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Van de redactie
Nog vrij vers in gedachten zijn de momenten dat we definitief afscheid 
moesten nemen van enkele clubleden. Hoe wrang is het dan om nu plotse-
ling afscheid te moeten nemen van een jonge vader, echtgenoot en trainer 
van een van onze jeugdteams. We leven intens mee met het verdriet van 
het gezin, de familie Vossenberg en de aanverwante familie.

In deze aftrap lezen we enkele gegevens en feiten die in de Algemene 
Ledenvergadering van 31 oktober 2018 ter sprake zijn gekomen. Onze 
voorzitter blikt vooruit naar de nieuwjaarsreceptie, waarbij een achttal jubi-
larissen gehuldigd zullen worden. 

‘In the picture’ staat een speler uit de selectie die hopelijk nog een hele tijd 
mee kan spelen om voor Boekel Sport doelpunten te maken, want dat is 
een van zijn specialiteiten. In het Jeugdportret staan twee sportieve twee-
lingbroers, waarvan je absoluut niet zou zeggen dat het een tweeling is. Ze 
spelen van jongs af in hetzelfde team en zijn van plan om dat voorlopig zo 
te houden. 

Wist u dat ……? Nou, lees maar. 

Omdat we pas in februari de volgende aftrap uitbrengen wensen we ieder-
een alvast gezellige kerstdagen toe en het allerbeste op alle gebieden voor 
het nieuwe jaar 2019. 
De kopiedatum voor aftrap nr. 3 van dit seizoen staat op zondag 27 januari 
2019.

Inhoud
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Op het moment dat ik dit schrijf is het mistig en koud buiten. Natuurlijk het 
is al december, maar we moeten er toch wel weer even aan wennen dat 
het mooie weer plaats heeft gemaakt voor het echte winterweer. We gaan 
alweer richting de winterstop en we zien dat de ranglijsten van de verschil-
lende competities langzaamaan vorm gaan krijgen. Met name ons derde is 
zeer voortvarend van start gegaan en zijn inmiddels al in het bezit van de 
eerste periode! Erg goed werk van onze oudjes van het derde onder leiding 
van Rob en Frans.

Op 31 oktober vond de algemene leden vergadering plaats. Daarin namen 
we afscheid van Wim van Zutven als bestuurslid. Maar liefst 40 jaar heeft 
Wim in het bestuur gezeten! Na eerst 10 jaar penningmeester te zijn ge-
weest, switchte Wim naar de functie van secretaris. In die functie heb ik de 
afgelopen 7 jaar met Wim mogen samenwerken. Wim was dan wel secre-
taris, maar daarnaast overzag hij eigenlijk alles. Het financiële, natuurlijk 
de accommodatie, waarin hij in het bestuur ook verantwoordelijk voor was. 
Maar ook alle andere zaken hield hij altijd heel goed bij en als het nodig 
was deed hij daar iets mee. Als er hard gewerkt moest worden kon en kan 
er echt niemand tegen Wim op. Wim van Zutven, altijd goede zin, veel lol 
in wat hij doet en daarnaast, vol kattenkwaad!
Heel veel overleg, intern bij Boekel sport, maar ook extern bij met name 
de gemeente, heeft Wim gevoerd. En altijd kwam Wim goed beslagen ten 
ijs en stond hij altijd zijn mannetje. Als het nodig was vloog Wim er flink in, 
maar altijd met maar één doel. Het belang van Boekel Sport!
Ik heb heel wat bestuurders in allerlei besturen mee gemaakt, maar een 
pur sang bestuurder zoals Wim heb ik nog maar zelden gezien.
Ik ben er van overtuigd dat Wim voor een belangrijk deel verantwoordelijk 
is, dat we nu een Boekel Sport hebben zoals het nu is. Een geweldige 
club met een prachtige accommodatie en een vrijwilligersleger dat voelt 
als familie.

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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Ik wil Wim vanaf deze plaats enorm bedanken voor alles wat hij voor het 
bestuur, maar zeer zeker ook voor onze club heeft betekend. Het Boekel 
Sport, zoals het er nu staat, heeft enorm veel aan Wim te danken. Bij de 
Nieuwjaars receptie komen we hier zeker nog op terug.

Ook zijn tijdens deze algemene ledenvergadering twee nieuwe bestuurs-
leden gekozen. Als voorzitter van de Technische Commissie draait Joeri 
de Wit al enige tijd mee in het bestuur, maar de officiële benoeming vond 
plaats via de  Algemene Leden Vergadering.
Wij zijn als bestuur heel blij dat Joeri met zijn voetbaltechnische kennis 
deze bestuurstaak met de portefeuille Technische zaken gaat vervullen. 
Daarnaast heeft het bestuur, in de persoon van Eric van Houtum  een  
nieuw bestuurslid benoemd, ter vervanging van Wim van Zutven. Eric zal 
binnen het bestuur verantwoordelijk worden voor de zaken betreffende ac-
commodatie en daarnaast zitting gaan nemen in de accommodatie-com-
missie.
Wij als bestuur zijn heel blij dat Eric met zijn bouwkundige kennis en zijn 
nuchtere boerenverstand bereidt is om ons bestuur te komen versterken.

Graag wil ik uw aandacht vragen voor onze nieuwjaarsreceptie. Net als 
twee jaar geleden willen we een sponsorloop organiseren voor een goed 
doel. Een commissie is bezig met de organisatie hiervan en zal binnen 
afzienbare tijd informatie hierover publiceren.
Deze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op donderdag 3 januari.
Tijdens deze receptie huldigen we de volgende jubilarissen.
50 jaar lid  Joep Jansen
40 jaar lid Wim van Zutven
25 jaar lid zijn Jan Tielemans, Danny van Dijk, Rens Verhoeven, Cor Re-
ijnen, Sjaak vd Rijt, Robert Kuijpers.
Alle leden zijn van harte welkom.
Tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Met vriendelijke groet, Paul vd Berg

Foederer
Member Crowe Horwath International
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Familie berichten
Op zondag 25 november 2018 is Rob van de Vos-
senberg, in de leeftijd van 37 jaar, zeer plotseling 
overleden. Rob was leider/trainer bij de JO8-3, 
waarin zijn zoon Ties speelt. Wij leven intens mee 
met het verdriet wat dit gezin en de families is 
overkomen. We wensen Anne, Ties, Loet en alle 
betrokkenen heel veel sterkte toe!

Bestuur en leden voetbalvereniging Boekel Sport

Wist u dat...
• De twee personen in het Jeugdportret van deze aftrap de nummers 116 

en 117 zijn van het totaal aantal personen in de Jeugdportretten in het 
clubblad van Boekel Sport?

• De eerste persoon Niels Reijnen is geweest die toen in de B1 speelde 
in het seizoen 1989/1990?

• Hij werd opgevolgd door de tweeling Jeroen en Bart Vogels die toen in 
de E1 speelden, ook in het seizoen 1989/1990?

• Er acht leden van Boekel Sport meedoen aan de KNVB-cursus Vereni-
gingsscheidsrechter?

• Dit zijn: Marcin Czlapa, Henry Mimpen, Toon Jonkers, Alexander van 
Asperen, Mike van Asperen, Tijn Straatman, Ton Hoevenaars en Wim 
Bouwmans?

• Zij op maandag 17 december kunnen slagen voor deze cursus?
• Boekel Sport heel blij is met deze mensen?
• Paul van den Berg de tiende voorzitter is van Boekel Sport sinds de 

oprichting in 1955?
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• Zijn voorgangers de volgende personen waren: Martien van Lieshout, 
Theo Vonk, Andries de Jong, Jan Derks, Nol Steegs, Ben van der 
Kruijs, Sjef van Zon, Hein van den Elzen en Wim Bouwmans?

• Wim van Zutven een bijzondere mijlpaal heeft bereikt?
• Hij 40 jaar in het bestuur zit van Boekel Sport, vanaf zijn lidmaatschap 

dat dus ook 40 jaar is?
• Hij met andere jubilarissen wordt gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie 

op donderdag 3 januari 2019?
• Alle leden hiervoor uitgenodigd zijn en dat deze receptie om 19.00 uur 

begint?

In the picture
Noud van Stiphout
Jarenlang kon Boekel Sport vertrouwen op Sjoerd Vogels. Hij stond 
altijd garant voor veel doelpunten. Maar een goede opvolger stond 
niet klaar. We hoopten op Noud van Stiphout maar ook  hij werd geen 
vaste waarde voor Boekel Sport 1. Waarom niet? Nu gaat Noud er nog 
een keer helemaal voor. Tijd om eens met hem in gesprek te gaan.

Noud weer terug bij het eerste? Wat is de reden dat jij je weer beschik-
baar stelde?
Ja,  ik heb een 1,5 jaar een beetje gesukkeld met mijn enkel en daar 
kwamen heel veel revalidatie trainingen bij kijken en ook fysio enzovoorts. 
Hierdoor kreeg ik minder zin om op het hoogste niveau in Boekel te blij-
ven voetballen en besloot ik om bij het 4de te gaan trainen. Maar na een 
jaartje bij het vierde  miste ik wel het  prestatie voetbal. Het echt iets neer  
zetten met een team. En ook als doorslag was natuurlijk dat de meeste 
van mijn vrienden bij de selectie zitten en daarnaast  hebben Youri van 
der Steen en Jorg van Doren wel een extra zetje gegeven in de goede 
richting om er ook echt voor  te gaan zeg maar. 

Volgens mij kwam jij na de junioren ook meteen bij Boekel Sport 1  
Ja klopt, ik heb, als tweede jaar A -junior, eigenlijk al driekwart jaar met 
het eerste gevoetbald en sindsdien eigenlijk altijd in Boekel Sport 1 ge-
staan. 

Heb jij in de jeugd altijd in de spits gestaan of voetbalde jij ook op andere 
posities?
Ja eigenlijk altijd spits of aanvallende middenvelder. Heb eigenlijk nooit 
anders gedaan in de jeugd, en dat is me altijd goed bevallen.

Legde jij er bij de junioren ook altijd veel in het mandje?  
Ja, bij de junioren ging het iets makkelijker dan bij de selectie, maar dat 
ging me altijd wel goed af! 

Noem eens een aantal spelers waarmee jij in de junioren voetbalde?
Teun Wiendels, Juul Hurkmans, Jorg van Doren, Youri van der Steen, 
Frans Ketelaars, Jelle Bouwmans, Kevin van de Laar en Tom vd Berg. 
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We hadden echt een team wat uit onze vrienden groep bestond en vaak 
nog wat aanvulling. Altijd een hele leuke tijd gehad, na de wedstrijd gezel-
lig met z’n allen in de kantine en daarna samen op stap. 

Hadden jullie in de jeugd succesvolle teams?
We hebben wel altijd een goed team gehad maar nooit echt successen 
gehad. Dat kwam omdat de lichting voor ons van Nick Raaijmakers  en-
zovoorts vaak kampioen werden dus het was al een goede prestatie als 
we ons konden handhaven, en dat is ook altijd gelukt! Een keer zijn we 
vijfde geworden in de toen nog 3e divisie (volgens mij)! We zijn wel in de 
D1 bekerwinnaar geworden. Dat is denk ik wel de grootste prestatie in de 
jeugd voor ons! 

Wat waren je talenten in de jeugd en wat waren je werkpunten?
Dat is lastig te zeggen maar ik heb eigenlijk altijd wel een neusje voor de 
goal gehad en ik denk dat ik mijn lichaam wel goed gebruik in duels. Mijn 
werkpunten waren mijn uithoudingsvermogen en omschakelen.
Vanuit de jeugd kwam jij bij de A- selectie. Werd jij toen ook gezien als de 
beoogde opvolger van Sjoerd?
Ik heb dat nooit echt zo gevoeld, want Sjoerd is een super spits en ik heb 
eigenlijk altijd samen met hem gespeeld. Vaak als 10 onder hem. Ik heb 
ook altijd met plezier met hem gevoetbald, veel van hem geleerd en heb 
in die tijd nooit zo gedacht dat ik hem op moest volgen omdat ik hem ook 
een andere speler vind. Maar ik denk dat je het achteraf  wel zo kan zien 
omdat ik op zijn oude plaats sta. 

Hoeveel jaren heb jij in de A- selectie gespeeld?
Vijf jaar waarvan ik het laatste jaar maar twee wedstrijden heb gevoetbald 
door blessures.

Was dat de belangrijkste reden dat jij uiteindelijk lager bent gaan voetbal-
len?
Ja voornamelijk de blessures en daardoor had ik geen zin meer om te 

trainen en in de selectie zonder trainen gaat niet. Daarom maakte ik de 
keuze om in het vierde elftal te gaan voetballen.

Vorig jaar werd jij, mede door de vele blessures, weer bij het eerste 
gehaald. Was dit ook het moment dat jij dacht ik wil er nog wel een keer 
voor gaan?
Het voelde wel weer fijn om fit te zijn en mee te voetballen met het eerste, 
maar mede door Youri, die assistent trainer is geworden, en Jorg, die 
verzorger is, besloot ik het weer te proberen.

Hoe bevalt het jou tot nu toe?
Het bevalt goed, we hebben een leuk team die voor elkaar wil gaan en ik 
heb mijn plezier ook weer terug gevonden in het trainen.

Kostte het veel moeite om weer op het niveau van Boekel Sport 1 te 
komen?
Nou qua voetbal vond ik het mee vallen ook al ligt het tempo een stuk 
hoger. Ik denk dat je het spelletje  niet echt verleerd. Maar fysiek en con-
ditioneel is het wel even aanpoten, nog steeds. 

Zie jij mogelijkheden met de selectie die er nu staat?
Jazeker, ik denk dat we wel iets moois kunnen bereiken met dit team! 
Zowel 1 als 2. 

Wanneer is jouw seizoen geslaagd?
Als we een periode winnen, en voor promotie kunnen spelen, en ik denk 
echt voor mezelf als ik topscorer van het eerste wordt, daarvoor sta je in 
de spits natuurlijk! 

Noud bedankt voor het interview. 
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Kunstgras bij Boekel Sport?
Te lezen in de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 31 oktober 
2018: 

Vervolgens geeft de secretaris een toelichting op de resultaten uit de en-
quête voor een kunstgrasveld bij Boekel Sport. Doel van deze enquête is 
te polsen of er binnen Boekel Sport voldoende draagvlak is voor het reali-
seren van een kunstgrasveld. Aan de hand van de resultaten van de ver-
schillende vragen uit de enquête licht de secretaris toe dat de werkgroep 
van mening is dat er voldoende draagvlak is om de haalbaarheid voor 
de aanleg te onderzoeken. Met een respons van 220 enquêtes is er ook 
sprake van een representatieve enquête. De werkgroep gaat verder met 
het opstellen van een plan van aanpak waarin aandacht is voor financiën, 
planning, communicatie en locatie. Over de vorderingen zal de werkgroep 
de leden middels de website op de hoogte blijven houden.’  
Hierbij dient te worden vermeld dat de meeste spelers een kunstgrasveld 
wel zien zitten om op te trainen, als de gewone grasvelden niet geschikt 
zijn, maar niet om er wedstrijden op te spelen. Word dus vervolgd.

Dit zal niet meer gebeuren!
Eveneens te lezen in de voornoemde notulen:
De voorzitter van de Accommodatiecommissie, Wim van Zutven, geeft een 
toelichting op de gemaakte kosten voor de verbouwing van de kantine. 
Hierbij wordt het duidelijk dat er een forse overschrijding van het beschik-
baar gestelde krediet is. Gedurende de verbouwing is het bestuur door de 
bouwcommissie hiervan op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft er voor 
gekozen om naast de verbouwing van de kantine ook de hal/toiletgroep en 
het wedstrijdsecretariaat aan te pakken. De overschrijding op het krediet 
bedraagt hierdoor ruim € 20.000,--. Het bestuur beseft dat feitelijk hier de 
Algemene ledenvergadering voor bij elkaar geroepen had moeten worden 
en wil hiervoor het boetekleed aantrekken. 

Ondanks deze gang van zaken wil het bestuur aan de vergadering vragen 
om achteraf instemming te vragen voor het gebruik van het extra krediet.

De consequentie!
Wederom uit de notulen:
Aangezien de kosten het afgelopen jaar fors hoger zijn geweest wil het 
bestuur voor dit jaar geen grote investeringen doen. In het investeringsplan 
2015-2020 staat nog het vervangen van het dak, het vervangen van de 
entree en het realiseren van een overkapping aan de kantine. Het bestuur 
wil in 2019 starten met de voorbereidingen voor het realiseren van een 
overkapping. Bij de volgende Algemene Ledenvergadering wil het bestuur 
een uitgewerkt plan, voorzien van offertes, ter vaststelling voorleggen.
Na de uitleg op de gestelde vragen kan de vergadering instemmen met de 
hogere kosten voor het oppimpen van de kantine.

Veranderingen in het bestuur
Uit de notulen:
Aftredend en herkiesbaar is Ad van de Elzen. De voorzitter geeft aan dat 
het bestuur zeer tevreden is over het functioneren van Ad in het bestuur,  
als afgevaardigde van de Commerciële Commissie en natuurlijk als con-
tactpersoon van de kantine. De voorzitter vraagt de algemene vergadering 
toestemming te verlenen om Ad wederom te kiezen voor een periode in het 
bestuur. De vergadering kan hiermee instemmen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is Wim van Zutven. Het bestuur stelt voor 
Eric van Houtum te benoemen als nieuw bestuurslid ter vervanging van 
Wim. Eric zal binnen het bestuur verantwoordelijk worden voor de zaken 
betreffende accommodatie en daarnaast zitting gaan nemen in de Accom-
modatie Commissie. Het bestuur is erg blij dat Eric met zijn  bouwkundige 
kennis en zijn nuchtere boerenverstand bereidt is om ons bestuur te komen  
versterken. De voorzitter vraagt de algemene vergadering om in te stem-
men met de benoeming van  Eric. De vergadering kan hiermee instemmen. 
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Tot slot stelt het bestuur voor om Joeri de Wit te benoemen als bestuurslid 
met de portefeuille technische zaken. Als voorzitter van de Voetbal Tech-
nische Commissie draait Joeri al enige tijd mee in het bestuur, maar de 
officiële benoeming moet via de algemene ledenvergadering. Als bestuur  
vinden wij het erg fijn dat Joeri, met zijn voetbaltechnische kennis, deze 
taak wil vervullen. De vergadering geeft aan ook met de benoeming van 
Joeri te kunnen instemmen. 
De voorzitter wenst de benoemde bestuursleden veel succes met het be-
kleden van de bestuursfuncties.’  

Jeugdportret van 
Nils en Tijn de Bie
In dit jeugdportret maken we kennis met de tweelingbroers uit het 
gezin van Erik en Susan de Bie-Rijkers. Twee oudere broers comple-
teren dit mannengezin. Voetbal en scouting zijn de kernwoorden als 
we kijken naar de activiteiten van dit sportieve gezin.

 
Naam:   Nils de Bie
Elftal:  JO13-2 (D2)
Leeftijd: 12 jaar (15-4-2006)  
School: Udens College, Havo/VWO, AanZet 1D

Naam:  Tijn de Bie
Elftal:  JO13-2 (D2)
Leeftijd: 12 jaar (15-4-2006)
School: Udens College, Havo/VWO, AanZet 1A

Waarom ben je gaan voetballen?
Nils:  Omdat Jort (broer) het ook deed. 
Veel kinderen uit de klas voetbalden en ik vond het heel leuk.
Tijn:  Het leek me een leuke sport en veel klasgenootjes deden het.

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Tijn/Nils:  7 jaar

In welke elftallen heb je gespeeld?
Tijn/Nils:  In 4x4, F7, F3, E3, E2, D3 en nu D2. 
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Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Tijn:  Goed. We hebben een leuk team en de resultaten zijn nog best goed. 
We hebben 3 wedstrijden verloren, 0 gelijk gespeeld en 4 gewonnen. We 
staan op de 7e plaats. (23-11-2018)
Nils: Ik denk dat dit het leukste elftal is waarin ik gespeeld heb. We spelen 
samen met een aantal vrienden en we hebben een goed niveau.

Waar speel je meestal?
Nils:  Altijd laatste man. Het jaar daarvoor ook en daarvoor ook steeds ver-
dediger. Als de tegenstander niet zo goed is zou ik graag ook een keer op 
het middenveld of in de aanval willen spelen, maar niet voor vast.
Tijn:  Rechtsvoor, vorig jaar ook. Als ik zelf mocht kiezen zou ik voor de 
spitspositie kiezen. Ik heb in de andere elftallen ook meestal voorin ge-
speeld.

Heb je deze competitie al gescoord?
Tijn:  Ja, 5 keer, waarvan één hattrick, en 1 eigen goal. Die schoten ze 
tegen mijn hoofd en toen ging de bal in de goal.
Nils:  Ja, al 4 keer, waarvan 3 keer in één wedstrijd. Als het goed gaat mo-
gen wij mee naar voren bijv. bij corners. Onze grootste overwinning tot nu 
toe is 11-0.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Nils:  Verdedigen gaat goed. Ik kan goed de bal afpakken. Mijn snelheid is 
goed. Verbeterpunten zijn koppen en met links schieten.
Tijn:  Ik ben snel en kan heel goed koppen. Ik ben niet zo goed in het schie-
ten op de goal. Mijn assists zijn meestal wel goed. Ik ben rechtsbenig en 
links is nog een verbeterpunt.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Tijn:  Nee, nog nooit kampioen geweest.
Nils:  We zijn wel eens ooit 1e geworden bij een toernooi in Uden.

Misschien dat we bij de nieuwe indeling kans maken om kampioen te wor-
den.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Nils:  Ik zit bij scouting, bij de Bevers en ik doe graag gamen. Behalve 
zwemmen heb ik eigenlijk geen andere sporten gedaan. Als er bij ons een 
andere sport ter sprake komt dan mag dat, maar scouting staat zo’n beetje 
vast.
Tijn:  Ik zit bij scouting en ik zwem graag.

Welke sport zou je gaan doen als je niet meer mocht voetballen?
Nils:  Ik denk basketbal. Dat doen we op school bij de gym en dat vind ik 
wel leuk.
Tijn:  Ik denk dan zwemmen of handbal, dat vind ik wel mooi om te doen.

Hoe sportief is jullie gezin?
Nils/Tijn:
Lars (14 jaar) zit bij hockey in Boekel. Hij heeft ook zwemmen gedaan en 
judo en voetbal. Bij voetbal vond hij dat hij geen leuk team had en is toen 
bij hockey gaan kijken, omdat drie vrienden daar speelden. Hij zit nu zo’n 
3-4 jaar bij hockey.

Jort(16 jaar) speelt bij Boekel Sport JO17-1 (B1) en is in 1e jaars op het 
Summa College richting Sport en Bewegen. Vorig jaar heeft hij al meege-
holpen met onze voetbaltrainingen en dit jaar helpt hij op de maandag bij 
de trainingen van de JO13-2. We hebben geen vaste trainer. Onze trainers 
zijn Vincent, Wout, Jort, Anke en Mark. En onze leiders zijn Rob en Danny. 
Wij spelen trouwens liever een wedstrijd dan dat we trainen.

Papa zit bij tennis en op zondagochtend gaat hij wielrennen. Hij heeft in de 
jeugd bij Boekel Sport gespeeld, steeds in 1e teams. Op zijn 21e moest hij 
stoppen vanwege een blessure aan zijn knieën, waaraan hij geopereerd is. 



22 23

Hij is tot vorig jaar leider geweest, eerst bij het team van Jort en later bij ons 
team. Hij heeft het druk met scouting als voorzitter.
Mama doet wandelen en zwemmen met vriendinnen, drie keer in de week. 
Ze heeft lang bij jazz ballet gezeten en ook bij handbal, tennis en atletiek.
We gaan elk jaar met het hele gezin op wintersport skiën en bergwandelen 
in Westendorf in Oostenrijk. Dat doen we al zo’n tien jaar.
We zijn dus best wel sportief met z’n allen.

Wat is je favoriete club, speler?
Tijn:  PSV. Een favoriete speler heb ik niet.
Nils:  Boekel Sport en PSV. Geen echte favoriet maar Lozano vind ik wel 
goed.

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Nils:  Dat weet ik niet. Ik wil in ieder geval wel blijven voetballen. In welke 
teams zie ik wel.
Tijn:  Ik denk dat ik nog heel lang blijf voetballen bij Boekel Sport.

Weet je al wat je later wilt worden?
Nils:  Ik weet het nog helemaal niet.
Tijn:  Misschien meester.

Nils en Tijn, bedankt voor jullie eerlijke antwoorden in dit interview. We 
wensen jullie nog veel succes toe met jullie verdere carrière op leer- en 
sportgebied.



24 25

                  Cor van de Pol

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

.DONDERdag 3 JANUARI vanaf 20.30 uuR 

Tijdens deze receptie huldigen we de volgende jubilarissen:
• 50 jaar lid Joep Jansen
• 40 jaar lid Wim van Zutven
• 25 jaar lid zijn Jan Tielemans, Cor Reijnen, Sjaak vd Rijt, 

Robert Kuijpers, Danny van Dijk en Rens Verhoeven 

Alle leden zijn van harte welkom!

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN SPORTIEF 
EN GELUKKIG 2019

Nieuwjaarsreceptie 
2019
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