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Van de redactie
In deze aftrap blikt onze voorzitter terug op hele gebeuren rond het over-
lijden van Harrie van de Rijt. Een waardig afscheid heeft hij verdiend en 
gekregen.

Bij de jeugd zijn er al wat langer enkele spelers van Poolse afkomst actief 
in onze vereniging. Ook bij de senioren, met name bij de veteranen, zien 
we mensen uit Polen die aan het voetballen zijn. Tijd om aan die mensen 
enkele vragen te stellen, zie dus het interview.

In het Jeugdportret worden de vragen beantwoord door twee tweeling-
broers, die voetballen kei leuk vinden en nog een hele carrière voor de 
boeg hebben.

Na het voorstellen van enkele commissies in het vorige seizoen komen nu 
weer anderen aan het woord om duidelijk te maken wat ze doen en wat 
hun taken zijn.

Vóór de kerst nog de Kerstbingo en het Oliebollentoernooi en op donder-
dag 4 januari de Nieuwjaarsreceptie, een korte winterstop en dan volgt een 
vroege carnaval. 

De derde aftrap van dit seizoen plannen we in week 6 (4-10 feb. 2018). 
De kopiedatum is dan zondag 28 januari 2018.
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Ik wil graag in deze aftrap stil 
staan bij het overlijden van be-
stuurs- en erelid, Harrie van de 
Rijt. Een geweldig persoon die 
we nu al enorm missen, en waar 
we al veel  mis op pakken.

Dinsdag 24 oktober jongstleden 
vond de algemene ledenvergade-
ring van v.v. Boekel Sport plaats. 
Tijdens deze laatste Algemene 
Ledenvergadering is Harrie herko-
zen voor een nieuwe bestuursperiode van 3 jaar. Harrie aanvaardde zijn 
benoeming met de woorden: ‘Het geel-zwart bloed zit tot in mijn aderen. 
Daarom wil ik nog drie jaar doorgaan in het bestuur, maar dan is het mooi 
gewist!’
Hoe anders kan het lopen. Zes dagen later komt het droevige nieuws dat 
Harrie geheel onverwacht is overleden. Wat een enorme schok, zo onver-
wacht. Wij verliezen in Harry een persoon die met hart en ziel betrokken 
was bij onze club. 
Ruim 55 jaar is Harrie lid van onze voetbalvereniging. In deze tijd heb-
ben we Harrie leren kennen als een zeer gedreven persoon met een grote 
betrokkenheid voor de club. Gedurende zijn lidmaatschap heeft Harrie di-
verse functies binnen de club bekleed. Niets was voor Harrie teveel. Altijd 
kon er een beroep gedaan worden op de inzet van Harrie. 
Harrie was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de voetbal technische 
zaken, en was hij daarnaast voorzitter van de Technische Commissie. 

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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Daar kun je op bouwen!

w w w . b e v e r s c o n t a i n e r t r a n s p o r t . n l B E V E R S  T R A N S P O R T
D e  v l o n d e r  11 0 ,  B o e k e l
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FoedererDFK
ACCOUNTANTS & CONSULTANS

Margrietstraat 7 - 5401 GH Uden - Postbus 302 - 5400 AH Uden - Tel. 0413-268585
E mail: uden@foedererdtk.com - www.foederer.nl

Eindhoven - Assen - Bladel - Helmond - Lelystad - Oostzaan - Putten - Roermond - Uden - Weert - Hasselt (B)

Naast het voetbal technische was Harrie onze man als het op bouwen 
aankwam. Iedere keer als andere verenigingen bij ons op bezoek kwa-
men, waren zij vol lof over onze gebouwen! Neem de prachtige tribune, de 
nieuwe kleedaccommodatie, en de onlangs helemaal verbouwde kantine. 
Allemaal huzarenstukjes die onder leiding van Harrie werden gerealiseerd. 
Niet voor niets is Harrie voor al zijn inzet in 2014 benoemd tot erelid van 
onze vereniging.

Tijdens onze eerste thuiswedstrijd van dit seizoen, heeft Harrie nog vol 
trots de opening gedaan van onze nieuwe kantine. Hij was nog wel niet 
helemaal af, maar het moment daarvoor, gecombineerd met de jeugd pre-
sentatie dag, was perfect. Hoe bizar is het dan dat Harrie de uiteindelijke 
afronding niet meer heeft mogen mee maken.

Boekel Sport zal Harrie enorm gaan missen om zijn voetbal en bouw tech-
nische capaciteiten. Maar veel meer missen we Harrie als de persoon, Har-
rie van de Rijt! Een groot Boekel Sport man, die geïnteresseerd was in een 
ander, en altijd een buitengewoon positieve en optimistische insteek had.
Dat heel onze vereniging dit ook zo ervaarde bleek wel bij zijn afscheid op 
ons sportpark. Heel veel leden en ook ouders en oude voetbalbekenden 
kwamen daar om Harrie een afscheid te geven dat hij verdiende.
Ik wil dan ook iedereen die hierbij aanwezig was bedanken voor dit indruk-
wekkende afscheid van Harrie.
Hij heeft dat meer dan verdiend!

Met vriendelijke groet,
Paul vd Berg
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De PR-Commissie
Via deze weg willen wij, de PR-commissie, ons even voorstellen. De PR-
commissie is binnen Boekel Sport in september 2017 opgericht met de 
vraag om de communicatie bij Boekel Sport te verbeteren, zowel intern als 
extern.

Onze commissie bestaat uit een aantal vaste leden: Jan Bergmans (voor-
zitter), Mario van Dinther, Bart Verhagen en Sam Vonk. Ook zijn er een 
aantal mensen die regelmatig aansluiten, omdat zij een belangrijke rol spe-
len binnen de PR (Public Relations) van Boekel Sport. Deze additionele le-
den zijn: Hein van den Elzen, Ries van den Elzen (als vertegenwoordiging 
van D’n Aftrap) en Twan Merks. 

We hebben een aantal doelstellingen opgezet waarvan de belangrijkste 
toch wel zijn, het verbeteren van de communicatie zowel intern als extern 
en het creëren van duidelijkheid omtrent deze communicatie. Bijvoorbeeld: 
bij wie moet ik zijn als ik iets op de website geplaatst wil hebben? Dit kan 
door het contactformulier in te vullen op de website of een e-mail te sturen 
naar info@boekelsport.nl. Dan zorgen wij dat het geplaatst wordt.

Vragen en/of opmerkingen horen wij graag, dus neem gerust contact op via 
het contactformulier op de website, via een e-mail naar info@boekelsport.nl 
of spreek ons aan. 

Met sportieve groet,
De PR-commissie.
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Uit archief 40 jaar d’n Aftrap
Ouders (We zijn in 1983)
We zijn nu in de maanden, dat er veel neerslag kan vallen. Het kan ook 
erg koud zijn. Tijdens de training of wedstrijd van uw kind(eren) kan deze 
situatie zich voordoen. Op zich is dit helemaal niet erg en kinderen kunnen 
toch veel plezier beleven. Minder plezierig is het echter, wanneer kinderen 
in hun natte of bezwete voetbalkleren naar huis moeten. Een verkoudheid 
of griep is snel opgelopen. We raden daarom alle ouders aan om ervoor te 
zorgen, dat de voetballers droge en zo nodig warme kleren bij zich hebben. 
Ieder lid van Boekel Sport kan overigens gebruik maken van de douchege-
legenheid. Iedereen is vrij om zich te douchen, maar mede met het oog op 
de hygiëne is het zeker aan te bevelen.

(Uit aftrap nr. 3 april 1983, 6e jaargang)

Penalty-specialist(en)
Elk jaar organiseert de Flevo een toernooi voor de 1e elftallen uit de om-
geving. De laatste jaren is daar een penalty-wedstrijd bijgekomen voor de 
spelers tot de C-jeugd van de deelnemende verenigingen. Van elke vereni-
ging	komt	er	één	speler	in	de	finale	na	eerst	in	de	club	en	daarna	bij	VV	
Venhorst voorrondes te hebben gespeeld.
Dit jaar was het voor de eerste keer dat een jeugdspeler van Boekel Sport 
met de hoogste eer ging strijken. Na al een paar keer in de voorrondes te 
zijn	gestremd,	kwam	Twan	Coolen	dit	jaar	in	de	finale	en	pakte	meteen	de	
penalty-bokaal. Hij wist het meest aantal keren de keeper van het Neder-
landse amateurelftal en van hoofdklasser Geldrop, Willemse, te verslaan. 
Proficiat	Twan!
(Een jaar later was deze eer voor Stefan van Hout van de C1. Hij won de 
penalty-bokaal door de meeste penalty’s te maken tegen Stanley Menzo 
van Ajax.)
(Uit aftrap nr. 2, oktober 1985, 8e jaargang) 

F1  (We moesten een keer …)
We moesten een keer tegen Stiphout. Dat was verloren met 1-3. En nóg 
een keer tegen Stiphout. Dat was 3-0. En Sparta. Dat hadden we gewon-
nen met 1-2. En we moesten een keer tegen Eli. Dat was 2-2. En we had-
den met 0-2 achter gestaan. En we moesten een keer tegen Erp. Dat had-
den we gewonnen met 9-0. En we moesten een keer tegen Venhorst. Dat 
hadden we met 12-0 gewonnen. En we moesten een keer tegen Bakel. Dat 
hadden we met 6-0 verloren. Ik had een goal gezet bij ASV. Bart en Danny 
en Jeroen zijn de besten.

Teun van den Elzen
 (Uit aftrap nr. 3, december 1987, 10e jaargang)

Selecteren
Voor het nieuwe seizoen heeft de meerderheid van de jeugdleiders be-
sloten om vanaf de C-junioren te gaan selecteren. Dat wil zeggen dat er 
bewust naar de aanleg en kwaliteit van een speler wordt gekeken en aan 
de hand daarvan in een elftal wordt ingedeeld. Overigens kunnen er nog 
andere factoren meespelen.
De achtergrond liggende gedachte van het selecteren is om een betere 
doorstroming te krijgen en om een betere trainingsopzet, trainingsbege-
leiding te krijgen. We hopen er het beste van. Succes trainers en spelers.

(Uit aftrap nr. 4, juni 1987, 9e jaargang)
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Met de komst van vier Poolse voetballers kregen de veteranen van 
Boekel Sport er niet alleen een kwaliteitsinjectie maar ook een flinke 
dosis gezelligheid bij. Deze mannen genieten van het leven in Neder-
land, werken hard maar zoeken ook de ontspanning. We spreken ze 
enkele dagen na de heerlijke overwinning in de derby tegen Venhorst. 
Marcin Czlapa, Artur Czastka, Gregor en Lucas Ochman over integra-
tie (goede communicatie is belangrijk om misverstanden te voorko-
men), het leven hier en in Polen, het naderende WK en een specialiteit 
van de veteranen van BS. 

Op het moment dat jullie besluiten naar Nederland te komen, is Boekel dan 
een bewuste keuze of had dat iedere andere plaats kunnen zijn?
A: “ Ik ben via een collega in Boekel terechtgekomen maar dat had ook een 
andere plaats kunnen zijn. Het bevalt me van begin af aan prima hier. We 
hebben twee dochters die heel goed Nederlands spreken en het ook goed 
naar hun zin hebben.”
M: “ Toen Jan Wijdeven met zijn garagebedrijf van Uden naar Boekel ging 
ben ik ook in Boekel beland. We wonen met ons gezin (1 zoon, speelt in 
JO13-1) op de Essen.”
G:” Ik ben eerst in Erp terechtgekomen maar ben zo´n negen jaar geleden 
naar Boekel verhuisd. Ik heb ook een zoon.”
L:” Ik woon nu een jaar of vijf in Boekel bij mijn oom Gregor. Via vakantie-
werk	ben	ik	hier	uiteindelijk	definitief	gebleven.”

Marcien, Gregor, Artur en Lucas, bevalt het in Nederland en in het bijzon-
der in Boekel?

Vette contracten lokten ons 
naar de veteranen! 

Interview met:

Marcin - Gregor
Lucas en Artur
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M: “ Ik denk dat ik namens ons alle vier spreek als ik zeg dat het hier heel 
goed bevalt. Je moet zelf initiatieven nemen om te integreren. 
Laat je zien bij sportverenigingen en bij activiteiten op de scholen van de 
kinderen. De kinderen spreken goed Nederlands, de taal is een belangrijke 
voorwaarde om goed te kunnen integreren. Thuis wordt er nog vaak Pools 
gesproken, zeker onderling met de vrouwen maar de kinderen spreken 
heel vaak Nederlands. Daar kunnen wij weer veel van leren. 

Maar het leven in Nederland bevalt goed, Nederland is bijvoorbeeld een 
stuk toleranter dan Duitsland. We voelen ons hier echt geaccepteerd.”
A: “ De lange werkdagen (met donker weg en met donker weer thuis) zijn 
helemaal niet erg maar bemoeilijken soms wel de integratie. Het is goed 
voor ons als we veel Nederlands moeten spreken!  Ik heb geen cursus 
Nederlands gedaan maar probeer op het werk zoveel mogelijk Nederlands 
te spreken. Goede communicatie is belangrijk om misverstanden te voor-
komen!“

Hebben jullie hier werk kunnen vinden in de sector waarvoor je in Polen 
onderwijs hebt gevolgd?
G: “ Nee ik heb nu heel ander werk ( werk bij Coppens, varkensbedrijven) 
dan waarvoor ik geleerd heb. Ik ben namelijk opgeleid als kok. Ik was chef-
kok in Polen maar dit werk bevalt me ook prima..”
L:” Ik heb elektrotechniek gedaan maar werk nu ook bij Coppens. Net als 
Gregor heb ik het daar ook goed naar mijn zin.”
A: “ Ik zat in Polen in de machinebouw en werk nu bij varkenshouderij Pluk 
waar	ik	manusje	van	alles	ben.	Een	hele	fijne	plek	om	te	werken!”
M: Ik ben eigenlijk automonteur, heb ook lang in de autobranche gewerkt 
maar werk inmiddels als intercedent bij People Work Service in Gemert op 
kantoor.	Een	hele	fijne	baan	met	prettige	collega´s.”

Waren jullie in Polen ook bekenden van elkaar?
A: “ Nee, alleen Lucas en Gregor omdat die familie van elkaar zijn maar wij 
woonden in Polen ver van elkaar. Polen is een enorm groot land. 
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v.l.n.r. Lucas - Artur - Gregor - Mercin

(al hadden ze in de tijd van Boniek ook hele goede spelers!).
Marcin	denkt	dat	Polen	de	in	de	kwartfinales	zullen	stranden	maar	Lucas	
gelooft zelfs in een kampioenschap!

Nu over naar jullie eigen succesvolle carrières! De veteranen zijn maar wat 
blij met hun vier Poolse sterren!
M: “ Ja we hebben allemaal gelukkig een heel vet contract kunnen tekenen!
Het is heel leuk om bij de veteranen van Boekel Sport te spelen. We heb-
ben een aardige ploeg en hebben afgelopen week zelfs de derby tegen 
Venhorst gewonnen, 6-4!! “
A:” Na een achterstand van 1-4 zijn we goed terug gekomen. Conditioneel 
zijn we sterk hè, haha. Nee, we maken veel plezier samen en 1 ding is 
zeker: 

Ik woonde daar 800 km van Marcin, dat is net zover als van Polen naar 
Boekel. Maar je zoekt elkaar hier toch op en leert naast Nederlanders dus 
ook veel nieuwe Polen kennen.”
Mis je Polen eigenlijk?
G: “ Twee keer per jaar gaan we op vakantie, met de kerst en in de zomer. 
Leuk om familie en vrienden weer te zien maar het is niet moeilijk om dan 
na een aantal weken weer naar Nederland terug te gaan. Dat voelt, zeker 
voor de kinderen, weer als naar huis gaan.”

Zijn er grote verschillen tussen Nederland en Polen?
A: “ Vroeger wel in de tijd van het communisme. Ik heb nog meegemaakt 
dat we één keer per maand naar de gemeente moesten om voedselbon-
nen te halen. Nee aan het communisme en de Russische invloeden denk ik 
niet met plezier terug. De Russen hebben met harde hand geregeerd maar 
dat deden ze in de Tweede Wereldoorlog al. Maar de veranderingen na 
het communisme zijn in Polen wel sneller gegaan dan in veel omringende 
landen. Als je ziet hoe de bevolking in Rusland op het platteland leeft….
dat is een en al armoede. Die mensen leven van wat ze zelf op hun land 
verbouwen. Er is helemaal niets! Nee dan ben ik blij dat het in Polen toch 
wel een stuk beter gaat.”
M:” Ja het gaat nu een stuk beter met Polen. De economie is aangetrok-
ken, het is op het politieke vlak vrij rustig en de werkgelegenheid trekt aan. 
Zelf heb ik plannen om over een jaar of tien terug te gaan. We gaan in Po-
len een huis bouwen, of onze zoon dan mee teruggaat is nog afwachten. 
Die voelt zich zo goed thuis in Nederland.”

Op sportief gebied is het verschil op dit moment wel groot, jullie gaan naar 
het WK!
L: “ Ja gelukkig wel maar heel jammer dat Nederland er niet bij is. Maar 
Polen heeft een goede ploeg en ik hoop dat ze gunstig loten (we zitten een 
paar dagen voor de loting bij elkaar, red). De grote ster van het team is 
Lewandovski	maar	in	Szczęsny	hebben	ze	ook	een	goede	keeper.”
Volgens alle vier is dit wel de beste ploeg die Polen ooit heeft gehad              
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De derde helft winnen we altijd! Het is maar goed dat we op zaterdag spe-
len omdat we zaterdagavond vaak een feestje hebben en dan weet ik niet 
hoe we zondagmorgen op het veld zouden staan.
In Polen heb je overigens ook veteranenvoetbal al heet het daar Old Boys.”

Hoe lang spelen jullie al bij BS en op welke positie?
M: “ Drie jaar nu en meestal als rechtsback.”
A: “ Twee jaar en ik sta meestal links op het middenveld.”
G: ”  Nu een jaar en meestal als rechtshalf. In Polen heb ik trouwens ook 
altijd gevoetbald.”
L: “ Ook een jaar en mijn positie is mid-mid.”
Wie van ons vier de beste is?……ze zijn alle vier heel bescheiden maar de 
meeste ogen richten zich toch op Gregor of Lucas. Dat zijn ook de mannen 
die regelmatig weten te scoren.

Het voetbal leeft nu enorm in Polen maar welke sporten zijn daar nog meer 
populair?
G: “Volleybal, ijshockey en ook skispringen zijn grote sporten bij ons in 
Polen. Op scholen wordt tegenwoordig steeds meer gesport, Polen is echt 
een sportland aan het worden. De mensen zijn trots op hun sporters en er 
wordt veel naar sport gekeken op tv.”

Kijken jullie zelf ook veel voetbal op tv?
L: “ Ja we kijken naar Nederlands voetbal en natuurlijk de Champions Le-
ague. Zelf ben ik voor Ajax en die volg ik zo goed mogelijk.”
M: “ Geef mij maar PSV, daar ga ik ook vaak naar toe. In Polen is Legia 
Warschau de meest populaire club.”

Wie zijn voor jullie de helden van het Nederlands voetbal?
A:”	Gullit,	van	Basten,	Koeman	en	Cruijff	natuurlijk.	Johan	Cruijff	was	echt	
de allerbeste.
L: “ Voor mij was Kluivert de beste spits en ook van Hooijdonk vond ik erg 
goed met zijn fenomenale vrije trappen.”

Als jullie tot slot wat zouden mogen wensen voor de toekomst, wat zou dat 
dan zijn?
A: “ Wat mij betreft mag het allemaal doorgaan zoals het nu gaat. Ik heb  
op mijn werk en privé niets te klagen. Alles gaat goed, het mag zo blijven!” 
M:	Ook	ik	heb	het	hier	prima	naar	mijn	zin.	Een	fijne	baan	waar	ik	met	mijn	
talen goed vooruit kan. Dat mijn zoon als eerste Pool bij de BS-jeugd speelt 
maakt	me	trots	en	ik	wil	graag	wedstrijden	gaan	fluiten	bij	de	junioren.	De	
mensen in Nederland gaan op een prettige manier met ons om!”
Lucas en Gregor sluiten zich hier van harte bij aan.

Marcin, Artur, Gregor en Lucas. Bedankt voor dit ontzettend gezellige inter-
view waarin jullie ons een kijkje in jullie leven hebben gegeven. Mooi om 
te horen dat jullie het hier zo goed naar jullie zin hebben en hopelijk mag 
Boekel Sport nog lang gebruik maken van jullie voetbalkunsten en genie-
ten van jullie gezelligheid.
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Info Jeugdafdeling
1. Vacature Wedstrijdsecretaris Jeugd

Nog altijd is de jeugdcommissie op zoek naar een opvolger voor Toon Jon-
kers, onze wedstrijdsecretaris voor de jeugdafdeling. Ben of ken je iemand 
die goed kan communiceren, handig is met de computer en een paar uur-
tjes per week over heeft voor onze mooie club? Schroom dan niet en neem 
direct contact op via jeugdcommissie@boekelsport.nl. Graag leggen we je 
uit wat de functie precies inhoudt. Hieronder alvast een overzicht: 

•	   Deelnemen aan vergaderingen van de jeugdcommissie
•	  Zorg dragen voor teaminschrijvingen in de diverse competities
•	  Zorg dragen dat wedstrijdgegevens op de juiste manier in Sport-  
     link staan  
•   Wedstrijdwijzigingen regelen en afgelastingen communiceren 
•   Leiders/trainers van wedstrijdinformatie voorzien
•   Zorg dragen voor de digitale spelerspassen

2. Voetbaltechnische Jeugdcommissie

De jeugdafdeling van Boekel Sport kent vanaf dit seizoen een nieuwe com-
missie, namelijk de Voetbaltechnische Jeugdcommissie. Hieronder kunt u 
via Q&A meer informatie vinden over deze commissie:

Wat doet de voetbaltechnische jeugdcommissie eigenlijk?
De voetbaltechnische jeugdcommissie (VTJC) zorgt kort gezegd voor on-
dersteuning bij het opleiden van onze jeugdspelers en –speelsters. Deze 
commissie geeft aandacht aan zowel prestatieve als recreatieve teams.

Waar kan ik concreet aan denken als het gaat om ‘ondersteuning bij 
het opleiden’?
Concrete taken zijn:
•   Het aanreiken van oefenstof;
•   TRAIN de TRAINER;
•   Regelmatig contact met trainers/coaches over gespeelde wedstrijden en    
    de ontwikkeling van spelers;
•   Ondersteunen van de leeftijdscoördinatoren bij de teamindelingen;
•   Het op termijn ontwikkelen van een nieuw voetbalplan.
 
Wie maken deel uit van deze commissie?
Riny Lange - Onderbouw (O8 t/m O11)
Marijn Verbakel - Middenbouw (O13 & O15)
Rens Verhoeven & Youri van der Steen - Bovenbouw (O17 & O19)

Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden via: 
https://www.boekelsport.nl/522/voetbaltechnische-jeugdcommissie/

3. Een leuke, leerzame training in elkaar zetten: hoe doe je dat?

Daar sta je dan. Plots heb je een groepje jonge voetballers voor je neus 
staan die barsten van de energie. Als welwillende ouder wil je best de 
training verzorgen, maar tegelijkertijd realiseer je je dat je zelf zelden of 
nauwelijks gevoetbald hebt. ‘Hoe kan ik dan in godsnaam een goede trai-
ning in elkaar zetten?’ Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Maar 
geen paniek! Met enkele handige tips en hulpmiddelen kan ook de ietwat 
onervaren, doch welwillende ouder een leuke, leerzame training geven.  

Hier enkele tips:
•	   Maak de warming-up leuk door middel van tikspelletjes of techniek- 
    oefeningen. Type bij YouTube eens: ‘’techniekvormen voetbal’’ en je  
      komt allerlei geschikte oefeningen tegen;   
•    Zorg voor afwisseling in je training. Laat oefeningen niet te lang duren. 
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•			Stimuleer je spelers en maak ze enthousiast. Coach positief. Zeg niet  
      alles voor, maar laat spelers zelf nadenken door ze vragen te stellen.  
•		  Houd de training op gang. Voorkom dat spelers te lang stilstaan. 
•	   Sluit de training af met een spannende eindpartij! 

En nu enkele handige hulpmiddelen voor leuke en leerzame oefeningen:
•   Op de website van v.v. Boekel Sport staan oefeningen die zijn afge- 
  stemd op elke leeftijdscategorie. Klik daarvoor op deze link:  
      https://www.boekelsport.nl/515/oefenstof-trainingen/ 
•	   Raadpleeg Rinus, de online-assistent trainer. Alle benodigde informa-   
      tie kun je vinden via deze link:  
      https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/actueel/hoe-werkt-het
•	   Houd de website in de gaten voor demotrainingen die regelmatig wor 
     den gegeven door onze voetbaltechnische jeugdcommissie

Succes ermee! Mocht je vragen of extra ondersteunding wensen, neem 
dan contact op met iemand van de Voetbaltechnische Jeugdcommissie 
(https://www.boekelsport.nl/522/voetbaltechnische-jeugdcommissie/) 

4. Vervolgstappen Vernieuwingen Pupillenvoetbal 

Vanaf dit seizoen (2017/’18) is het amateurvoetbal gestart met de invoering 
van de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Volgend seizoen (2018/’19) 
worden de vernieuwingen verder doorgevoerd. 

Waarom ook weer deze vernieuwingen? 
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen spelers 
vaker aan de bal en gaan ze meer dribbelen, schieten, samenspelen en 
scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswe-
reld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het 
vergroten van het spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.

Hoe zien de vernieuwingen eruit? 
Vanaf het huidige seizoen (2017/’18) zijn de vernieuwingen ingegaan voor 
de O8 en O9. Binnen deze leeftijdscategorieën wordt voortaan 6 tegen 6 
gespeeld op een bijna kwart veld. Volgend seizoen (2018/’19) wordt dit 
verder doorgezet: ook de O10 zal dan 6 tegen 6 gaan spelen op een bijna 
kwart veld; de O11 en O12 gaan 8 tegen 8 spelen op een bijna half veld. 
De spelregels zullen op sommige punten ook veranderen. 

Waar kan ik meer informatie vinden? 
Klik op deze link voor alle belangrijke informatie: 
http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover.
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Jeugdportret van 
Stan en Niels van Stiphout
In dit jeugdportret maken we kennis met de tweelingzonen van Leo 
en Marga van Stiphout. Spelend in hetzelfde team genieten ze van het 
voetballen en hebben ze hun eigen kwaliteiten mede onder leiding 
van hun trainende en coachende vader.

Naam:  Stan van Stiphout
Elftal:  JO9-1 (F1)
Leeftijd: 8 jaar (6-2-2009)  
School:  Kindcentrum Octopus, groep 5b

Naam:  Niels van Stiphout
Elftal:  JO9-1 (F1)
Leeftijd: 8 jaar (6-2-2009)  
School:  Kindcentrum Octopus, groep 5a

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Stan en Niels:
Twee jaar, dit is ons derde jaar.

In welke elftallen heb je gespeeld?
Stan en Niels:
Eerst in 4 tegen 4, daarna vanaf januari in de F9, Daarna één jaar F6 en 
nu in de F1. We spelen nu volgens de nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen 6. Dat 
bevalt eigenlijk wel goed. Eerst was dat 7 tegen 7. We hebben nu geen 
ingooien meer en we spelen zonder een vaste scheidsrechter en op een 
kleiner veld.

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Stan en Niels:
Goed. We verliezen wel vaak. De tegenstanders zijn vaak wat beter. We 
hebben een paar keer net verloren en 1 keer gelijk gespeeld. Maar we 
vinden het wel leuk.

Waar speel je meestal?
Stan:
Meestal midden en voor. Niet achter. Soms doe ik keepen als Tom niet kan, 
maar het liefst speel ik midden of aanval.
Niels:
Ik speel altijd achter en dat doe ik ook het liefst, verdedigen.

Heb je deze competitie al gescoord?
Stan:
Ik denk 4 of 5 keer.
Niels:
Nee nog niet. Vorig jaar wel.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Stan:
Op zich hard schieten en ook hoog en ik ken een paar trucjes. Ik kan goed 
passen naar iemand die vrij staat. Ik ben rechts en links maar dat kan nog 
beter. Ik kan om de tegenstander heen draaien en dan schieten.
Niels:
Ik kan goed slidings maken en best wel hard schieten als de bal goed aan 
komt. Ik ben rechts maar kan ook met links schieten. Links kan ook nog 
beter.

Heb je bij het voetballen al iets leuks meegemaakt om niet te vergeten?
Niels:
We zijn kampioen geworden met de F9. We hadden alle wedstrijden ge-
wonnen en we kregen toen een hele grote lolly. 
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Ik heb een keer een hele mooie goal gemaakt, vanaf de middellijn tegen de 
lat geschoten en zo in de goal.
Stan:
Ook het kampioenschap met de F9 en bij een partijtje toen Stan wou sco-
ren maakte ik een hele mooie sliding en toen ging de bal er niet in.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Stan:
Ik	doe	drummen.	Eerst	een	aantal	proeflessen	gehad	en	nu	doe	ik	drum-
men bij Bas. Ik krijg dan alleen les, dat is één keer per week. Verder zou ik 
ook nog graag tennissen en badmintonnen. Ik vind het leuk met de Wii of 
tablet of tv kijken. Maar het liefst voetballen, binnen of buiten, maakt niet 
uit. School vind ik ook leuk.
Niels:
Ik zit nu anderhalf jaar bij judo. Dat is één keer per week in de sporthal bij 
Judoclub Boekel. Soms hebben we ook wedstrijdjes. Ik kijk graag tv, speel 
graag op de Wii of iets op de tablet. Lego vind ik leuk en school vind ik niet 
zo leuk.
 
Hoe sportief is jullie gezin?
Stan en Niels:
Papa is best sportief want hij is ook onze trainer. Hij heeft één jaar op het 
veld gevoetbald in Erp en verder in de zaal in Veghel en is keeper geweest 
bij handbal bij de KPJ. Nu is hij niet meer actief omdat hij niet meer kan 
vanwege zijn slechte rug.
Mama is heel sportief want die doet 5 km hardlopen om de week en ze zit 
bij bootcamp. Ze heeft gehandbald bij Vespo in Venhorst.
Floor (10) zit bij Judoclub Boekel en bij Hockey Club Boekel, die is dus heel 
sportief.

Wat is je favoriete club, speler?
Stan:
PSV en de spelers zijn Christiano Ronaldo en Pröpper en Locadia en 
Pereiro.

Niels:
PSV en de spelers zijn Pröpper en Guardado.

Waar wil je graag voetballen als je groter bent?
Stan:
Het liefst bij PSV of misschien bij Real Madrid.
Niels: 
Liefst bij PSV, maar ik wil eigenlijk geen voetballer worden

Weet je al wat je later wilt worden?
Stan:
Ik wil vulkanoloog worden. Die zoekt alles over vulkanen en ik doe mijn 
spreekbeurt over vulkanen dan weet ik er al veel van. En wil misschien 
uitvinder worden.
Niels:
Ik wil het liefst ‘bankzitter’ worden of misschien bij de politie werken.

Stan en Niels, bedankt dat jullie deze vragen spontaan hebben beant-
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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