avond 
is. Een avond waar we als Boekel Sport iets terug kunnen doen voor 
alles wat onze vrijwilligers voor onze club betekenen. Dit jaar had 
John Elbers er voor gezorgd dat de selectie de bediening voor haar 
rekening nam, dit werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Jammer genoeg was ik dus ook niet bij de bekendmaking van de vrijwil-
liger van het jaar. Wim van den Elzen, niet zomaar een vrijwilliger, maar 
een vrijwilliger met een enorme staat van dienst. Persoonlijk vind ik Wim, 
als vrijwilliger en als persoon een TOP Boekel Sport man! Altijd rekening 
houdend met alle leden van de vereniging. Wim was jaren trainer en jeugd-
leider, oud-jeugdvoorzitter, oprichter van de zaterdag opvangploeg, com-
missielid van de stuurgroep beleidsplan en oprichter en trainer van de 4 
tegen 4 pupillen.
Wim heeft zijn hart liggen bij de jeugd, maar daarnaast is Wim altijd een 
belangenbehartiger van de recreatieve teams. Keer op keer maakt Wim 
duidelijk, dat Boekel Sport er niet alleen voor de selectieteams is, maar 
zeker zo belangrijk ook voor de recreatieve teams. Bij het schrijven van het 
beleidsplan, maar ook bij zijn functioneren in de stuurgroep, zorgde Wim 
altijd dat er ook goed gekeken werd naar de belangen van de voetballers 
die gewoon voor de lol een balletje trappen.
Wat mij betreft een zeer terechte vrijwilliger van het jaar!
Wim	proficiat!

Het beleidsplan 2014 - 2019 loopt inmiddels al enkele jaren.
In 2014 is een aanvang gemaakt met wat in het beleidsplan op papier staat 
ook daadwerkelijk te verwezenlijken.
In de inleiding van het beleidsplan werd onderstaande geschreven:

Van de voorzitter

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel

Wel degelijk.

Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Het beleidsplan schetst in grote lijnen de richting waar we als v.v. Boekel 
Sport naar toe willen tot 2019. Het is tevens een handboek dat aangeeft 
hoe er in bepaalde situaties gehandeld dient te worden. 
De titel ‘Boekel Sport een leven lang’ benadrukt het belang van het bin-
den en verbinden van leden aan de vereniging. Trouwe en tevreden leden, 
supporters, sponsoren en andere betrokkenen zijn immers medebepalend 
voor het succes van de club. 
De algemene visie van Boekel Sport is als uitgangspunt genomen voor dit 
plan: 
Als lokale voetbalvereniging wil Boekel Sport doorgroeien naar een ver-
eniging van 900 leden, met behoud van de verenigingscultuur en eigen 
identiteit. Een speler, begeleider, vrijwilliger, ouder en supporter moet zich 
thuis voelen bij Boekel Sport. Externe partijen, sponsoren en andere be-
trokkenen moeten een bepaalde binding hebben met de vereniging.
Bij het uitvoeren van het beleid staat de missie van Boekel Sport centraal: 
Wij, voetbalvereniging Boekel Sport, willen de voorwaarden creëren voor 
onze leden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met veel passie 
en plezier de voetbalsport kunnen beoefenen of beleven, zowel recreatief 
als prestatief en zowel actief als passief.

Nu, inmiddels vier jaar verder zijn diverse doelstellingen al gerealiseerd, 
zoals:
•	 De	oprichting	van	een	vrijwilligers	commissie
•	 De	oprichting	van	de	commissie	Normen	en	Waarden/	Medische		
 zaken
•	 De	oprichting	van	de	ICT	commissie
•	 De	oprichting	van	de	PR	commissie
•	 Verwezenlijking	van	een	nieuwe	kleedaccommodatie
•	 Lichtinstallatie	veld	2	en	vervanging	lichtinstallatie	veld	3	en	4
•	 Dug-outs	bij	alle	velden
•	 Renovatie	kantine
•	 Ontwikkeling	communicatie	uitingen	Normen	en	Waarden

Foederer
Member Crowe Horwath International
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•	 Aanschaf	AED	apparaat
•	 AED	cursussen	
•	 Inzet	EHBO-ers

Andere doelstellingen moeten de komende jaren nog worden gerealiseerd.
De stuurgroep van het beleidsplan bewaakt of de doelstellingen gehaald 
worden.
Ook zijn er doelstellingen in het beleidsplan, die lopende het proces, bijge-
steld	worden.	Commissies	kunnen	aanpassingen	voorleggen	aan	de	stuur-
groep. In overleg wordt er dan gekeken of er zaken kunnen worden aange-
past. Dit moet natuurlijk wel passen binnen de visie van onze vereniging.

Een van de doelstellingen, die nog niet is gerealiseerd, is een kunstgras-
veld. Elders in deze aftrap kun je hier meer over lezen bij :
Bestuur mededeling; privatisering onderhoud accommodatie.

Tot slot wens ik iedereen veel succes en plezier met het vervolg van de 
competitie.
Met vriendelijke groet, Paul vd Berg
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Onderhoud op korte termijn
Eind vorig heeft de gemeente Boekel een nieuw accommodatiebeleid. 
Hierin staat opgenomen dat alle buitensportverenigingen binnen nu en 5 
jaar alle kosten die de gemeente voor deze verenigingen maakt zelf moe-
ten gaan betalen of dat de vereniging zelf het onderhoud op zich neemt. 
Naar aanleiding van dit besluit is er een werkgroep opgericht om te on-
derzoeken of Boekel Sport het veldonderhoud van de accommodatie in 
eigen beheer gaat nemen met ingang van 1 januari 2019. Deze werkgroep, 
bestaande	uit	Wim	van	Zutven,	Jari	Claasse	en	Bert	vd	Heijden,	heeft	ver-
volgens een advies uitgebracht aan het bestuur van Boekel Sport. Door 
het bestuur is in de bestuursvergadering besloten om het advies van de 
werkgroep over te nemen.
 
Dit advies is als volgt:

Door de gemeente Boekel is aangegeven dat zij jaarlijks ongeveer € 28.000 
betalen voor het veldonderhoud van onze accommodatie. Dit onderhoud 
bestaat	uit	het	regulier	maaien/onderhouden	velden,	jaarlijks	groot	onder-
houd velden en onderhoud omliggende groenstroken.

De werkgroep heeft op basis hiervan een bestek opgesteld. Om een zo’n 
gunstig	mogelijke	offerte	te	krijgen	is	aan	RKSV	Venhorst	gevraagd	of	zij	
ook wilden deelnemen in een mogelijke aanbesteding. RKSV Venhorst 
heeft	hierop	positief	gereageerd	waarna	er	bij	zes	bedrijven	een	offerte	is	
opgevraagd voor het reguliere en groot veldonderhoud. Door de bedrijven 
is vervolgens een toelichting gegeven aan de werkgroep over de uitge-
brachte	offerte.	

Op basis van de toelichting heeft de werkgroep aan het bestuur het voor-
stel gedaan om het veldonderhoud te gunnen aan Van Rooij graszoden uit 
Boekel.  

In overleg met de 
maandag-vrijdag 
o n d e r h o u d s -
ploeg is het voor-
stel gedaan om 
het onderhoud 
van de omlig-
gende groen-
stroken in eigen 
beheer te doen. 
Om dit mogelijk 
te maken, en om 
de beregenings-
installatie	 te	verplaatsen,	zou	er	een	 frontmaaier/tractor	gekocht	moeten	
worden.		Hiervoor	is	bij	4	bedrijven	een	offerte	opgevraagd.	Na	het	geven	
van een demonstratie heeft de werkgroep het voorstel gedaan om de front-
maaier/tractor	te	kopen	bij	LMB	Donkers	uit	Boekel.

Door het op deze wijze invulling geven aan het veldonderhoud van onze  
accommodatie is de werkgroep van mening dat de kosten voor Boekel 
Sport minder zijn dan indien de gemeente het onderhoud uitvoert. Daar-
naast is de werkgroep van mening dat de betrokkenheid van deze Boekel-
se ondernemers, en onze vrijwilligers groter is, dan een onbekende aan-
nemer waardoor de toestand van onze velden beter zal worden.
         
Onderhoud op lange termijn
Op basis van de gesprekken met de aannemers voor het veldonderhoud 
is duidelijk geworden dat er in de toekomst grote kosten gemaakt moeten 
worden voor de velden 1 en 2. Mede door het ontbreken van een drainage-
systeem verkeren deze velden in een zeer slechte staat. 

Privatisering onderhoud 
accommodatie

Bestuursmededeling
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Om de toestand van deze velden te verbeteren zal er in de toekomst een 
drainagesysteem aangelegd moeten worden. De kosten hiervoor zijn be-
hoorlijk hoog.
Voordat het bestuur een besluit neemt om deze investeringen te doen moet 
er duidelijkheid zijn over het mogelijk aanleggen van een kunstgrasveld op 
één van deze velden in de toekomst. Het bestuur is van mening dat het niet 
erg slim is om nu grote investeringen te verrichten aan de velden 1 en 2  
terwijl er in de toekomst mogelijk gekozen gaat worden voor het aanleggen 
een kunstgrasveld. Vanwege deze reden heeft het bestuur besloten om 
een werkgroep op te richten die aan het bestuur een advies uitbrengt over 
het aanleggen van een kunstgrasveld op onze accommodatie of niet. Deze 
werkgroep bestaat uit Maurice Emonds, Erik van Mierlo, Ralf Linders, Rini 
Lange, Bert v.d. Heijden, Bart Verhagen en Wim van Zutven.
Ter ondersteuning van het advies van deze werkgroep zal er binnenkort 
een enquête gehouden worden om te onderzoeken wat de mening van de 
leden is met betrekking tot het aanleggen van een kunstgrasveld. Middels 
deze enquête wil de werkgroep peilen onder de leden of, en onder welke 
voorwaarden, er draagvlak is voor het aanleggen van een kunstgrasveld. 
Zodra er meer informatie bekend is over het advies van deze werkgroep, 
en het besluit van het bestuur over het wel of niet aanleggen van een 
kunstgrasveld, zal het bestuur de leden op de hoogte brengen.

Mocht	u	eventuele	op-	en/of	aanmerkingen	hebben	over	de	privatisering	
van het veldonderhoud of het aanleggen van een kunstgrasveld dan kunt u 
daarvoor contact opnemen met één van de bestuursleden of met één van 
de genoemde werkgroepleden.

De secretaris,
Maurice Emonds

Uit het archief 40 jaar d’n Aftrap

C1 Lastige tweeling
Vorige keer heb ik Bart Vogels in d’n aftrap van harte beterschap gewenst. 
Die was helemaal niet ziek of geblesseerd. Die had het hele oefenprogram-
ma normaal meegedaan. Jeroen is geblesseerd. Binnenkort kan Jeroen 
weer beginnen met de training. Jeroen, vanaf deze plaats excuses voor 
de naamsverwisseling. Ik kan jullie na 10 jaar nog steeds niet uit elkaar 
houden. Ondanks dat Bart altijd zwarte kousen aan heeft. Hopelijk heb je 
daar begrip voor. Zo niet, dan vraag aan het jeugdbestuur maar een andere 
leider.

Wim van Zutven
 (Uit aftrap nr. 2, oktober 1993, 7e jaargang)

C2 kampioen! (Met internationale allure)
Zaterdag	16	april	was	het	dan	eindelijk	zover.	BS	C2	kon	de	kroon	zetten	
op een uitstekend seizoen. In een duel tegen naaste concurrent Deurne 
moest gewonnen worden om de titel te kunnen vieren. Reeds een uur voor 
de	wedstrijd	was	de	spanning	al	duidelijk	aanwezig.	De	vedettes	uit	de	C2	
liepen zich warm (een uur voor aanvang!) en speelden elkaar op een re-
laxte manier wat balletjes toe. Iedereen moest en zou optimaal verzorgd en 
met een gezonde portie spanning aan de aftrap verschijnen. Om 12.45 uur 
was het dan zover. De aftrap van de met talloze televisiecamera’s omringde 
kampioensmatch. Van de gewenste gezonde portie spanning was weinig 
te	merken.	De	anders	zo	rustige	C2	mannen	stonden	stijf	van	de	spanning	
en het wilde maar niet gaan lopen. Deurne maakte hier dankbaar gebruik 
van	en	scoorde	op	prachtige	wijze	0	 -1.	Aai,	een	fikse	 tegenvaller.	Maar	
toen toonden de Boekelse mannen zich een ware kampioen. De mouwen 
werden opgestroopt en Deurne werd met de rug tegen de muur gezet. BSP 
maakte	hierbij	gebruik	van	de	fijne	kneepjes	uit	het	internationale	voetbal.	
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Op z’n tijd een professionele overtreding, voorzichtig proberen de scheids-
rechter te beïnvloeden, wat jammer genoeg niet lukte, en natuurlijk het 
grote thuisvoordeel. De gelijkmaker hing dan ook allang in de lucht en het 
was de koelbloedige Danny die de bal tegen de touwen drukte. Zo, die druk 
was eraf. BSP ging verbeten op jacht naar de voorsprong en die kwam tot 
stand via een benutte penalty van wederom Danny. De bal was werkelijk 
zo zuiver geplaatst dat de keeper geen schijn van kans had (ahum).  In de 
rust	kregen	de	mannen	van	de	C2	enkele	uitstekende	tactische	tips	mee	
van de zeer ervaren en gelouterde coaches en dat was te zien aan het spel 
in de tweede helft. Heel makkelijk bleef de aanstaande kampioen overeind. 
Voortreffelijk	keeperswerk	voorkwam	een	grotere	voorsprong.	Toch	kwam	
BSP	nog	op	3	-1	en	daarmee	was	de	wedstrijd	natuurlijk	gelopen.	C2	werd	
kampioen en het feest kan losbarsten. Het team wist alle wedstrijden win-
nend af te sluiten en maakte in 14 wedstrijden 115 doelpunten (!). Een 
prima resultaat, van harte gefeliciteerd.

De leiders 
(Uit aftrap nr. 9, mei 1994, 7e jaargang)

Waarom woont Mario in Boekel?
Uit het interview met Mario van Dinther. Mario heeft in zijn jeugd bij Prinses 
Irene uit Nistelrode gevoetbald.
Na een aantal jaren heb je een heuse transfer gemaakt?
Ja, ik ging naar Margriet in Oss waar ik twee jaar in het derde heb gekeept. 
Na die jaren ging ik terug naar Prinses Irene waar ik in het zesde terecht 
kwam. Waarom zo laag? 
In Nistelrode waren toen veel goede keepers en ik had niet echt de am-
bitie om zo hoog mogelijk te spelen. Inmiddels had ik verkering in Boekel 
en daar kwam ik uiteindelijk terecht omdat ik gezegd had dat ik zou gaan 
wonen in de plaats die ’s middags de wedstrijd zou gaan winnen. Ik zat 
met mijn elftal al een tijdje in de kantine en die middag zou in Nistelrode 
Boekel Sport tegen Prinses Irene spelen, een promotiewedstrijd of zoiets 
dergelijks. Boekel Sport won met 0 – 1 dus zou ik naar Boekel verhuizen!
(Uit aftrap nr. 8, april 1998, 12e jaargang)

BSP 8 kampioen: echt heldendom bestaat nog!
Een waterig zonnetje kwam op 13 april op boven de prairie van Wester-
beek. Een vroege jogger maakte niets vermoedend zijn kilometers langs 
het hoofdveld en raakte plotseling bevangen door een bijna neurotische 
aantrekkingskracht van de groene grasmat. Waarom werd zijn blik als het 
ware gezogen richting middenstip? Als in een visioen zag hij uitzinnige 
supporters, een geel-zwarte meute en een gebarende man aan de hoek 
van het veld met emmers vol …. bloemen. Nu zijn vreemde visioenen van 
een hedendaagse jongeling in het weekend niet echt uniek te noemen in 
de wetenschap dat de geslepen yup die voor de ogen van het kerkvolk aan 
zijn body werkt, vaak niet meer doet dan op een quasi-sportieve manier 
gehoorzamen aan de laatste stuiptrekkingen van een lichaam dat strak 
staat	van	XTC,	Paddo’s	of	ander	geest-	en	anderszins	verruimend	spul.	
Toch was deze jogger geen houser, raver of anderszins muzikaal gedesori-
enteerde. Nee hij was clean, maar besefte niet dat hij het einde had gezien 
van de voorafspiegeling van de wedstrijd Westerbeekse Boys – BSP 8 een 
historische match in de Twilight Zone.
T. D.
Dit is het begin van een boeiend verslag van het kampioenschap van het 
achtste elftal van Boekel Sport in het seizoen 1996 – 1997. De rest van het 
verslag is op te vragen bij de redactie.
(Uit aftrap nr. 9, mei 1997, 11e jaargang)
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Hij werd vrijdag de 13e in het zonnetje gezet als vrijwilliger van het 
jaar. Maandag 16 april vierde hij zijn 60e verjaardag. Een feestelijk 
weekend voor Wim vd Elzen die gehuldigd werd vanwege zijn vele 
verdiensten voor de club. Een echte clubman met een groot hart voor 
met name de jeugd binnen onze vereniging. Of het nu in de functie 
van jeugdleider, trainer of voorzitter betrof, Wim dacht en denkt cre-
atief en heeft oog voor iedereen. Naast BS kunnen ook carnavalsver-
eniging de Knöllekes en Harmonie EMM al jaren rekenen op Wims 
inzet die vol overgave kan vertellen “zijn” verenigingen. Het liefst 
gaat hij daar nog jaren mee door maar hij moet een stevige pas op de 
plaats maken vanwege zijn ziekte, chronische lymfatische leukemie. 
Wim zit midden in een wetenschappelijk onderzoek, waar 140 mensen 
aan meedoen, maar is hoopvol gestemd over de eerste resultaten.
Wim vd Elzen, met recht de vrijwilliger van het jaar!

Een paar dagen voor je 60e verjaardag gehuldigd worden als vrijwilliger 
van het jaar, wat deed dat met je?
“Ik vond het geweldig mooi. Had het ook helemaal niet verwacht want ik 
loop al wat jaartjes mee he.
Gezien mijn huidige gezondheidssituatie zou ik ook eigenlijk niet gaan 
maar mijn vrouw Noëlle en Hetty Kleuskens (voorzitter vrijwilligerscommis-
sie) hebben overleg gehad of ik die avond toch aanwezig kon zijn. Ik wist 
dus van te voren dat ik gehuldigd zou worden maar het maakte het niet 
minder mooi.
Boekel Sport had het perfect voor elkaar; goed gepresenteerd, prima gere-
geld. Het was er druk, warm maar ik heb aan de stamtafel gezeten en heb 
ervan genoten! Ook de oorkonde vond ik ontzettend mooi. Ik heb zelfs mijn 
maten Hans, Rini en Tiny niet gemist….er was volk zat!”

Drie dagen later is het weer feest, je viert dan je 60e verjaardag in ’t Men-
neke. Beleef je zo’n feest heel anders dan  het feest bij Boekel Sport?
“Ja natuurlijk. Het waren twee hele mooie feesten maar bij BS was ik on-
derdeel van de avond en je eigen 60e verjaardag vier je met mensen die je 

Iedereen 
verdient

gelijke
 kansen!

Met jeugd werken is heel dankbaar
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zelf heel graag op je eigen feest hebt. Je kunt het niet vergelijken. Ik heb 
beide dagen ontzettend genoten. Om 24.00 werd ik verrast met een sere-
nade van de harmonie (Wim is daar voorzitter), buurman Ricus zat ook in 
het complot want die kwam om 23.15 nog binnen om me wakker te houden 
tot 24.00. Is voor Ricus geen probleem, die heeft gespreksstof genoeg! 
Maar het is een geweldig feest geworden en ik ben blij dat het allemaal 
goed verlopen is.”

De rode (geelzwarte) draad in jouw vele werkzaamheden voor BS is steeds 
maar weer de jeugd. Waar komt die liefde voor de jeugd vandaan?
“Tja dat is een lastige. Mijn broers zijn alle drie onderwijzer geworden, 
ik als enige bovenwijzer zei ik altijd. Toch heeft de jeugd me altijd bezig-
gehouden, misschien wel omdat ik dat altijd heel dankbaar werk vind. Bij 
BS, bij de Knöllekes, nu ook bij de harmonie, ik probeer altijd de jeugd te 
betrekken en ik geniet ervan als ik de jeugd bezig zie.

Geen wonder ook dat destijds jouw broer Hein, die voorzitter was, jou be-
naderde met de vraag of je samen met Mari van Zutven het jeugdvoorzit-
terschap op je wilde nemen. Het zou uitgroeien tot een jarenlange samen-
werking en ook vriendschap tussen jou en Mari.
“Ja we hebben samen een geweldige tijd gehad. We wisten enigszins wat 
er op ons af zou komen maar zijn er onbevangen ingestapt en hebben dat 
met heel veel plezier gedaan. Als ’s avonds de telefoon ging wist je dat het 
Mari was. Urenlang telefoneren, overleggen, problemen proberen op te 
lossen,	leider/trainers	zoeken,	zaterdags	op	het	sportpark	zijn.	We	hadden	
wel wat taken verdeeld maar voerden heel veel overleg met elkaar. Uitein-
delijk ging ik weer studeren en heeft Jan vd Rijt veel taken overgenomen. 
Die samenwerking heeft Mari en mij ook bij de Knöllekes gebracht. Mari 
werd prins, ik zijn adjudant. We vonden het zo leuk daar dat we er zijn blij-
ven hangen. Ook daar gingen we wat dingen voor de jeugd doen, sloten 
ons aan bij commissies. Het wordt weleens onderschat maar de Knöllekes 
doen enorm veel voor de gemeenschap.  

We probeerden ook vernieuwend te zijn, introduceerden bijvoorbeeld de 
duo presentatie tijdens de zittingen. Mari had dat ergens anders gezien en 
vond dat mooi om ook bij de Knöllekes te gaan doen. Is dat niks voor jou? 
zei hij dan. Gelukkig hebben we in Boekel dan altijd mensen die daar in 
willen springen, de presentatie is een belangrijk onderdeel van de zitting.
Ja, ook daar hebben we samen een hele mooie tijd gehad!”

Vernieuwer (4x4, opvangploeg)  is wel een term die bij jou past Wim. Loop 
jij altijd met nieuwe plannen in je hoofd?
“Ik denk inderdaad wel creatief. Ik gooi vaak een balletje op, peil dan links 
en rechts wat meningen en leg het neer bij het bestuur. Soms sla je de 
plank volledig mis maar vaak zie je dat er toch wat mee gedaan gaat wor-
den of dat het in ieder geval iets losmaakt. Het komt denk ik voort uit mijn 
gedachte	dat	elke	voetballer/kind	gelijke	kansen	moet	krijgen.	
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Niet alleen de selectiespelers maar ook de recreatieve spelers. Kinderen 
die meer willen trainen zouden die kans ook moeten krijgen. 
Het gat tussen de selectiespeler en de recreatieve wordt anders alleen 
maar groter. Maar alles staat of valt wel met vrijwilligers.
Het 4 tegen 4 op zaterdagochtend vind ik hartstikke mooi om te doen. Alle 
jonge kinderen starten zo met gelijke kansen, het plezier straalt ervan af. 
Samen met Peet Ketelaars en Mark Jacobs hebben we dat opgezet en het 
loopt nog steeds. Ik vind het jammer dat ik dat nu vanwege mijn gezond-
heid niet meer kan doen. Het levert de club gelukkig ook nog leiders en 
trainers op want we organiseren ouderavonden waarin het reilen en zeilen 
van BS belicht wordt en proberen mensen warm te maken om iets voor de 
club te gaan doen.
Ja voor de opvang op zaterdag heb ik me ook sterk gemaakt. Eerst deden 
Mari en ik dat erbij, later kwam daar een vaste ploeg voor. Dat werkte su-
per! Tegenstanders en scheidsrechters keurig ontvangen is ook belangrijk. 
Het geeft een club ook uitstraling.
Wat	 ik	me	ook	afvraag	 is	waarom	een	C3	nooit	op	een	hoofdveld	speelt	
en	een	C1	altijd.	Ook	de	kinderen	van	de	C3	geeft	dat	een	kick	als	ze	dat	
eens zouden mogen.
Ik zou graag twee scheidsrechters op het veld zien bij de jeugd, dat verlicht 
de taak van de scheids zelf, de grens rechter krijgt een andere rol en ik 
denk dat situaties dan beter kunnen worden ingeschat en dat voorkomt een 
hoop ergernis. 
Tja, er zitten altijd ideeën in mijn hoofd.
Dat was vroeger al. Toen ik gevraagd werd om belangen van de jeugd te 
behartigen in het hoofdbestuur. Dat heb ik toen een jaar of drie gedaan, 
daarna ging ik met mijn vrouw het café runnen en dat was geen prettige 
combinatie. Al die verhalen in de kroeg over wat er bij BS moest verbete-
ren. In die tijd probeerden we wel op creatieve wijze geld in het laatje te 
brengen voor BS. We hebben twee jaar op rij kartraces georganiseerd door 
de	Vogelenzang.	Dat	was	een	flinke	organisatie	en	niet	iedereen	was	blij	
met dat gescheur door de straten maar het bracht BS aardig wat op.”
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We gaan nog wat verder terug in de tijd Wim. Het is vragen naar de be-
kende weg maar hoe kom jij bij BS terecht?
“Café	’t	Centrum	(Menneke)	was	het	clubhuis	van	BS	en	laten	wij	daar	toch	
wonen. Dus van jongs af aan werd het voetbal met de paplepel ingegoten. 
Het café was het verzamelpunt voor de voetbalteams, de keuken was de 
kleedkamer (wij moesten de keuken uit als de bespreking begon), als klein 
kind hoorde je zoveel verhalen in de kroeg. Kortom het was een en al voet-
bal bij ons.”

Natuurlijk ga jij zelf ook voetballen. Kun je je dat nog herinneren?
“Jazeker. Ik begon in de c-jeugd op het oude sportpark, waar nu de sport-
hal is. Wij gingen destijds naar het internaat in Weert maar ik bleef bij BS 
voetballen. Later ging ik naar het internaat in Uden en dat was natuurlijk 
makkelijker te combineren met het voetbal. Mijn rapporten in die tijd had-
den vaak toto-uitslagen (vaak huiswerk maken in het café…..). Ook weet ik 
nog dat ik een examen moest maken op de tuinbouwschool. Maar dat was 
de maandag na het buurtvoetbaltoernooi. Dat toernooi was elk jaar zo ge-
zellig	en	wij	wisten	die	editie	ook	nog	te	winnen,	dus	er	werd	flink	gefeest!	
De dag erop examen, ik haalde een 1 maar ben uiteindelijk toch geslaagd. 
Ja die toernooien bij de VOP (aan de Dennenmark) waren echt geweldig!”
Hoe verliep de rest van je voetbalcarrière ?
Ik speelde nog in de B2, B1 (kampioen!), A2, A-top, het 3e, een jaar in het 
1e onder trainer Deen en het 2e waar ik de meeste jaren heb gespeeld. In 
dat team speelden o.a. Jan van Haandel, Mario van Alphen, Rini Emonds, 
Maarten van Mierlo, Mari van Zutven en Jan vd Rijt (en illuster rijtje he!).
Wat me ook is bijgebleven is dat ik reserve stond in een wedstrijd voor 
promotie. Stond ik ernaast terwijl ik altijd trainde. Goh, ja toen was ik wel 
ff	kwaad!
Ook herinner ik me een uitwedstrijd tegen Sparta. We kwamen drie keer 
over de middellijn en we wonnen met 1-3. Ik scoorde als verdediger. 
Van de leiders zijn me ook wel enkele mannen bijgebleven. Met Driek van 
Hoof (Marienhout ipv Mariahout), Jan de Bie (kon kritisch zijn op de club 
maar altijd positief naar ons als team), Sjaak Beekmans (ik zie ze nog kij-

ken dat we met 7 jongens uit het autootje van Sjaak kwamen!) maar ook 
Toon van Venrooij, Leo van Moorsel en Ben vd Kruijs hebben we mooie 
tijden beleefd.”

Wat voor speler was Wim vd Elzen?
“Een loper met een goede conditie, ik moest het hebben van hard wer-
ken. Met veel inzet liep ik over het veld, nam posities over als er gaten 
vielen. Ik was geen speler die drie zetten vooruit dacht en ook mijn tech-
niek liet veel te wensen over.”

Mooi is het dan dat jullie zoon Mark lange tijd in het eerste heeft ge-
speeld.
“Jazeker, ben ik erg trots op. Zeker de manier waarop hij dat voor elkaar 
heeft gekregen. Hij heeft er hard voor moeten werken en kwam pas bij 
de B-junioren in het selectieteam. Tijdens zijn studie in Tilburg is hij al-
tijd blijven trainen. Zijn mentaliteit (er altijd 100% voor gaan) heeft hem 
zover gebracht. Tijdens het afscheidswoordje zei trainer John Slabbers 
dat Mark als eerste op zijn formulier stond, dat was een heel mooi com-
pliment.”

Naast al dat vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen had je ook 
nog tijd om het Nederlands Elftal van wat dichterbij te volgen.
“Ja	 dat	 is	 begonnen	 in	 1974	 toen	Oranje	 in	Duitsland	 de	 halve	 finale	
speelde	 tegen	 Brazilië.	 Cruijff,	 Neeskens,	 van	 Hanegem,	 Krol,	 tja	 dat	
was een elftal! Maar bovenal een gezellig reisje voor ons. Hans Beek-
mans is ook altijd een fanatiek oranje-supporter geweest en zorgde vaak 
dat we de mooie wedstrijden konden meepikken. Zo zijn we in 1998 in 
Marseille (duidelijk op tv samen met Frank!) geweest en ook in Bern was 
het	fantastisch.	Wat	ook	mooi	was,	was	de	Europacup	finale	van	PSV	in	
Stuttgart in 1988.”
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Jeugdportret van 
Jort en Jens van Dijk
In dit jeugdportret maken we kennis met de beide zonen van Maykel 
en Karin van Dijk. Behalve dat ze voetballen leuk vinden zijn ze mo-
menteel ook vaak aan het helpen op de bouw bij papa en de familie. 
Ook zijn ze zeer regelmatig bij de buren te vinden.

Naam:  Jort van Dijk
Elftal:  J11-7 (E7)
Leeftijd: 9 jaar (25-7-2008)  
School:	Kind	Centrum	Octopus,	groep	6b

Naam:  Jens van Dijk
Elftal:  JO8-4 (F4)
Leeftijd: 7 jaar (17-2-2011)  
School:	Kind	Centrum	Octopus,	groep	3a

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Jort: Ik ben erbij vanaf mijn 6e, nu dus 3 jaar,   
        eerst zwemles gehad.
Jens: Ik ben nu 1 jaar bij Boekel Sport

Waarom ben je bij voetballen gegaan?
Jort: Papa was ook bij voetballen en toen heb ik het geprobeerd bij 4 x 4, 
dat vond ik leuk en toen wilde ik er bijblijven.
Jens: Ik ging heel vaak kijken en toen vond ik het ook leuk. Ook veel paard-
gereden bij opa en soms op de pony’s. Ik woon eigenlijk bijna bij opa en 
oma.

Terwijl je al vele uurtjes in BS en de carnavalsvereniging stopte heeft de 
harmonie je toch zover gekregen om daar de voorzitterstaak op je te ne-
men.
“Ja en daar heb ik geen moment spijt van gehad. Neeltje vd Elzen en Toon 
vd Laar (was toen voorzitter) hebben me benaderd en ik ben gaan luiste-
ren. Ik heb ze gezegd geen verstand van muziek te hebben maar dat het 
me wel leuk leek. Nou dat is gebleken. EMM is een heel mooi gezelschap 
die haar naam Eendracht Maakt Macht echt eer aan doet. Een club met de 
juiste instelling!”

Met als hoogtepunt the Sense of Harmony?
“Dat is echt een geweldig evenement! Iedere inwoner van Boekel zou dat 
zeker een keer moeten zien! Ik geniet daarvan zowel voor als achter de 
schermen. Er komt zoveel bij kijken aan organisatie, planning, commissies 
etc. Het is echt top dat dit door Boekelse mensen kan worden neergezet. Ik 
kijk er steeds weer naar uit en geniet als dan het moment daar is, de zaal 
vol zit en het enthousiasme op het podium zie.”

Wim, weet jij dat je een van weinigen bent die voor de tweede keer geïnter-
viewd is. Weet jij jouw eerste interview nog?
“Als ik goed terugdenk dan is dat 24 jaar geleden samen met onze Ries, 
Hein en Jan. Onze Jan had de box, waarin ik sta, nog thuis staan. Ja wat 
vliegt de tijd!”

Tot slot Wim. Jij hebt er heel veel gezien in al die jaren maar noem eens de 
vier beste spelers die BS heeft gehad in haar bestaan.
Dat zijn zonder twijfel Rini Lange, Hans Beekmans, Frank Vonk en Tiny 
Tiebosch. Stuk voor stuk spelers met ongekende talenten. Maar…..zet er 
Wim Donkers en Robin Gruyters ook maar bij, dan komt het waarschijnlijk 
iets geloofwaardiger over!
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In welke elftallen heb je gespeeld?
Jort: Bij 4 x 4, F11 en E7 (JO11-7)
Jens: Bij 4 x 4 en nu sinds januari bij de F4 (JO8-4)

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Jort: Eerst niet zo goed maar vandaag (7-4-18) hebben we gewonnen met 
4 – 0 van Mariahout, uit.
Jens: Goed. Vandaag verloren met 8 – 2 van Venhorst. We doen altijd in de 
pauze wisselen met de keeper, want we hebben geen vaste keeper.

Waar speel je meestal?
Jort: Ik heb alles al een keer gedaan. Nu ben ik aan het verdedigen, rechts 
achterin, maar ook spits. We hebben altijd wel een opstelling.
Jens: Ik keep heel graag, maar ik speel ook achter en midden en voor.
Ik loop overal.

Heb je deze competitie al gescoord?
Jort: Ja, zo-ie-zo dit seizoen. Hoeveel weet ik niet.
Jens: Ik heb al heel veel gescoord. En twee keer drie goals in een wed-
strijd.

Wat kun je al goed bij het voetballen en wat kan nog beter?
Jort: Ik kan snel rennen en passen en ik kan nog beter trucjes leren. Bij 
het trainen leren we dat ook soms. We trainen twee keer per week bij Giel 
van Sleeuwen onze leiders zijn Mark van der Zanden en Gérard van Berlo.
Jens:  Ik kan heel goed keepen. Ik moet nog beter leren om een goal te 
maken.

Heb je bij het voetballen al een kampioenschap meegemaakt of iets anders 
om niet te vergeten?
Jort:: We hebben wel ooit een toernooi gewonnen. Ik mocht de eerste steen 
leggen bij de nieuwe kleedkamers samen met een of andere hoge van de 
gemeente, de burgemeester of wethouder. O ja, dat was de wethouder 

Henri Willems. Dat was wel heel leuk. Papa heeft ook mee gemetseld bij 
de nieuwe kleedkamers en ook opa en ome Danny en ome Roel.
Jens: We hebben ooit een beker gewonnen bij een toernooitje.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Jort: Ik speel nu trombone. Dat is van Sjors Sportief. Ik moet van papa en 
mama wel buiten oefenen. Ik vind lezen heel leuk en lees fantasia’s voor ik 
ga slapen. Ik vind het ook leuk om met lego te bouwen.
Jens: Ik doe soms paardrijden bij opa. Ik ga met papa mee werken en ik 
doe drummen op zaterdag in The Basement, dat is ook via Sjors Sportief. 
Ik vind dat heel leuk.

Hoe sportief is jullie gezin?
Jort en Jens: Ons pap heeft vanaf de jeugd bij Boekel Sport gevoetbald, 
eerst als voetballer en later als keeper bij het vierde. Hij is in 2015 gestopt. 
Hij heeft er nog een kromme vinger aan over gehouden en die kan niet 
meer recht. Nu doet hij weinig aan sport. Hij is reserveleider maar heeft 
weinig tijd omdat er nog een huis verbouwd moet worden. We wonen nu 
zo lang in de garage.
Ons	mam	doet	handballen	bij	Habo	in	een	veteranenteam	en	cross-fit	en	
tennissen	bij	TC	Boekel.
We gaan allemaal samen elk jaar skiën in Oostenrijk. Dat is heel leuk.

Wat is je favoriete club, speler?
Jort: PSV en Luuk de Jong en Jeroen Zoet. Ik ben lid geweest van de 
Phoxy	Club	en	ik	ben	nu	lid	van	FC	PSV.	Dat	is	voor	kinderen	van	7	tot	14	
jaar. Ik ben bij de wedstrijd PSV – Excelsior geweest en ben een keer met 
Bart Ramselaar het veld op gelopen bij PSV – Vitesse. Daar zijn we toen 
voor uitgenodigd. Papa en mama en Jens waren er ook bij.
Jens: PSV en ik heb een heleboel op mijn kamer hangen net als Jort.
Jeroen Zoet en Lozano zijn mijn favoriete spelers.
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Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Jort: Ik denk dat ik nog heel lang blijf voetballen en er dan een keer mee 
gaan stoppen als er geen problemen komen.
Jens: Ik denk dat ik niet vlug zal stoppen maar ik probeer er nog heel lang 
onder te blijven.

Weet je al wat je later wilt worden?
Jort: Iets met techniek want dat vind ik leuk. We hebben vandaag Techno 
dag gehad. We mochten een paar leuke dingen maken.
Jens: Ik vind metselen mooi om te doen en techniek vind ik ook wel leuk.

Jort en Jens, bedankt dat jullie deze vragen spontaan en gezellig hebben 
beantwoord. We wensen jullie nog veel voetbalplezier toe bij Boekel Sport 
en veel succes met alles wat jullie in de toekomst gaat doen.

                  Cor van de Pol

Supercoop van de Pol
St Agathaplein 10, 5427 AB Boekel, 0492-323211
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