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Van de redactie
Na een stevige winterstop en carnaval wordt er weer gevoetbald. Helaas 
zijn er nu al vele wedstrijden afgelast door de strenge vorst. We wensen 
alle teams veel succes toe bij het vervolg van de competitie. Helaas is in 
deze periode wederom een Boekel Sport lid ons ontvallen. En wederom 
heeft Boekel Sport meegewerkt aan een waardig afscheid voor deze club-
man.

We blikken weer even terug in 40 jaargangen van ons clubblad.
Verenigingen zoals Boekel Sport zijn erg afhankelijk van vrijwilligers. 
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en justitie worden er nu voorwaarden 
gesteld aan deze vrijwilligers. Meer informatie daarover in deze aftrap.

Een zeer gedreven persoon, die op allerlei gebied actief is, o.a. met de 
kerstbomenhandel komt aan het woord in ‘In the picture’.
In het jeugdportret maken we kennis met de gelukkige jeugdprins van de 
Knöllekes. Carnaval vieren en voetballen zijn gewaarborgd in de families 
van deze jeugdspeler.
Afscheid nemen van actieve spelers is bij Boekel Sport 8 in goede handen. 
Lees het verslag van dit elftal.
 
Na vele jaren met drie personen de redactie gevormd te hebben is deze 
vanaf nu uitgebreid tot vier personen. Daar zijn we heel blij mee. We ver-
welkomen van harte ons nieuwe redactielid Sander Jonkers. We hopen 
nieuwe impulsen te vinden door zijn inbreng. We blijven open staan voor 
ideeën en suggesties om invulling te geven aan ons clubblad.
De volgende aftrap staat gepland voor week 16, 15 – 22 april.
De kopiedatum is zondag 8 april.

Inhoud
 

•	 Van de redactie 

•	 Van de voorziter 

•	 Familie berichten 
 

•	 VOG 

•	 Uit het archief 

•	 In de picture: 
Sven Krol 

•	 Afscheid Rob v.d. Zan-
den en Harm van Hal 

•	 Jeugdportret 
Mick van van den Elzen 



6 7

Wederom moesten we als vereniging afscheid nemen van een 
gewaardeerde vrijwilliger. En wederom waren er vele leden van onze 
vereniging die deze vrijwilliger, de laatste eer kwamen bewijzen.
Ger Raijmakers vorig jaar nog onze vrijwilliger van het jaar, 
is 4 februari op 59-jarige leeftijd overleden.

We wisten natuurlijk allemaal dat Ger zijn ge-
zondheid stapje voor stapje achteruitging, en dat 
er een moment zou komen, dat hij de strijd te-
gen A.L.S. zou gaan verliezen. Maar als dan uit-
eindelijk dat moment daar is, schrik je daar dan 
weer enorm van. 
Heel bijzonder, emotioneel, maar zeker ook erg 
mooi, was het afscheid dat Ger persoonlijk van 
iedereen nam. Wetende dat dit ook werkelijk af-
scheid betekende.
Ger, werd op 1 september 1999 lid van vv Boekel 

Sport. Ger meldde zich aan om leider te worden van het team van zoon 
Nick. Zijn gedrevenheid, plezier en passie, leidde er al snel toe dat hij voor 
het jeugdbestuur gevraagd werd. Ger voelde zich toen al een echte Boekel 
Sportman, en hoefde dus niet lang na te denken om ja te zeggen. Hier 
bleef het niet bij. Ger werd coördinator van de A en B-jeugd. En daarnaast 
verzorgde Ger, de aanmeldingen van nieuwe leden, en de inschrijvingen 
van toernooien. Ook was hij de inspirator van het Danone toernooi. Als er 
bij Boekel Sport gebouwd werd, was het Ger die keek wat hij daarbij aan 
kon leveren. Met name bij de bouw van de tribune, heeft Ger voor vele 
materialen gezorgd.
Ger was een vrijwilliger waar je van op aan kon, en die altijd gewoon zich-
zelf bleef. 

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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Op de voorgrond hoefde Ger niet, het liefst deed hij zijn ding op de achter-
grond, zonder echt op te vallen. Maar wat hij deed, deed hij goed en met 
volle overtuiging. We zullen Ger gaan missen om zijn vrijwilligerskwalitei-
ten, maar bovenal zullen we Ger als persoon gaan missen.
Life goes on, is natuurlijk een bekende, en vaak gehoorde uitdrukking. 
Maar de stap van de afscheidsdienst van Ger op die carnavals zaterdag, 
naar de start van de Carnaval, is een wel erg grote!

Een carnaval waarbij wederom Boekel Sport goed vertegenwoordigd was. 
Bij de jeugdraad van de Knöllekes met jeugdprins Mick uit de JO13-3. En 
met vorst Chiel bij de Vliegenmeppers.
Nu de Carnaval inmiddels ook weer achter de rug is, en de dagen lang-
zaam langer worden, kunnen we ons weer gaan richten op het voetbal. 
Ik hoop dat het voorjaar ons een beetje gunstig gezind is, zodat verdere 
afgelastingen zoveel mogelijk uit blijven. Daarnaast wens ik iedereen veel 
succes bij het vervolg van de competitie.

Met vriendelijke groet,
Voorzitter Paul vd Berg

Alsnog feliciteren wij Roel en Leonie van Zutven met de geboorte van hun 
dochter Vo, geboren op 20 november 2017. De gelukkige familie is woon-
achtig op Burgt 15b, 5427 RN in Boekel.

(Uit aftrap nr. 4, februari 1983)
Ten huize van Wim van Zutven is onlangs een nieuwe zoon in de wieg ver-
schenen.	Zijn	naam	is	Roel.	Proficiat	familie	van	Zutven!

Familie berichten

Foederer
Member Crowe Horwath International
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Carnaval zit er weer op. Voor enkele leden een bijzondere ervaring door 
hun uitverkiezing waarmee wij hen alsnog feliciteren:
Giel Verstraten als vorst van de Vliegenmeppers.
Mick van den Elzen als jeugdprins van de Knöllekes.

Ons medeleven gaat uit naar de families Raijmakers en Vesters met het 
overlijden van hun Ger. Onze voorzitter heeft in zijn woord gekenschets 
wat Ger voor Boekel Sport betekend heeft. We wensen Hennie, Nick, Lon-
neke en Stef heel veel sterkte toe.

VOG
VOG per 1 mei 2018 voor élke vrijwilliger, die in contact komt 
met sportende (jeugd)leden verplicht!!!

Als leider, trainer en vrijwilliger heb je een vertrouwenspositie. Ouders ver-
trouwen hun kind namelijk aan jou toe! Dat is dé reden dat het bestuur heeft 
besloten dat élke vrijwilliger, die in contact komt met sportende (jeugd)le-
den binnen Boekel Sport uiterlijk op 1 mei 2018 een VOG ingeleverd dient 
te hebben.
Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden 
van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is ge-
gaan met bijvoorbeeld kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen 
de vereniging kan uitoefenen.

Wat is een VOG eigenlijk?
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar op-
levert voor het gevraagde doel; bijvoorbeeld training geven bij een jeugd-
team. Het gaat om vrijwilligers, die direct contact (kunnen) hebben met 
onze jeugdleden. 
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De	VOG	wordt	alleen	voor	dit	specifieke	doel	aangevraagd.	Daarnaast	is	
de VOG ook alleen geldig voor de functie bij Boekel Sport.

Voor wie wordt een VOG aangevraagd?
De VOG wordt aangevraagd voor alle actieve vrijwilligers van Boekel Sport. 
Omdat alle vrijwilligers vaak op een of andere manier betrokken zijn bij de 
organisatie en uitvoering van jeugdtrainingen, jeugdwedstrijden en andere 
jeugdactiviteiten of in contact kunnen komen met jeugdleden.
 
Wat zijn de kosten van de VOG?
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers in de (jeugd)sport is gratis.
 
Wat als?
De commissie Normen & Waarden controleert welke vrijwilligers nog geen 
VOG ingeleverd hebben. Deze lijst wordt uitgeprint opgehangen in de gang 
bij het bestuurssecretariaat. Door het bestuur, de opvangploeg en de com-
missie Normen en Waarden worden deze personen vanaf het weekend 
van 17 en 18 maart 2018 aangesproken om een VOG alsnog in te leveren. 
Met vrijwilligers, waarvan op 1 mei 2018 nog geen VOG binnen is, wordt 
contact opgenomen door vertrouwenscontactpersoon Eric Somers. Na het 
contactmoment	heeft	betreffende	vrijwilliger	14	dagen	tijd	om	een	VOG	te	
overleggen. Doen ze dat niet óf wijst de vertrouwenscontactpersoon de 
uitleg	af,	dan	volgt	de	sanctie,	dat	desbetreffende	vrijwilliger	met	onmiddel-
lijke ingang géén vrijwilligerswerk meer mag doen bij Boekel Sport.
 
Werkwijze, inleveren en beheer van de ontvangen VOG’s
Het COVOG, Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag, onderzoekt de 
aanvraag, waarbij alleen gekeken wordt naar het doel waarvoor de aan-
vraag is ingediend. In dit geval de omgang met minderjarigen.
De aanvraag wordt door Boekel Sport gedaan waarna de vrijwilliger een 
mail krijgt met als titel: Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Om-
trent het Gedrag. De vrijwilliger dient middels een link de VOG-aanvraag 
af te ronden. 

Na goedkeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangt de 
vrijwilliger de VOG per post. Het origineel levert u in GESLOTEN ENVE-
LOPPE in bij Eric Somers (VCP), bij Chantal Straatman (lid commissie 
Normen en Waarden) of deponeer de VOG in de brievenbus in het wed-
strijdsecretariaat.
Het beheer van de VOG ligt in handen van (VCP) Eric Somers. Gebruik in 
een digitale omgeving is uitgesloten.
Vrijwilligers, die geen DigiD hebben, kunnen (ook kosteloos) terecht bij de 
balie van het gemeentehuis om een VOG aan te vragen.

De inleveradressen
Eric Somers, Laagveld 34, 5427 JL Boekel; 0492-323780
Chantal Straatman, Spechtlaan 11, 5427 VK Boekel; 06-25317045
Brievenbus in wedstrijdsecretariaat van Boekel Sport

Uit het archief 40 jaar d’n Aftrap
Bibberen van de kou
Woenselse Boys M1 – Boekel M1 0-3
Om half elf vertrokken we met vier auto’s naar Eindhoven. We hebben twee 
nieuwe meisjes bij ons elftal. Drie meisjes hadden zich licht geblesseerd. 
Femke Willems (pols) Debby Linders (hak), en ik aan m’n scheenbeen. De 
goals waren gescoord door:  Mirelle v. Rijbroek alle drie. De keepster van 
Boekel Sport kon niet mee doen want ze was net thuis uit het ziekenhuis. 
Haar amandelen moesten er uit. De keepster is mijn zus van 14 jaar. Moni-
que v. Lierop heet ze. Onder de wedstrijd viel er nog een regenbuitje maar 
verder hadden we goed weer. Toen de wedstrijd was afgelopen waren alle 
speelsters moe. We wilden allemaal lekker gaan douchen. We deden de 
douche aan en iedereen onder de douche zat te bibberen van de kou 
omdat het water ijskoud was. En toch hadden we onder de koude douche 
ons eigen gewassen. Toen gingen we met z’n alle naar de kantine en heb-
ben wat gedronken. Het was erg gezellig. Marina van Lierop
(Uit aftrap nr. 1, september 1988, 2e jaargang, nieuwe telling)
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Uit de Wist u dat
•	 Erik van Mierlo is gestopt met buitenvoetbal wegens zijn studie
•	 Dit komt omdat hij net als Ton van de Ven op zijn dertigste een Merce-

des wil rijden
•	 Arie en Susan van Lankveld hun kinderen Nederlands proberen te  

leren
•	 Arie tijdens het avondeten tegen zijn jongste spruit zegt: 

“Eerst netjes je bord leeg eten en daarna mag je hem uitskaarzen.”
(Uit aftrap nr. 2, oktober 1989, 3e jaargang)

Wat zijn ze geworden?
Uit een Jeugdportret van de 11-jarige Ralph van Schijndel en zijn 8-jarige 
broertje Luke.

Wat hoop je om later te worden?
Ralph: Dat ik profvoetballer word en dat ik een miljoen per dag verdien. Of 
anders boswachter, ik houd van de natuur en dieren.
Luke: Dat ik profvoetballer word en dat ik 10 miljoen per dag verdien. (Ralph 
vindt dat Luke wel wat overdrijft.) En anders militair of boswachter en jager.
(Uit aftrap nr. 9, mei 1991, 4e jaargang)

Sportievelingen
Na 5 wedstrijden als grensrechter te hebben gefungeerd van BSP 2, heb 
ik mijn scheldwoordencollectie ruimschoots kunnen uitbreiden. Meestal 
voortgekomen uit kleine foutieve beslissingen (in clubbelang?). Er werd met 
vrouwelijke en mannelijke geslachtsdelen naar je hoofd geslingerd, dat het 
een lieve lust was. En wel door tegenstanders of supporters, zelfs door ei-
gen leden. Dat je jezelf hier goed bij moet kunnen beheersen spreekt voor 
zich, al valt dat zeker niet mee. We zijn tenslotte allemaal trots op onze 
kleine fouten, omdat ze ons het gevoel geven dat we geen grote maken.
Bennie
(Uit aftrap nr. 3, november 1992, 6e jaargang)

In the picture Sten Krol
Wie kent hem niet. Hij is student, ondernemer, vakantievierder, zaal-
voetballer, levensgenieter en speler  bij de selectie van Boekel  Sport. 
Altijd goedlachs, vol energie, petje laconiek op zijn hoofd. De hoogste 
tijd om eens wat vragen op hem af te vuren.

Sten heb jij van jongs af aan gevoetbald bij Boekel Sport?
Ja, sinds mijn vijfde ben ik begonnen bij Boekel Sport. Samen met de ve-
dette van Boekel 2, Jordy Donkers. Verder ben ik heel de jeugd bij Boekel 
gebleven. 

Vanaf de D- jeugd heb ik jouw team een beetje gevolgd. Jullie hadden een 
erg goed jeugd team. Heb je daar ook veel successen mee behaald?
We hadden inderdaad in de jeugd een heel goed team. Tot aan de C1 
hebben we altijd net naast het potje gepist en werden we vaak tweede.  
Vanaf toen hebben we verschillende prijzen gepakt. We zijn 2x kampioen 
geworden in de C1, één jaar kampioen in de B1 en het jaar daarop met de 
B1 via de nacompetitie gepromoveerd naar de 4e divisie. In de A1 zijn we 
het eerste jaar dik kampioen geworden en het tweede jaar hebben we ons 
weten te handhaven in de 4e divisie door middel van de nacompetitie. 

Noem eens een aantal personen die deel uitmaakten van jouw team? 
Robin Gruiters, Rens vd Wijst, Arne Bouwmans, Merijn van Haandel, Jari 
Claasse, Stef Raaymakers, Twan & Michiel Merks, Job Janssen, Jur van 
Schijndel, Jordy Donkers, Luuk vd Elzen, Thijs vd Elzen, Julian Vonk,  Sam 
Wezenberg, Danny Lampen. Ik zal er vast wat vergeten zijn, maar deze in 
ieder geval. 

Op welke positie speelde jij meestal in de jeugd?
Aanvallende middenvelder. 
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Een team met veel potentie. Alom geroemd bij Boekel Sport. Stonden jullie 
eigenlijk niet vaak te laag ingedeeld?
Tot aan de C1 stonden we denk ik altijd wel goed ingedeeld. Daarna had-
den we wellicht ook wel een klasse hoger kunnen spelen.  We wonnen met 
ruime cijfers en werden redelijk eenvoudig kampioen. Ik had het zelf wel 
leuk gevonden als we die jaren het in een klasse hoger hadden mogen 
proberen. Zeker het eerste jaar in de A1 hadden we wel een of twee klas-
sen hoger ingedeeld kunnen worden. Al waren de kampioensfeestjes ook 
niet verkeerd….

Het oogde destijds als een geoliede machine. Je zou denken dat zo’n team 
na de A jeugd de stap naar Boekel Sport 1 moeiteloos zou nemen. Waarom 
was dat toch niet het geval?
Het niveau is gewoon een heel stuk hoger bij de senioren. In de jeugd 
speel je tegen allemaal leeftijdsgenootjes die fysiek redelijk op hetzelfde ni-
veau zitten. Daarnaast kom je in een heel ander team terecht, met allemaal 
nieuwe spelers. In de jeugd waren we heel erg op elkaar ingespeeld en 
wisten we wat we van iedereen konden verwachten. In de senioren wordt 
er veel meer aandacht besteed aan tactiek en het inbrengen van bepaalde 
looplijnen. In de jeugd werden we hier veel vrijer in gelaten. Bij de senioren 
moet er veel meer over het voetbal nagedacht worden waardoor soms de 
creativiteit een beetje verloren gaat. Ik ben zelf bijvoorbeeld teveel aan het 
nadenken waar de bal heen ‘moet’ in plaats van lekker aan het voetballen 
voor mijn gevoel. 

Hoe heb je zelf je overgang van de jeugd naar de selectie van Boekel Sport 
ervaren?
In ieder geval als leuk. Het is mooi om te zien hoeveel de supporters ermee 
bezig zijn en dat er iedere week zoveel langs de lijn staan. Qua voetbal ben 
ik zelf wel achteruit gegaan. In de jeugd was ik een creatieve aanvallende 
middenvelder die veel scoorde, waar ik bij de senioren meer een ‘hardwer-
kende beunhaas’ ben geworden om het maar plat te zeggen. Verdedigend 
ben ik dan wel een stuk sterker geworden, maar aanvallend te weinig aan-
wezig voor mijn gevoel. 
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Een aanvallende middenvelder moet er eigenlijk gemakkelijk tien inleggen 
per seizoen, dit heb ik bij de senioren nog niet gehaald.

Naast het voetballen studeer jij ook. Wat voor opleiding volg je?
Ik ben momenteel aan het afstuderen voor de opleiding Bedrijfskunde MER  
aan de Avans Hogeschool in Den Bosch. 

Hoe kunnen we jou het beste als student omschrijven?
Gedreven, ambitieus, leergierig, gemotiveerd, gedisciplineerd,  zorgvuldig, 
secuur, gehoorzaam, actief, perfectionistisch, eigenlijk gewoon echt een 
voorbeeldstudent….

Het werken is jou ook niet vreemd. In de wandelgangen hoor ik vaak de 
termen ‘kerstbomen’ en ‘pompoenen’ langs komen. Vertel. Werk jij samen 
met jouw vader in dit wereldje of heb jij ook al een eigen onderneming?
Haha,  ja de kerstbomen zijn van mijn vader en daar help ik veel in mee. 
En dat van de pompoenen is een bedrijf van mijn broer en mij, hierin helpt 
mijn vader weer veel mee. Met de pompoenen is Pim (mijn broer) begon-
nen toen die nog heel jong was en hij heeft dit later uitgebouwd. Sinds drie 
jaar, nadat Pim een half jaar in Nieuw-Zeeland is geweest, ben ik mee gaan 
doen met de handel. Inmiddels is Pim ‘vort’ te druk met zijn eigen studie en 
doe ik de pompoenen alleen. 

Waaruit bestaan de werkzaamheden? 
Het begint met het zaaien van de pompoenen en het onkruidvrij houden van 
de percelen. Dit vind ik het minst leuk, maar moet wel gebeuren natuurlijk. 
Rond augustus moeten de pompoenen geoogst, gewassen en verkocht 
worden. Dat oogsten en wassen doen we samen met een heleboel jeugd, 
die ook bij Boekel Sport voetballen. Zowel het oogsten van de pompoenen 
als kerstbomen is vrij zwaar werk, maar wel altijd heel gezellig. 
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Moet jij zelf ook zorgen voor de verkoop van deze producten?
Ja, we moeten zelf zorgen voor de verkoop van zowel de kerstbomen als 
de pompoenen. De kerstbomen doet voornamelijk mijn vader en daar heb 
ik een aantal klanten voor mezelf, de handel voor de pompoenen doen we 
zelf. De Halloween pompoenen gaan voornamelijk naar vakantieparken als 
Centerparcs, Landal en Roompot om uit te hollen als activiteit en de sier-
pompoenen naar groothandels en vervolgens naar de Jumbo’s, AH, Coop 
en Emte’s in Nederland. 

Wil jij hier later in verder gaan of wil je na je studie bij een bedrijf gaan 
werken?
Dit is eigenlijk nooit de intentie geweest. Het is een mooie bijverdienste 
voor naast de studie. Echter vind ik het echt leuk om te doen en zijn we de 
laatste	twee	jaar	flink	gegroeid.	

Dusdanig dat ik momenteel aan het afstuderen ben in mijn eigen bedrijf en 
de planning ook is om hier later ook mee door te gaan. Of het voor later 
echt zo rendabel is moet nog blijken, maar ik vind het voor nu in ieder geval 
heel leuk om te doen. Mocht er ooit iets anders op mijn pad komen dan is 
dat zo, ik ben niet echt van het vooruit plannen. 

*Sten iedereen kent jou als de onvermoeibare jongen. Jij bent een mooi 
voorbeeld van het prachtige motto ‘work hard, play hard, rest hard’. Jij kunt 
tot ’s avonds laat doorharken en de volgende morgen sta jij er weer. Hoe 
krijg je dat voor elkaar?
Veel oefenen.

Jij bent niet te beroerd om je handen uit de mouwen te steken. Maar ‘rest 
hard’ lukt jou ook goed. Op vakantie met je opa en oma, met o.a. Jur van 
Schijndel naar IJsland en na de carnaval weer skiën  met vrienden. Dit al-
les in een tijdbestek van pak hem beet drie maanden. Vertel:
Vakantie met je opa en oma: Deze vakantie hadden Pim en ik opa cadeau 
gedaan, omdat hij nog altijd op zijn 82e dagelijks mee helpt met de pom-
poenen. Zonder ons opa wordt het helemaal niks met de pompoenen. We 
zijn dus als bedankje samen naar Frankrijk gegaan. 
Hun dochter, onze tante woont daar met mijn neefje. En mocht dat nou net 
bij een skigebied zijn…

Vakantie naar IJsland: Deze vakantie was nogal spontaan geboekt. Het 
idee begon op een avond in ’t Menneke met “twee daagjes Praag”. Dit 
veranderde al snel naar een weekje IJsland en twee dagen later had Jur al 
geboekt. En maar goed ook want het was echt een top vakantie, zeker een 
aanrader voor iedereen.
 
Op skivakantie: We gaan maandag met de carnaval naar Mayerhoven dit 
jaar. Wintersport doen we nu voor het derde jaar met de vriendengroep. Vijf 
dagen volle bak skiën/snowboarden en apres ski.
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Naast het veldvoetbal ben je ook actief in de zaal. Jij kan genieten van het 
spelletje. Jij houdt er niet van om de kat uit de boom te kijken. Hoe zie jij 
echt mooi zaalvoetbal voor je? 
Zaalvoetballen op maandag vind ik inderdaad echt mooi te doen. Mooi 
zaalvoetbal is voor mij de bal snel laten rondgaan en hier en daar een in-
dividuele actie. Door vanuit de combinatie en veel beweging spelers vrij te 
zetten voor de goal. Daarnaast vind ik dat mooi zaalvoetbal aanvallend is 
en niet inzakken en dan proberen vanuit de counter te scoren.

*En vind jij dat jullie een team hebben die dat ook goed ten uitvoer kunnen 
brengen?
Ik speel met vrienden bij Midicentrum Stender. Naar mijn mening spelen wij 
voor Boekelse doen mooi zaalvoetbal. We hebben een team met veel be-
weging en techniek waarin bijna iedereen een goal kan maken. Daarnaast 
hebben we doelpuntenmachine Mattje Bevers voorin wat het allemaal wat 
makkelijker maakt. 

We gaan even terug naar Boekel Sport. De resultaten zijn dit seizoen niet 
geweldig. Kun jij hiervoor een oorzaak aangeven?
De resultaten zijn waardeloos dit jaar. De laatste weken hebben we ook 
geen goed voetbal gespeeld en dan ook terecht verloren. 
Ik denk echter dat we in het begin ons zelf te kort gedaan hebben. We 
begonnen het seizoen met drie wedstrijden waarin we de betere waren 
maar ons zelf niet beloonde met drie punten. Daardoor kwamen we een 
beetje terecht in een negatieve spiraal waar we moeilijk uit konden/kunnen 
komen. We hebben nu na de winterstop nog een halve competitie voor 
ons. Ik heb er nog wel vertrouwen in dat we de draad gaan oppakken en zo 
hopelijk die laatste periode binnenhalen. En dan via de nacompetitie naar 
de tweede klasse, dat zou toch mooi zijn. 

Wanneer jij in de schoenen van de trainer zou staan welke accenten zou jij 
dan leggen. Waar zou jij op hameren. Wat vind jij belangrijk?
Positiespel. Ik ben van mening wanneer je het overwicht op het veld hebt 
dat de kansen dan van zelf komen. 

We hebben genoeg spelers in Boekel Sport 1 die creatief genoeg zijn om 
iemand vrij voor goal te zetten. Wanneer er door veel beweging en combi-
naties de bal in de ploeg gehouden wordt, komen de kansen vanzelf.  

Welke rol zou jij daar zelf graag in spelen?
Ik zou graag een van de middenvelders willen zijn en dan weer zo nu en 
dan een goaltje meepikken. Aanvallend of verdedigend maakt me niet zo 
veel uit. 

Ik wil graag eindigen met een vraag voor Sten als feestvierder. Stel Boe-
kel Sport heeft zich gehandhaafd. Sterker ze hebben de laatste periode 
gehaald. En tijdens de nacompetitie dwingen ze promotie naar de tweede 
klasse af. Daar moet natuurlijk op gefeest worden. Jij mag de regie heb-
ben. Hoe gaat dit feest er uit zien?
Dan beginnen we bij Boekel Sport op het terras in het zonnetje met DJ P en 
Anus (Pieter van Dongen en Frans Bens) tot een uur of vier. De volgende 
dag gaan we dan met zijn allen in Uden op het terras zitten en ‘s avonds 
vliegen we met de hele selectie naar Mallorca of zo waar we nog lekker een 
weekje doorgaan. We zijn immers gepromoveerd!

Sten kei bedankt.
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Peter Selten. Voorafgaand aan ieder daaropvolgend seizoen werd er toch 
nog steeds volgehouden dat we dit jaar wel eens een keertje kampioen 
zouden kunnen worden! Helaas hebben jullie dit in 28 jaar tijd nooit mee 
mogen maken. Nog sorry daarvoor! Dit heeft zeker niet aan jullie gelegen; 
Harm als individu Bowling en Segway kampioen. En Rob als topscorer, en 
was nog bijna op tijd ontsnapt met ons vorige teamuitje uit de gevangenis 
in Utrecht, ondanks de Spaanse/Engelse vertalingen voor onze clubge-
noot: Nico Rodriguez. Mede door deze jaarlijkse weekendjes weg met het 
team ontstond er toch een bepaalde samenhang ondanks het leeftijds-
verschil. We zijn vele malen de grens over geweest. Duitsland, België (te 
denken valt aan het georganiseerde weekendje met Rob in Leuven van 2 
jaar geleden). De meeste waren dan ook met routebeschrijving. Maar het 
toppunt was de organisatie met Harm na 2 jaar senioren voetbal (voorheen 
wist iedereen waar we heen gingen, dit weekendje niet) rij maar achter ons 
aan, en jullie zien wel waar we naartoe gaan’ (vakantiehuisje Sint Anthonis 
had hij gezegd!) We komen daar aan bij een vervallen/ingestorte boerderij 
met een grasveld zo hoog als 2 meter. Maar ondanks dat, kunnen we met 
een paar potjes bier en een stok kaarten er wel een feestje van bouwen. 
Jammer van de soep die voorgeschoteld werd, na de dropping van onze 
medespelers. 

Jullie hebben samen veel plezier beleefd, het plezier is gebleven maar de 
individuele prestaties werden langzaamaan wat minder, ook als gevolg van 
het stijgen van de gemiddelde leeftijd en de daarbij horende blessures. Die 
helaas niet meer zo snel herstellen als 20 jaar geleden. Wij Boekelsport 8 
betreuren het dat jullie ons clubje verlaten, maar hebben alle begrip voor 
jullie besluit. Geniet vandaag nog lekker na met z’n allen. Tevens wil ik jul-
lie vriendinnen Maureen en Berdien bedanken, ook zij hebben het mogelijk 
gemaakt dat wij iedere zondag op pad konden gaan. Wij vonden het in 
ieder geval een voorrecht, dat wij met jullie hebben mogen spelen. Bedankt 
voor alle bewezen diensten namens Boekelsport 8, maar zeker niet minder 
belangrijk, voor de gezelligheid de afgelopen 28 jaren. Proost!

Boekelsport 8

Afscheid Rob van der Zanden & 
Harm van Hal
Na een hele lange periode van voetbal is er een einde gekomen aan 
een mooie tijd, al 28 jaar zijn ze lid van Voetbalvereniging Boekel S 
port. Als kleine mannekes gingen ze bij het voetbal, het waren overi-
gens achter- buurjongens, Harm woonachtig in de Kastanjes en Rob 
in de Bosberg. 

In de 1e paar jaren gingen er vaak ouders mee, en deze werden dan ook 
tevens aangesteld als vrijwillig leider en/of trainer. Zo ook de vader van 
Rob: Leo v.d. Zanden (nog dank daarvoor!). Meestal waren het toch de 2e 
elftallen van de D, C, B en A jeugd waar jullie in gespeeld hebben. Tot het 
laatste jaar waar jullie beidde plots in de A1 terecht kwamen. Na die jeugd-
jaren bij Boekel sport volgde voor jullie dan toch die beruchte overstap naar 
de Senioren. 

Jullie gingen voetballen bij het 7e 
elftal. Er was een hoog verwach-
tingspatroon ontstaan doordat ik 
(Ton) het team waarin mijn neef 
Jan v.d. Ven en keeper Wiljan Ver-
hees speelde al had ingelicht, dat 
Rob v.d. Zanden (spits en voetbal-
lende mid-mid) en Harm van Hal 
(rechtshalf/met een uitstekende 
traptechniek) vanuit de A1 bij het 
7e kwamen voetballen. Jullie pro-

beerden als nieuw seniorenlid zo snel mogelijk je weg te vinden in de mix 
van jong en oud. Dit viel niet altijd mee, omdat er niet in de late zaterdag-
middag, maar in plaats daarvan op de vroege zondagmorgen werd gevoet-
bald. Jullie werden goed opgevangen door jullie medespelers en coach 
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Jeugdportret van 
Mick van den Elzen
In dit jeugdportret maken we kennis met de middelste van de drie zo-
nen van John en Mariëlle van den Elzen. Dit jaar is hij de geluksvogel 
geweest die tot jeugdprins van de Knöllekes is gekozen. Daarover 
vertelt hij natuurlijk ook in dit portret en over andere hobby’s die hij 
samen deelt  met zijn  twee broers.

Naam:  Mick van den Elzen
Elftal:  JO13-3 (D3)
Leeftijd: 12 jaar (17-11-2005)  
School:  Kindcentrum Octopus,  
  groep 8b

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Ik ben begonnen bij 4x4 maar toen had ik 
al gauw geen zin meer en toen ben ik er 
een jaar mee gestopt. Daarna ging ik thuis 
toch weer meer voetballen en ben er weer 
bij gegaan. Ik denk dat ik er vijf jaar bij ben.

In welke elftallen heb je gespeeld?
Bij 4x4, jaar eruit, F7, E5, E3, D5 en nu D3. 

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Goed. We zijn vierde geëindigd met de winterstop. Vorig jaar verloren we 
bijna alles met heel grote uitslagen. Dat was niet zo leuk. We hadden ze-
ven meiden, die er net bij waren, in ons team. Die zijn nu een meisjesteam 
geworden.	We	hebben	een	fijn	team	om	mee	te	spelen.	

We trainen twee keer per week. Ik heb dan niet altijd zin, maar als ik er ben 
is dat zo weer weg.

Waar speel je meestal?
Rechtsvoor of midden ……..o, nee ik bedoel linksvoor. Ik ben wel rechtsbe-
nig. Als ik zelf mocht kiezen dan zou ik het liefst in de spits spelen.

Heb je deze competitie al gescoord?
Nee. In vorige competities wel af en toe. Als we een toernooitje in de zaal 
hebben scoor ik wel vaker.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Ik kan voor geen meter links, dus dat kan ik nog verbeteren. Ik kan wel 
goed samenspelen en het koppen lukt ook wel. Mijn snelheid is middelma-
tig en meeverdedigen kan ook nog beter.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Nee, bij de E4 zijn we derde geworden. Wel een toernooitje gewonnen bij 
het Oliebollen toernooi.

Hoe word je jeugdprins bij de jeugd van de Knöllekes?
Je kunt je opgeven via de mail bij de Knöllekes. Dan wordt je uitgenodigd 
om naar Nia Domo te komen. Daar worden in de lunchroom 13 kaartjes ge-
trokken voor de raad van elf en de prins en vorst. Dan wordt ook gevraagd 
of je prins of vorst wil worden. Je moet dan wel toestemming hebben van 
je ouders. Je moet dan ook vertellen waarom je prins wilt worden en of je 
van feesten houdt en zo meer. Ik had gezegd dat ik héél graag prins wilde 
worden. Bij de onthulling weet nog niemand van de kinderen wie er prins 
wordt. Alleen de ouders weten dat wel. Tien minuten vóór de onthulling 
krijg je het te horen. Dat is dan wel héél spannend. Ik was heel erg blij toen 
ik uitgekozen werd.
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Welke hoogtepunten heb je als prins meegemaakt?
Het waren eigenlijk allemaal hoogtepunten. De onthulling zelf, de receptie 
was kei leuk. De receptie bij de Knoerissen in Uden. Ik heb nog voorgele-
zen bij de Mini-stars in de voorleesweek, dat hadden ze gevraagd. 
Het bezoek aan de scholen was heel gaaf. De ouderenzitting, de sleu-
teloverdracht op het gemeentehuis, de onthulling van de prinsenwagen 
thuis, en dan natuurlijk de optocht. Het was allemaal heel mooi om mee 
te maken. Bij de receptie heb ik een heel mooi naamplaatje gekregen van 
het ‘Mick van den Elzen Plein’ Prins van de Knöllekes 2018. En ook nog 
een heel mooi schilderij waar ik als motorcrosser op sta. Dat heb ik van de 
buurt gekregen en hing op de achterkant van de prinsenwagen. Nu hangt 
het bij ons in de woonkamer. Het was dus één groot feest met dank aan 
iedereen die hiervoor gezorgd heeft.

Is Boekel Sport ook nog actief voor je geweest?
Ja, het voetbalteam was op de receptie en dat was heel leuk. Ik moest toen 
van Frans, onze leider, als Mick gaan mikken op een mik (brood dus). Dat 
was jammer genoeg niet echt gelukt, maar het ging om de lol.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Ik doe graag motorcrossen bij ons thuis op het crossbaantje of in het Elbi-
bos samen met mijn broers en papa. Ik heb meegedaan met de maïsplak-
cross in Boekel, Handel en Volkel. Als we op vakantie zijn in Oostenrijk 
doe ik graag skiën en snowboarden. Ik doe ook heel graag gamen en mijn 
broers ook.
 
Hoe sportief is jullie gezin?
Sportief!
Mama doet tennissen en yoga. Ze heeft gevoetbald bij Boekel Sport en ze 
is nu leider van Jimmy bij de F3.
Papa doet nu nog mountainbiken. Heeft veel motorcross gedaan, ook wed-
strijden. En nu met ons. Hij heeft vroeger gehandbald bij de KPJ in Boekel.

Diem (14) voetbalt in Boekel Sport C1 en doet motorcrossen. Hij heeft ook 
onder tennis gezeten. Jimmy (8) voetbalt in Boekel sport F3.

Wat is je favoriete club, speler?
PSV en Manchester City en Boekel Sport.
Neymar is mijn favoriete speler
Hoe ziet jouw voetbaltoekomst eruit? 
Helemaal niet speciaal. Ik weet dat nog niet. Ik denk dat ik later wel in Boe-
kel Sport 4 of 5 zal spelen, als ik maar plezier heb in een gezellig elftal dan 
vind ik het goed, net als nu.

Weet je al wat je later wilt worden?
Ik ga na de basisschool in ieder geval naar het Udens College VMBO en 
dan zie ik het wel. Ik vond pas de open dag bij de brandweer heel vet en 
misschien ga ik wel stunten bij het snowboarden of skiën. En het lijkt me 
wel iets om autodealer te worden bij de Mercedes garage in Veghel.

Mick, bedankt voor je spontane antwoorden en voor het oplezen van de 
vragen.
Heel veel succes met je verdere carrière. (Voorzichtig bij het stunten.)
woord. We wensen jullie nog veel voetbalplezier toe bij Boekel Sport en 
veel succes met alles wat je in de toekomst gaat doen.
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                  Cor van de Pol

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

JO13-5M steunen
familie van Nixon Kareth
Heel Boekel heeft het over het verschrikkelijke ongeluk wat Nixon is 
overkomen. Zijn grootste wens was ooit nog een keer terug te keren naar 
zijn vaderland West Papua. Het is alleen jammer dat het in deze om-
standigheid zal gebeuren.  Om aan zijn laatste wens te kunnen voldoen 
heeft zijn vrienden groep het initiatief genomen om via geef.nl geld in te 
zamelen voor zijn terug reis. Onze meiden van JO13-5M wilden ook op 
een of andere manier iets doen en besloten op zaterdagmorgen, omdat 
er	geen	wedstrijden	gespeeld	werden	lege	flessen	op	te	halen.	Het	was	
koud. Ijzig koud zelfs op zaterdag toen we aan de slag gingen om 10.00 
uur. Na onze geplande wijken gelopen te hebben waren de meisjes maar 
wat blij met de warme chocolademelk met slagroom om weer op tempera-
tuur te komen. Daarna sorteren en inleveren bij de diverse supermarkten.  
Uiteindelijk mochten we het mooie bedrag van € 108,10 overdragen aan 
de vriendengroep via geef.nl. Een heel mooi bedrag en jullie mogen trots 
zijn met dit resultaat. 

 Bedankt voor jullie inzet. Keigoed gedaan. 
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