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Van de redactie
We naderen al de beslissende fase in alle competities. We wensen alle 
spelers, leiders en trainers veel plezier en succes toe. 
Onze voorzitter geeft zijn visie over respect en waarden en normen van 
vroeger en van nu en wat dat betekent voor Boekel Sport. 

Een volgende generatie maakt zijn debuut in Boekel Sport 1. Zie ‘In the 
picture’. In het Jeugdportret een meisje dat veel plezier beleeft aan de 
eigen inbreng in haar meisjesteam en aan de prestaties van de Oranje 
Leeuwinnen.

Vaste supporters zijn onmisbaar vanwege hun aanwezigheid en hun des-
kundigheid van de voetbalsport, onder het motto: De beste stuurlui staan 
aan wal. Zie de column.

Een oproep om oude beelden, foto’s, anekdotes e.d. aan te leveren in 
verband met de invulling van twee middagen in het verzorgingstehuis Sint 
Petrus.

Hoe staat het met het kunstgrasveld  bij Boekel Sport? Een korte update.

De laatste aftrap nr.5 van dit seizoen staat gepland in week 22, 27 mei -
2 juni 2019. De kopiedatum is zondag 19 mei 2019.
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Tijden veranderen

Toen ik 10 jaar was, werd ik lid van de KPJ Boekel. Ik had geen idee wat dat 
was, maar alle kinderen uit onze buurt waren daarbij, dus was het logisch 
dat ik daar ook lid van werd. Ik heb daar een prachtige tijd gehad, en vond 
vooral het handbal erg leuk. Toentertijd hadden we bij de aspiranten meer 
dan 50 jongens tussen de 10 en 16 jaar oud. Onder leiding van twee broers 
Bart en Wim ( beter bekend als Truus) Tielemans kregen we wekelijks trai-
ning. Ze hadden gezag en genoten heel veel respect bij alle jeugdleden en 
hun ouders. Allemaal liepen we met ze weg, we keken enorm tegen ze op 
en hadden veel bewondering voor ze. Deze twee gaven leiding op hun ma-
nier. Als het nodig was gebeurde dat met harde hand (en soms met harde 
voet). Als je na een waarschuwing nog lag te klooien, lieten ze het niet na 
om je van achteren een corrigerende tik met de voet te geven. Of te wel 
ze schopte je een keer onder de kont. Dit hielp altijd prima en zorgde er 
voor dat iedereen weer bij de les was. Ik geloof niet dat er iemand wat van 
heeft geleden. We wisten ook wel, dat wanneer je niet luisterde het je toch 
op een of andere manier duidelijk gemaakt moest worden. En kreeg je een 
keer een corrigerende tik, waren we allemaal slim genoeg om er thuis niets 
van te zeggen. Als je dat zou doen wist je immers zeker dat ze thuis zouden 
zeggen dat je maar had moeten luisteren. En was er zelfs een kans, dat je 
daar nog een keer op je donder kreeg. Immers, je ouders gingen er volledig 
van uit, dat de leiding deed wat nodig was.
Natuurlijk weet ik dat dit vandaag de dag niet meer zo werkt, alles is veran-
derd en dat is ook goed. Het zou nu ondenkbaar zijn dat een trainer iemand 
bij zijn oren pakt of een schop onder zijn kont verkoopt.
Maar, respect vanuit de jeugd naar de leiding zou eigenlijk niet meer als 
normaal moeten zijn..

Van het bestuur

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel

Wel degelijk.

Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Afgelopen maandag 18 maart lees ik in de krant op de voorpagina de vol-
gende tekst:
Trainers worstelen met brutale pupillen!
Trainers bij sportverenigingen hebben moeite om kinderen met problema-
tisch gedrag in toom te houden. Ze schakelen vaker opvoedhulp in om 
beter met agressieve of brutale sportertjes én hun ouders te leren omgaan.
De halve voorpagina en daarnaast nog een hele pagina elders in de krant 
zijn hier aan gewijd.
Ik bedenk me dat wij bij Boekel Sport, hier al enige tijd mee bezig zijn.
Net zoals wij als een van de eerste verenigingen de VOG verklaring in-
voerden.
Net zoals het telefoonnummer op alle dug-outs voor de dienstdoende 
EHBO’er om zo snel mogelijk medische hulp te kunnen inroepen.
En wat betreft het pedagogisch omgaan met kinderen hebben we een be-
leid ongewenste omgangvormen. (dat binnenkort wordt gepubliceerd.)
Hierin staat onder andere het volgende:

v.v. Boekel Sport voert actief beleid op het gebied van houding, gedrag en 
sociale veiligheid. Maar wat is dat eigenlijk, een plezierig, sportief en veilig 
sportklimaat? En wat doet v.v. Boekel Sport om dit te bereiken?
Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan:
•	 Een prettige sfeer binnen de voetbalclub, waarin alle betrokkenen ple-

zier beleven
•	 Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat 

het de (jeugd)spelers duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht.
In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd)speler uit dit zich onder andere in:
•	 Het naleven van regels en nakomen van afspraken
•	 Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn
•	 Respect voor anderen tonen in woord en gebaar   

Om dit niet alleen op papier te hebben, maar ook daadwerkelijk tot uitvoer 
te brengen, hebben we als Boekel Sport, naast een vertrouwens contact-
persoon, ook een verenigingscoach. 

Deze verenigingscoach is tevens lid van de jeugdcommissie en de normen 
en waarde commissie.
Als een trainer/leider hulp of advies nodig heeft, kan deze zich in eerste 
instantie wenden tot de Verenigingscoach (VC) van Boekel Sport. Ook spe-
lers en de ouders kunnen een beroep doen op de verenigingscoach. De VC 
luistert en begeleidt. In overleg wordt bekeken of en zo ja welke vervolg-
stappen genomen moeten/kunnen worden. De VC informeert alle betrok-
kenen over de procedures en zoekt eventueel een bemiddelaar of verwijst 
naar een hulpverlener. De verenigingscoach is er dus voor iedereen binnen 
onze vereniging wanneer nodig.

Als ik terug kijk naar het krantenartikel van afgelopen maandag kan ik al-
leen maar concluderen, dat we als vereniging enorm goed op weg zijn om 
een zo goed en veilig mogelijk sportklimaat te bieden.
Ik wil een enorm compliment geven aan de normen en waarden commis-
sie, die samen met de jeugdcommissie hard werkt om deze zaken in zo 
goed mogelijke banen te leiden.

Heb je vragen of opmerkingen hierover verwijs ik je graag naar de vereni-
gingscoach of de normen en waarden commissie.

Tot slot wens ik iedereen veel succes en plezier bij het vervolg van het 
seizoen.

Met vriendelijke groet,
Paul vd Berg
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Stuurlui aan wal
“Wa is d’n dieje slecht!”, of, “die is gister zeker weer wezen zuipen.” Zo-
maar wat kreten die dikwijls te horen zijn langs de velden binnen het ama-
teurvoetbal. Zo ook bij v.v. Boekel Sport. De mannen en vrouwen binnen 
het veld weten dat degene langs de kant het geen steek beter zullen doen. 
Zoals de titel van dit stukje proza al doet vermoeden, de beste stuurlui 
staan aan wal. Laten we ons eens een dagje verplaatsen in de illustere 
en bloedfanatieke geesten van de trouwe aanhang van ons vaandelteam. 
Je weet wel, dat clubje met een vaste standplaats aan de kant van de 
Waterval. Onderhand precies ter hoogte van de grensjager, zodat ieder 
(verkeerd) vlagsignaal getrakteerd kan worden op afkeer.

We hebben het over niemand minder dan Arie van der Aa, Cor van Dijk, 
Gerrie en Jeanne van der Zanden, Eric en Jet van Lieshout, Frans van den 
Elzen en Jan van Lankveld. Zo her en der wordt het clubje vergezeld door 
andere supporters, maar de kern mag er wezen. Mannen en vrouwen met 
meer eelt op de handen dan Boekel Sport 1 spelers samen ooit onder hun 
voeten zullen lopen. Aangezien een beeld vaak meer zegt dan duizend 
woorden, hierbij een archiefbeeld:

Op het archiefbeeld wordt het volgende samengevat: Jet en Jeanne buur-
ten	 lekker	 wat	 bij,	 Cor	 neemt	maar	 weer	 eens	 een	 haffel	 schoolkrijtjes,	
terwijl de gezichten van Eric, Arie en Gerrie verklappen dat ze wederom 
niet naar Barcelona aan het kijken zijn. Maar daarvoor zijn deze mannen,

Update werkgroep kunstgrasveld 
Tijdens de Algemene jaarvergadering op 31 oktober 2018 is uitslag van 
de enquête gepresenteerd aan alle aanwezigen. Als bestuur hebben we 
hierna een overleg gehad met de nieuwe wethouder Sportzaken, Marius 
Tielemans. In dit gesprek hebben wij onze wens aangegeven voor het aan-
leggen van een kunstgrasveld op onze accommodatie. Belangrijkste reden 
hiervoor is de slechte toestand van velden.
Door de wethouder is aangegeven dat er op dit moment nog geen beleid 
is waarin een dergelijke investering opgenomen kan worden. Dit beleid, de 
nota (vervangings) investeringen, wordt nu opgesteld en zal uiterlijk eind 
dit jaar in de gemeenteraad komen. In dit beleid stelt de gemeenteraad de 
kaders vast waarbinnen er nieuwe investeringen, zoals een kunstgrasveld, 
gedaan mogen worden.

Nog even wachten dus…maar in de tussentijd zijn 
we als werkgroep bezig om de nut en noodzaak 
voor het aanleggen van een kunstgrasveld verder 
te onderbouwen. Wellicht is het jullie opgevallen 
dat er op onze accommodatie enkele buizen zijn 
geplaatst (zie foto’s).  Door een deskundig bureau 
wordt onderzocht of de Peelrandbreuk, of een zij-
tak, over onze accommodatie loopt. Dit kan een 
belangrijke reden zijn waarom onze velden altijd 
erg nat zijn. Ook hebben we al bij bedrijven of-
fertes opgevraagd van de diverse mogelijkheden 
en gaan we in overleg met andere verenigingen 

die onlangs een kunstgrasveld hebben aangelegd om ervaringen te delen. 
Kortom achter de schermen zijn we nog druk bezig. Zodra er meer info te 
melden is zullen wij jullie op de hoogte houden. Voor vragen kun je contact 
opnemen met de secretaris Maurice Emonds, secretaris@boekelsport.nl
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die	letterlijk	en	figuurlijk	symptomen	vertonen	als	afstammelingen	van	de	
oermens, ook niet voor gekomen. Sterker nog, als het publiek daarvoor 
kwam werd het vrij stil op de Boekelse velden. Nee dit clubje fanatieke 
aanhang van ons eerste elftal houdt van strijd!
Hoe vertaalt zich dat dan? Een sliding, een stevige beuk en een ros over 
de zijlijn wordt bejubeld, terwijl een lichtvoetige speler die een duelletje 
schuwt het wel eens moet ontgelden. En deels worden deze supporters op 
hun wenken bediend. Het hoofdveld leent zich eenmaal niet bepaald voor 
frivool voetbal, waardoor hotseknotseduels meer voorkomen dan vlotte 
combinaties en Messiaanse steekballen. Gerrie en Jeanne zijn trotse ou-
ders als zoon Damon menig tegenspeler en veld komt omploegen. Lekker 
toch, dat boerenvoetbal van Boekel?

Toch	wordt	de	vraag	om	dit	type	spel	niet	gehonoreerd	door	de	hoofdtrai-
ners. Iedere dinsdag- en donderdagavond wordt een poging gedaan om 
op de knollentuinen toch iets te ontwikkelen wat op voetbal lijkt. En tuurlijk 
willen die stuurlui aan wal dat ook wel zien, maar daarbij mag de strijd 
uiteraard niet ontbreken. Mouwen opstropen, schuim op die bekken en 
gaan. Voldoe je aan die eisen, dan kan het zomaar zijn dat je in het elftal 
van de eeuw van dit clubje komt. Vergeet niet, dat is waar iedere speler 
van Boekel Sport 1 van droomt. Want daar doen ze het uiteindelijk voor, 
voor die stuurlui.

Tot slot nog een vriendelijk verzoek aan Cor. Die kauwgoms van Jorg van 
Doren op de reservebank zijn niet te pruimen. Kom a.u.b. weer eens langs 
met die schoolkrijtjes!

Activiteit 
voor de oudere medemens
Op donderdag 3 januari j.l. werd er een wandeltocht georganiseerd voor de 
‘Oudere Medemens’ in Boekel. Tijdens deze wandeling werd er een mooi 
bedrag van € 1150,- bij elkaar gewandeld. Met dit geld wil v.v. Boekel Sport 
een activiteit gaan organiseren voor de mensen in verzorgingstehuis Sint 
Petrus in Boekel.

Voor deze activiteit zijn wij, als v.v. Boekel Sport zijnde, op zoek naar oude 
videobeelden, foto’s, geluidsfragmenten, anekdote’s, enz enz van onze 
voetbalvereniging. Het mag uiteraard van alles zijn, als het maar met Boe-
kel Sport te maken heeft.
Voor	de	activiteit	voor	de	oudere	medemens	wordt	dan	een	filmpje/slide-
show gemaakt om deze te tonen tijdens deze activiteit. Hierbij wordt v.v. 
Boekel	Sport	door	de	jaren	heen	getoond	en	het	filmpje	bevat	interviews	
met bekende v.v. Boekel Sport-leden (met andere leuke fragmenten).
Heeft u nog iets liggen wat wij mogen gebruiken? Heel graag! Indien u wat 
wilt leveren kan dit d.m.v. een email te sturen aan: info@boekelsport.nl

Familie berichten
Wij wensen de familie Steegs veel sterkte toe met het overlijden van Jan 
Steegs. Op zaterdag 23 februari 2019 is er afscheid genomen van deze 
Boekel Sport man. Bijna 64 jaar is Jan lid geweest van onze vereniging. In 
zijn actieve periode speelde Jan vele jaren in Boekel Sport 1. Met de A-ju-
nioren van ‘BIRMA’ werd Jan in 1948 de allereerste kampioen in de historie 
van het Boekelse voetbal. Na zijn actieve periode is Jan als ondersteunend 
lid verbonden gebleven aan Boekel Sport.
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In the picture 
Guus Goossens 
Guus staat dit jaar voor het eerst in onder 19-1 maar dit alles 
krijgt een verrassende wending wanneer door de trainerswis-
sel bij de selectie Marc vd Ven, trainer van het eerste elftal van 
Boekel Sport, Guus vast bij Boekel Sport 1 haalt. In een ver 
verleden maakte Wim Donkers ook snel zo’n stap. Ook Wal-
ther Groenendaal. In meer recentere jaren deden onder andere 
Noud van Stiphout en Frans Ketelaars dit ook. Wat doet het met 
je wanneer je als jeugdspeler plots bij Boekel Sport 1 wordt ge-
haald. We laten snel Guus Goossens aan het woord.

Guus had jij in het begin van dit seizoen verwacht dat je vast bij Boekel 
Sport 1 zou komen.
Nee, dat had ik zeker niet verwacht. In het begin van het seizoen kreeg ik 
een blessure, waardoor ik lang geen wedstrijden heb kunnen spelen. Toen 
ik net voor de winterstop weer aan kon sluiten bij de onder 19 1 was ik al blij 
dat ik daar weer aan speeltijd toe kwam. Ik had dit seizoen al niet verwacht 
dat ik mee zou mogen doen met Boekel Sport 1, maar zeker door die bles-
sure kwam het helemaal als een verrassing.

Hoe was jouw spel in onder 19-1.
Zo als ik al aangaf  heb ik niet heel veel wedstrijden mee kunnen doen in de 
onder 19-1. In de wedstrijden die ik heb gespeeld, stond ik vooral voorin. 
Mijn voorkeur gaat uit naar het middenveld, maar door gebrek aan voor-
hoedespelers werd ik vaak voorin geplaatst. Ik probeerde vooral gebruik 
te maken van mijn snelheid aan de bal en kwam hierdoor ook regelmatig 
in scoringspositie. Het benutten van deze kansen lukte daarentegen niet 
altijd. Verder loop ik vaak tussen de linies om de bal te krijgen en open te 
draaien.

Heb jij het vermogen je 
daar te onderscheiden 
van de andere voetbal-
lers.
Ik doe natuurlijk altijd 
mijn best om belangrijk 
te zijn voor het team. Of 
ik me daarin ook onder-
scheid van de andere 
voetballers vind ik lastig 
om te zeggen.

Ik begrijp dat Marc van 
de Ven jou al wel kent, 
waarvan.
Dat klopt. Toen ik bij de 
KNVB selectie zat, was 
Marc onze trainer. Dit 
was in het seizoen 2011-
2012, toen ik in de E1 
speelde. Hierdoor kende 
ik Marc al een beetje op 
het moment dat hij bij Boekel Sport kwam als nieuwe trainer van het eerste 
team.

Had jij toen ook al een soort van vertrouwen van hem.
Dat kan ik me niet heel goed herinneren. Het is al een tijdje terug en ik was 
toen ontzettend gespannen voorafgaand aan de trainingen en was daarom 
vooral bezig met mezelf tijdens de trainingen. Ik weet nog wel dat ik altijd 
op rechts- of linksback werd gezet bij de trainingen en partijvormen. Hoe ik 
toen op die positie terecht ben gekomen weet ik nu nog steeds niet. Dit is 
eigenlijk een van de weinige dingen die ik me nog goed herinner van toen.
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Van jouw vader hoorde ik dat je al heel blij zou zijn wanneer je dit seizoen 
mee zou mogen trainen met de selectie en af en toe minuutjes zou krijgen 
bij Boekel Sport 1, maar nu pakt het nog positiever uit voor jou. Hoe ervaar 
je dit.
Toen Marc bij Boekel Sport kwam, werd er een kennismakingsdag geor-
ganiseerd. Tot mijn verbazing werd ik hiervoor uitgenodigd en mocht ik 
meetrainen met de selectie. Vanaf dat moment is het nogal snel gegaan. 
Dit had ik vooraf nooit verwacht, maar ik ben er natuurlijk wel erg blij mee. 
Nu hoop ik steeds beter te worden, zodat ik uiteindelijk een vaste basis-
kracht kan worden voor Boekel Sport 1.
Word je goed opgevangen door de spelers van Boekel Sport 1.
Zeker weten. Sommige spelers van Boekel Sport 1 kende ik al wat beter, 
maar ook de andere spelers vingen mij goed op. In het begin kon ik me 
hierdoor blijven focussen op het voetbal. De andere spelers bleven positief 
en gaven tips waar dit kon. Nu ik al even meetrain, word ik steeds meer 
behandeld als een ‘senioren speler’, wat ook goed is. Doordat ze nu meer 
van mij verwachten, ontwikkel ik me ook beter.

Guus vertel eens iets over jouw voetballeventje tot nu toe. In welk team 
begon jij. En heb je al successen gehad in de jeugd.
Ik begon met voetballen op 6-jarige leeftijd in de F10. Hier speelde ik al 
met een aantal spelers die nu nog steeds bij mij in het team spelen, zoals 
Rob van den Berg en Jelle van Houtum. Ons eerste succes kwam in de E1, 
onder leiding van Joeri de Wit en Joop vd Rijt. Hier werden velen van ons 
voor het eerst kampioen. Dit is tot nu toe ook mijn enige kampioenschap 
geweest en was daarom ook erg speciaal. We hadden in de E1 een erg 
goed team, we zijn met veel jongens bij elkaar gebleven tot aan dit seizoen.

Hoe zou jij jezelf omschrijven als voetballer? Wat voor type speler vind jij 
jezelf.
Ik denk dat ik het vooral moet hebben van mijn techniek, loopacties en 
inzet. Ik ben namelijk niet de grootste en moet dit dus compenseren met 
mijn inzet. Verder probeer ik zoveel mogelijk vooruit te voetballen en maak 
ik regelmatig een loopactie in de diepte vanuit het middenveld.

Tijdens de voorbereidingswedstrijden zie ik dat jij makkelijk voetbalt, met 
wat voor type spelers speel jij graag.
Ik speel het liefst met andere voetballende spelers om me heen. Wanneer 
we namelijk veel op de lange bal gaan spelen, kom ik zelf niet heel veel aan 
de bal en kom ik niet aan voetballen toe. We proberen ook zoveel mogelijk 
de voetballende oplossing te vinden, aangezien er veel technische spelers 
spelen in Boekel Sport 1. Ik vind dat we tot nu toe hebben laten zien dat 
wij een goed voetballend team zijn en weinig de lange bal gebruiken van 
achteruit. Dit is denk ik vooral voor ons middenveld positief, aangezien we 
daar dan meer aan de bal komen.

Is het een grote omschakeling voor je van de jeugd naar de senioren
Het was zeker even omschakelen. Bij de senioren ligt vooral het tempo 
veel	hoger	en	is	iedereen	fysiek	een	stuk	sterker.	Doordat	ik	nu	twee	keer	
in de week mag meetrainen met de senioren, leer ik om sneller te hande-
len	en	word	ik	fysiek	ook	wat	beter.	Ook	is	iedereen	enorm	fanatiek	bij	de	
senioren.	Aangezien	ik	zelf	ook	fanatiek	ben,	is	het	alleen	maar	fijner	om	
met andere fanatieke spelers om je heen te voetballen.

Vaak wordt er gesproken dat het fysieke aspect ook belangrijk is bij voet-
bal. Toch lijk jij makkelijk mee te kunnen voetballen. Hoe komt dat denk je.
Ik probeer zoveel mogelijk om sneller bij de bal te zijn dan te tegenstander, 
zodat ik het duel kan vermijden. Wanneer ik in een schouder tegen schou-
der duel kom met de tegenstander, is de kans groot dat ik het duel verlies, 
dus moet ik het hebben van mijn reactie. Dit was ook wel even wennen 
ten opzichte van de jeugd, aangezien ik daar wel wat vaker een duel kon 
winnen.

Jij voetbalde bij onder 19-1. Wat is er nu met jou afgesproken. Speel jij 
daar niet meer.
Dit was nogal lastig om af te spreken, aangezien de onder 19 -1 vaak te 
weinig spelers heeft als ik samen met Edward Schouten volledig door-
schuif naar de senioren. We trainen nu twee keer mee met de selectie. 
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Wanneer de onder 19-1 een wedstrijd heeft op zaterdag en Boekel Sport 
1 op zondag, wordt voor het weekend aan ons doorgegeven of we in de 
basis staan op zondag. Wanneer we niet in de basis staan, mogen we ook 
meespelen met de onder 19-1, zodat we toch genoeg minuten maken in 
een weekend.

Was het voor jou even aanpassen tijdens de trainingen van de senioren.
Net als bij de wedstrijden lag het tempo op de trainingen ook hoger en 
werd er meer van je verwacht. Dit was wel even wennen, maar zorgde er 
wel voor dat je werd uitgedaagd. De trainingen zijn vooral conditioneel wat 
zwaarder dan bij de onder 19-1. Dit is ook noodzakelijk om op de zondag 
een volledige wedstrijd vol te houden.

Van welke Nederlandse spelers kun jij genieten. En waarom. Van welke 
kwaliteiten geniet jij dan.
Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel naar de Nederlandse spelers, maar als 
ik er een moet uitkiezen zal dat denk ik Frenkie de Jong zijn. Hij heeft 
een goed inzicht en probeert altijd vooruit te voetballen. Soms neemt hij 
misschien iets te veel risico, maar in de meeste situaties voetbalt hij zich 
er onderuit. Ik ben geen fan van Ajax, maar de Jong vind ik toch een erg 
goede voetballer. 

Is het sporten jou thuis met de paplepel meegegeven? Zijn je ouders ook 
sportief.
Mijn ouders zijn beide sportief. Ons mam heeft jarenlang gekorfbald en ons 
pap heeft altijd op voetbal gezeten bij Boekel Sport. Misschien is dat de re-
den dat ik zelf ook sportief ben. Ik denk dat het normaal was in onze familie 
om te sporten. Aangezien ik voetbal het leukst vond om te doen, ben ik 
gaan voetballen. Helaas mocht ik pas na mijn zwemlessen beginnen, maar 
sindsdien heb ik er nooit spijt van gehad.
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Wat verwacht je van de tweede helft van dit seizoen.
Ik verwacht dat we met de onder 19-1 wat meer punten kunnen pakken dan 
de eerste seizoenshelft. We hebben namelijk een goed team, maar laten 
niet altijd zien wat we kunnen. Zelf hoop ik zoveel mogelijk mee te mogen 
doen met Boekel Sport 1 en daar punten te pakken. We hebben een goed 
voetballend team en moeten denk ik wel in staat zijn om wat plekken om-
hoog te gaan op de ranglijst.

Op welke plaats ga jij eindigen met Boekel Sport 1.
Dit is natuurlijk altijd een lastige vraag. We staan op dit moment 10e, maar 
hebben ook nog wat minder wedstrijden gespeeld dan sommige teams die 
boven ons staan. Als wij deze seizoenshelft er alles aan doen om hoger te 
eindigen, denk ik dat een 6e of 7e plek er nog in moet kunnen zitten.
 
Guus heel veel voetbalplezier voor de rest van dit seizoen.

Buurtvoetbal?
Wordt een idee werkelijkheid? Oftewel, gaan we op zaterdag 22 juni 
2019 een buurtvoetbaltoernooi spelen bij v.v. Boekel Sport? Dat ligt 
aan jou en je buurtgenoten.

Bij voldoende animo beloven wij een spetterend recreatief toernooi op te 
zetten in de vorm van een buurtvoetbaltoernooi. Voordat je de deuren in 
jouw buurt afgaat of de buurtapp bombardeert, hierbij wat info met betrek-
king tot het toernooi:

Wat?
Voetbaltoernooi voor buurten in de gemeente Boekel bij v.v. Boekel Sport

Wie?
Spelers en speelsters van minimaal 16 jaar wonend in eenzelfde buurt 
(maximum van twee aansluitende straten)

Wanneer?
Zaterdag 22 juni van ongeveer 10.00 - 16.00 uur

Toernooivorm?
We spelen op kleine veldjes 6 tegen 6 (inclusief keepers). Je team moet 
dus uit minimaal 6 spelers bestaan, maar meer mag natuurlijk ook
 
Dit toernooi gaat enkel en alleen door bij voldoende inschrijvingen. Onze 
vraag aan jou is of je, bij interesse, een team kunt samenstellen. Graag 
horen we altijd een reactie, dan weten we of we op jouw buurt kunnen reke-
nen. Laat iets weten aan Vincent Martens of Sander Jonkers. Spreek een 
van hen aan of stuur een mailtje naar vincentmartens1979@gmail.com of 
jonkers_sander@hotmail.com. Na inschrijving volgt meer info. Je kunt na-
tuurlijk ook altijd Vincent of Sander benaderen voor meer info.
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Foederer
Member Crowe Horwath International

De voetbaldagen staan in het teken van Helemaal Hollands. Beleef 3 da-
gen vol training op de Hollandse manier, speel oud-Hollandse spellen die 
omgebogen zijn naar het voetbal en speel de Nederlandse Eredivisie in 
een 4-tegen-4 toernooi. 
Iedereen kan zich inschrijven in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar
Tijdens de 4-Skills Voetbaldagen stap je in een wereld van voetbal en spel 
waarbij plezier, ontwikkeling, techniek en creativiteit centraal staan. We 
trainen	specifieke	oefeningen	van:
•	 Jaap	Stam:	verdedigende	techniek
•	 Johan	Cruijff:	bewegingstechnieken	
•	 Dennis	Bergkamp:	aanvallende	techniek
•	 Pierre	van	Hooijdonk:	traptechniek	
De 4-Skills voetbaldagen staan mede onder leiding van trainers die werk-
zaam zijn bij PSV

                

                                                      Je kunt inschrijven voor 1,2 of 3 dagen 
            1 dag 34,98 - 2 dagen 69,98 euro - 3 dagen 99,98 euro 

      van 10:00 – 15:00 uur (inloop vanaf 9:30)

Op	 vrijdag	 3	 augustus	 is	 er	 ook	 nog	 een	 specifieke	 keepersdag.	Onder	
leiding van profkeeper Dani Centen van Goal Keeping ABC krijg je een dag 
specialistische keeperstraining. De kosten zijn 44,98 euro. 
Voor inschrijven zie de website: www.4-skills.nl  (06-10515979)

4 SKILLS

VOETBALDAGEN BOEKEL SPORT
In  de  meivakantie:  22 tot en met 24 april 



24 25

Jeugdportret van 
Flo Jacobs MO15-1
In dit jeugdportret maken we kennis met de dochter uit het gezin van 
Jarno en Loes Jacobs, die ook nog een zoon hebben, die ook bij Boe-
kel Sport speelt. Als trouwe supporters zijn ze vaak op het sportpark 
om te zien of hun kinderen in vorm zijn.

 
Naam:  Flo Jacobs
Elftal:  MO15-1 (E1)
Leeftijd: 13 jaar (8-8-2005)  
School:  Udens College, 2e klas Havo/  
  VWO

Waarom ben je gaan voetballen?
Ja, het leek me wel leuk en twee vriendinnen en 
neefjes en nichtjes deden het al en mijn broertje 
Jip ging er ongeveer tegelijkertijd met mij ook bij. 
Ik heb eerst nog een paar jaar turnen gedaan daarna een jaar of vijf dans-
les, streetdance, gedaan.

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Dit is mijn vierde seizoen.

In welke teams heb je gespeeld?
Twee jaar in de D5, samen met jongens. Daarna in een D-meisjesteam. De 
meeste meisjes uit dat D-team spelen nu in de MO15-1.

Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?
Goed! We zijn kampioen geworden en zijn nu hoger ingedeeld. We hebben 
nu drie wedstrijden gespeeld, waarvan twee gewonnen en één gelijk. 

We hebben een heel leuk en gezellig team.

Waar speel je meestal?
Meestal rechts op het middenveld, soms rechts of linksvoor. Voorkeur heeft 
midden rechts of achter rechts. Rechts is ook mijn voorkeursbeen, maar 
de	trainer	zegt	dat	links	ook	goed	gaat.	We	hebben	fijne	begeleiding.	Onze	
trainers	zijn	Rita	Goossens	en	Henry	Mimpen	en	onze	leidster	is	Miranda	
van Duijnhoven.

Heb je deze competitie al gescoord?
Nee, nog niet. Ik hoop dat nog te doen dit seizoen.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Ik kan goed verdedigen. Inzicht vind ik nog lastig, maar dat wordt steeds 
beter. Mijn snelheid kan nog beter. In ben nog een beetje te bescheiden 
(volgens papa). Ik mag er wat harder ingaan. Ik ben toch wel fanatiek, 
maar te netjes.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Ja, dit najaar dus kampioen. We hebben dat later gevierd in de kantine, 
omdat er in dat bewuste weekend een afscheidsdienst was van een jeugd-
trainer van Boekel Sport.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Ik heb geen andere sporten. Ik vind shoppen wel leuk en chillen met vrien-
dinnen. Ik ga ook regelmatig oppassen.

Hoe sportief is jullie gezin?
Papa	doet	aan	autoracen,	rallysport.	Dat	is	zijn	hobby	en	passie.	Hij	doet	
ongeveer vier keer per jaar mee aan een race. Dat duurt dan het hele 
weekend en we gaan dan met het hele gezin en andere gezinnen, een man 
of 25, naar het circuit. Dat is wel heel leuk.
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Mama heeft in haar jeugd gekorfbald bij JES in Venhorst en gevoetbald bij 
V.V. Venhorst. Ze is nu vaak actief langs de zijlijn als wij moeten spelen. 
Papa en mama zijn vaak als supporter aanwezig.
Jip	(9)	heeft	eerst	fietscross	gedaan	en	voetbalt	nu	net	zo	 lang	als	 ik	bij	
Boekel Sport. Hij zit bij JO10-1. Hij wil eigenlijk ook nog heel graag karten 
en is erge fan van de Formule1, vooral dan van Max Verstappen.

Wat is je favoriete club, speler?
PSV en de voetbalmeiden van het Nederlands elftal. We kijken altijd naar 
de wedstrijden als die op tv komen. We zijn een keer gaan kijken in het 
PSV-stadion tegen Noord-Ierland. We zijn toen met het hele team geweest. 
Dat was heel gaaf.

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Ik wil voorlopig nog gewoon blijven voetballen, net zo lang tot ik het leuk 
blijf vinden. Ik hoop dat dat nog heel lang duurt.

Weet je al wat je later wilt worden?
Ik	wilde	eerst	juffrouw	worden,	maar	ben	nu	aan	het	twijfelen.	Ik	zie	dat	er	
nog zoveel andere leuke beroepen zijn. Als ik 40 ben dan wil ik een eigen 
winkel hebben. Het wordt dan iets met interieur en wonen. Misschien in 
combinatie met mijn vader die dan de winkels bouwt en ik ze dan ga in-
richten.

Flo, bedankt voor je antwoorden in dit jeugdportret. We hopen dat je nog 
heel lang plezier hebt in het voetballen en we wensen je veel succes met 
je toekomstige keuzes.

                  Cor van de Pol

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



28Mode & Sport Kerkstraat 29, Boekel tel. 0492-322595
Schoenen Kerkstraat 44, Boekel tel. 0492-321772 
  

/vanrijbroek

Met kleding en schoenen 
van Van Rijbroek,

ben je klaar om te scoren!


