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Van de redactie
Het kalenderjaar 2020 zit er bijna op. Voor iedereen zal 2020 wel als een 
bijzonder jaar in de herinnering blijven. En dan moeten we nog afwachten 
wat 2021 ons gaat brengen. Het is duidelijk dat voor alle amateurvoetbal-
lers het afgelopen jaar vrij dramatisch is verlopen. Onze voorzitter laat in 
zijn woord hierover zijn gedachten gaan. We kunnen niet meer dan hopen 
dat het weer enigszins normaal wordt in het komende jaar.

Een van de coronamaatregelen is de sluiting van de sportkantines. Als je 
beheerder bent dan heb je ineens een andere tijdsinvulling van je week en 
misschien tijd voor andere dingen. Daarover horen we onze kantineman in 
‘In the picture’.
Een inmiddels ervaren speelster in het eerste team van de dames is ‘gese-
lecteerd’ voor deze rubriek. Omdat ze niet kan voetballen is ze momenteel 
veel op de bouw te vinden.
Nog jong en onervaren zijn de drie kinderen uit één gezin die deel uitma-
ken van de jeugdteams van Boekel Sport. Gelukkig kunnen zij wel trainen 
en ze weten al wat ze later willen worden.

Het is geen jubileum als een vereniging 65 jaar bestaat. Toch even aan-
dacht voor dit feit, 1955 – 2020.

Voor de komende kerstdagen en de jaarwisseling wensen we iedereen een 
gezonde en gezellige tijd toe voor zover dat mogelijk is. 
De volgende aftrap staat gepland in week 9, 1 – 7 maart 2021.
De kopiedatum staat voorlopig op zondag 21 februari 2021.
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Amateursport krijgt in de media wel 
heel weinig aandacht !

We snappen allemaal de regels die gelden in deze coronatijd. De 
maatregelen zijn er niet voor niets. We discussiëren allemaal over wat 
wel zou kunnen en wat niet. We kijken er allemaal door onze eigen bril 
naar. Maar de beperkingen die ons kabinet oplegt zijn wat mij betreft 
niet helemaal te volgen. Het lijkt erop dat sectoren die het meest lob-
byen de eerst volgende verandering in de maatregelen minder hard 
worden aangepakt. Wat dat betreft heeft de gehele amateursport zeer 
weinig van zich laten horen en is dan helaas ook geheel stilgelegd.

Op zaterdag 7 november las ik (zoals gebruikelijk) de column van Sjoerd 
Mossou, in het Brabants Dagblad. Sowieso vind ik Sjoerd een goede co-
lumnist, maar die van 7 november sloeg mijns inziens de spijker op zijn 
kop. Voor degene die dat niet gelezen hebben, hij vroeg zich af hoe het in 
godsnaam kan dat horecabazen en piloten, sportschoolhouders en theater-
makers, museumdirecteuren en Arie Booms ma’s, werkelijk elke denkbare 
sector in talkshows, op de radio, in de krant, zich presenteerden. Iedereen 
behalve dan ons grootste cultureel-maatschappelijke bindmiddel, de rode 
draad door ons landschap, onze enige echte openluchtreligie: het amateur 
voetbal! Over het amateurvoetbal hoor je amper iemand. Hij vond dat best 
wel gek en dat is natuurlijk ook zo. In Nederland voetballen grofweg één 
miljoen mensen, verdeeld over zo’n drieduizend amateurclubs. Al die club-
jes liggen verspreid over onze dorpen en steden, samen een infrastructuur 
vormend die werkelijk uniek is in de wereld. Niets anders verbindt Neder-
landers zo innig als het amateurvoetbal. Het is de hobby van alle rangen, 
alle standen, alle kleuren, alle leeftijden. 

Van de voorzitter

Cuijk  |  Wijchen  |  Wanroij  |  Heesch  |  Uden oovb.nl

Sportieve 
kansen 
zien?

Da’s ook 
de kracht 
van OOvB
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Aangezien we sociale contacten in deze coronatijd moeten vermijden, 
moest dat amateurvoetbal zo snel mogelijk plat. Maar daar valt best veel 
tegenin te brengen natuurlijk. Dat de kantines dicht moesten was onver-
mijdelijk. Maar in het amateurvoetbal ontdek je weinig brandhaardpotentie. 
Logisch ook. Amateurvoetbal speel je buiten. Gemiddeld staan er zeven 
vaders en drie moeders rond een veld van pakweg zeventig bij honderd 
meter. Sporten is gezond. De kans op besmetting bij voetbal in de open 
lucht is (aldus de sportartsen die het onderzochten) verwaarloosbaar klein. 
Toch werd publiek al in september verboden bij amateurwedstrijden. Een 
paar weken later werden alle competities stopgezet, inclusief die voor de 
jeugd. Curieus toch wel: de jeugd zit vijf dagen in de week in een klaslokaal 
met dertig kinderen, maar op zaterdag mogen ze geen potje voetballen in 
de buitenlucht tegen een club uit een dorp verderop. Aangezien er toch al 
geen publiek meer mocht komen reed er in het jeugdvoetbal nog hooguit 
een handvol ouders naar de wedstrijden. Dat je mag blijven zweten in de 
sportschool en bij Black Friday de mensen in winkels (zonder mondkapje) 
over elkaar heen buitelen is prima, maar afgezet tegen al die amateur-
voetballers, vrijwilligers en trouwe amateurvoetbalkijkers is het krankzin-
nig. Raar dat het Nederlandse amateurvoetbal zich zo weinig heeft laten 
gelden. 

Als we kijken naar alle voortdurend veranderende regels kun je conclude-
ren dat het kabinet wel degelijk beïnvloed word door het presenteren van 
allerlei pleitbezorgers van de diverse groeperingen in de media. Ik vraag 
me af, of we alle leden weer aan het voetballen krijgen als dit nog lang gaat 
duren. Keer op keer krijgen we te horen dat jeugd veel te weinig beweegt 
en dat sporten heel belangrijk voor ze is. Maar voor het gemak wordt de 
gehele amateursport stil gelegd en niemand die er naar kraait. Ik maak me 
dan ook zorgen dat het aantal, met name jeugdleden, die tijdens hun carri-
ère veel te vroeg afhaken, alleen maar groter zal worden. Dat ze misschien 
nog wel blijven voetballen, maar dan op de PlayStation thuis op de bank. 

Daarnaast zijn de schoolopleidingen op dit moment zeker niet zoals ze 
zouden moeten zijn. Het is voor iedereen een hele rare tijd, maar voor de 
jeugd helemaal. Natuurlijk hebben we allemaal te lijden onder deze om-
standigheden ten gevolge van Corona. Maar de vervolgschade van onze 
opgroeiende jeugd kan bij het lang voortduren van deze situatie wel eens 
veel	meer	impact	hebben	dan	we	nu	beseffen.
Laten we hopen dat we allemaal weer snel terug kunnen naar het normale 
leven. En zo niet  laat dan de amateursport, natuurlijk met in achtneming 
van de regels, weer snel beginnen. We zijn er met z’n allen wel weer aan 
toe. Iedereen heeft sport en ontspanning nodig, maar onze jeugd helemaal!

Met sportieve groet, Paul vd Berg

De ware reden van de lege tribunes
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Marc van de Ven en v.v. Boekel 
Sport langer met elkaar door!

Foederer
Member Crowe Horwath International

Waar het voetbalseizoen al geruime tijd is 
stilgelegd, is er toch heugelijk nieuws te 
melden vanuit v.v. Boekel Sport. Marc van 
de Ven en v.v. Boekel Sport zijn namelijk 
tot overeenstemming gekomen over het 
verlengen van de samenwerking. Dit be-
tekent dat Van de Ven ook in het seizoen 
2021 – 2022 als hoofdtrainer voor de se-
lectie zal staan. 

In een goed overleg tussen Van de Ven, de 
technische commissie en voorzitter Paul 
van den Berg is gebleken dat er veel we-
derzijds vertrouwen is tussen de spelers-
groep, technische staf, technische com-
missie en het bestuur waardoor een ieder 
graag nog minimaal een seizoen met el-
kaar door wil gaan.

Van de Ven werd halverwege het seizoen 
‘18/’19 aangesteld en hoewel er door de 
bekende omstandigheden nog geen volle-
dig seizoen gedraaid kon worden, zijn er in 
de afgelopen seizoenen al wel 2 periodetitels gepakt. Mede hierdoor wordt 
er met groot vertrouwen gekeken naar de verlenging én de toekomst.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Boekel Sport

FINANCIEEL ADVIES
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Geselecteerd
Naam:  Eefje Kanters  
Elftal:  Vrouwen 1     
Leeftijd:  28 jaar 
Woonplaats:  Boekel
Broer/zus:  Een oudere zus Aukje
Burgerlijke staat:  Samenwonend met Renz 
Studie/beroep:  Financiële afdeling bij 
	 	 24/7	Chauffeursdiensten.
Historie: Het was 2001 toen ik 
 samen met wat andere  
 meiden ben begonnen. Er was toen nog geen   
 meidenvoetbal bij Boekel Sport dus ik ben van de  
 eerste lichting. Van die groep zijn alleen Loraine  
 en ik nog lid van de club.    
Favoriete positie:  Middenveld. 
Fitheid:  Ik sport graag dus dat zit wel goed.
Mooiste moment/
wedstrijd:  De	(gewonnen)	finale	van	de	beker	met	de	MA1		
  in Susteren. Seizoen 2013/2014 was een seizoen  
  vol mooie momenten. We wonnen toen zowel de 
  competitie als de beker met dames 1. 
Grootse blunder: De eerste die in me opkomt is de poging om de  
 bal te raken in de lucht. Een soort van omhaal   
 was het. Ik denk dat een paar teamgenoten dat  
 moment ook nog wel kunnen herinneren.  
 Volgens mij was het uit in Eindhoven. Door de   
 avond daarvoor was mijn reactievermogen niet al  
 te best dus de bal was alweer weg en toen kwam  
 mijn actie. 

 

Trainen:  Dit doen we 1x per week en dat vind ik prima. De  
  trainingen zijn leuk met dank aan onze trainers   
	 	 Jeffrey	en	Nick.  
Tweede sport:  Crossfit.	Nu	voetbal	eruit	ligt	door	corona	ga	ik			
  ook regelmatig hardlopen. 
Gezelligste kantine:  Boekel Sport. Zou mooi zijn als we dit seizoen af  
  kunnen sluiten met een feestje.  
Drank:  Rode wijn, spa rood, cola zero, water. 
Mooiste shirt:  Inloopshirtje vrouwen 1 gesponsord door Foell   
  Trends.  
Nederlandse club:  Dit boeit me niet. 
Nederlandse speler:  Geen voorkeur. 
Vrije tijd:  Gezelligheid met vriend/vrienden/vriendinnen/
  familie, sporten. Ik ga ook graag een weekend   
  weg of op vakantie. Momenteel gaat de meeste  
  vrije tijd naar het bouwen van ons huis. 
Muziek:  Dit loopt heel erg uiteen. Van Coldplay naar   
  Anouk en van Daddy Yankee naar Nederlands-  
  talige nummers. 
Televisie/film.	 	 Ik	kijk	geen	televisie	en	films	nauwelijks.	Af	en	toe		
  volg ik wel een serie zoals undercover.  
Voetbaltoekomst:  Ik geloof niet dat er de komende jaren een kam  
  pioenschap inzit maar zolang we er met z’n allen  
  plezier in hebben dan is het mij goed.    
Corona:   Loopt hopelijk bijna op zijn einde.
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In the picture:
John van Muyen

Wat een rare tijd. En dat al sinds begin maart. Vanaf half maart ligt al 
het voetbal eruit. Daarna in augustus weer  terug richting normaal.
Maar niet voor lang. Eerst werd het publiek verboden. En dus ook het 
kantine bezoek. Niet lang daarna werden alle wedstrijden eruit ge-
haald. De kantine dus dicht. Wat doet dit met onze kantinebeheerder 
John van Muyen? John aan het woord.

John hoe vul jij nu je zondagen in? 
Met mijn bedrijf verzorg ik momenteel ‘take away’ gerechten, dat loopt wel 
aardig maar ik hoop dat we snel weer grote feesten mogen cateren en dat 
de kantine weer volop mag draaien.

Hoe	anders	dan	normaal.	Hoe	ziet	een	zondag	er	uit	wanneer	het	voetbal	
wel gewoon door gaat?
Dan ben ik ‘s morgens om zeven uur in de kantine om de keuken op te 
starten. Daarna ga ik achter de bar staan om iedereen te voorzien van een 
bakkie	koffie	en	een	heerlijk	biertje.	Als	het	eerste	thuis	speelt	ben	ik	rond	
20.30 uur klaar en dan ga ik bestellingen maken.

Hoeveel dagen ben jij normaal bezig met Boekel Sport?
Ik ben er eigenlijk wel elke dag, doordeweeks een paar uurtjes per dag en 
in het weekend de gehele dag.
 
Wat zijn jouw taken bij Boekel Sport?
Zorgen dat iedereen lekker kan eten en drinken voor en na het voetbal.

Zie je het louter als werk of is dat niet mogelijk wanneer je hier voor kiest?
Mijn eigen bedrijf is werk dit is hobby haha.
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Op donderdag komen normaal ook altijd de mannen van de stamtafel, 
omschrijf	deze	tafel	eens.
Ja elke donderdag zijn die er trouw.  Mooie mannen en Gerdy natuurlijk. 
Zij doen allemaal super veel voor de club. Daar mag de club trots op zijn.
Ik hoop dat ze snel weer aan hun tafel mogen zitten.
 
En	dan	is	er	nog	een	groepje	dat	normaal	ook	elke	donderdag	present	is.	
Laat	ik	het	de	tafel	van	Adri	van	den	Elzen	noemen.	Heb	je	ook	een	band	
met zo’n groep?
Als je zorgt dat ze voldoende frituur hapjes, nootjes en chips hebben dan 
zijn ze wel gezellig haha.

Hoe lang zwaai jij nu al de scepter over onze kantine?
Volgens mij nu 4 jaar.

En bevalt het?
Ja vind het heel erg leuk om te doen. Ik hoop dat ik het nog lang mag/kan 
doen.

En	dan	opeens	dit	jaar	het	corona	virus.	Snap	je	dat	de	kantine	dicht	moest?
Ja, dat snap ik heel goed.

Na	de	 vakantie	was	er	 versoepeling.	Weer	 terug	naar	 het	 oude.	Had	 je	
deze tweede golf verwacht?
Ja dat zag ik wel aankomen, terug naar het oude zal nog wel een poosje 
duren.

Je	hebt	natuurlijk	ook	met	inkoop	te	maken.	Zijn	er	nu	ook	spullen	die	je	
weg moet gooien omdat het over de datum is?
We	hebben	pakketjes	met	flesjes	drinken,	chips	en	snoep	gemaakt		die	we	
nu verkopen, dus we hopen niks te hoeven weg gooien.

Kun jij, kan Boekel Sport, ook aanspraak maken op compensatie vanuit de 
overheid?
Ja	beiden.	Dat	is	natuurlijk	wel	fijn	maar	het	zijn	zware	tijden.

Nu ben jij niet alleen verantwoordelijk voor de kantine maar ben je ook 
cateraar.	Wat	voor	impact	heeft	dit	alles	voor	jou?
Ja grote impact, het is te hopen dat er snel versoepelingen kunnen komen 
zodat ik weer voor grotere groepen catering mag verzorgen, en dat we 
weer kunnen voetballen en daarna lekker de kantine in mogen.
 
Maak jij je zorgen voor jouw bedrijf nu het allemaal al zo lang duurt?
Ja, elke dag ben je er mee bezig en maak ik me zorgen.

Krijg je nu bijvoorbeeld wel verzoeken voor kleine gourmet pakketjes rich-
ting kerst?
Ik heb een kerstmenu gemaakt zoals elk jaar, alleen nu gaan alle hore-
caondernemers  kerst menu’s  thuis bezorgen, dus de markt is een stuk 
groter geworden. Ik heb gelukkig al behoorlijk wat bestellingen staan.

Lijdt het humeur van jou door de situatie zoals deze nu is?
Ja,  denk het wel, ik word er niet zo vrolijk van.

Kijk jij met spanning naar de persconferenties van Rutte en De Jonge?
Meestal lekt de dag voor de persconferentie al veel uit dus dat valt mee.

Wanneer jij op de positie van Rutte zou zitten hoe zou jouw beleid er dan 
uit zien?
Ik vind dat Rutte het goed doet, iedereen weet het beter maar ik denk 
vooral dat de mensen zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen en 
zich aan de regels moeten houden.
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Volg jij nu het betaald voetbal zonder sfeer en zonder publiek?
Ik kijk eigenlijk alleen PSV als ik kan maar het ziet er maar vreemd uit 
zonder publiek.

Hunker jij ook zo terug naar het oude normaal?
Ja heel erg, dat kan niet snel genoeg gaan.

John samen met jou hopen wij ook weer snel terug naar het oude normaal 
te kunnen gaan en te kunnen genieten van de wedstrijden op onze accom-
modatie, inclusief een lekker biertje na de wedstrijd.

Boekel Sport  65 jaar 1955 – 2020

Dit jaar heeft Boekel Sport de pensioengerechtigde leeftijd bereikt van 65 
jaar. We kijken even naar de stand van zaken zoals die nu is in 2020 en 
hoe die was in het oprichtingsjaar 1955.
      in 1955  in 2020
Aantal leden     120  800  
Aantal mannelijke leden   120  685
Aantal vrouwelijke leden     0  115
Aantal senioren teams      2   10
Aantal junioren teams      2   30
Aantal velden       2    6
Aantal kleedlokalen      2   10

In 1955 werd een nieuw sportcomplex geopend aan de Bernardstraat. De 
ingang lag waar nu de toegangsweg is naar de sportzalen. De kleedlokalen 
stonden ter hoogte van het huis van de familie van de Valk, Bernardstraat 
15. Het hoofdveld lag waar nu de sportzalen zijn. Het tweede, veel kleinere 
veld, lag parallel aan de Parkweg, waar nu de scholen staan. De verlichting 
van het (kleine) trainingsveld bestond uit twee gloeilampen. In 1968 werd 
een nieuw sportcomplex geopend aan de Statenweg. 
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Het bestond uit twee voetbalvelden en twee kleedlokalen. Ook waren er 
twee nieuwe tennisbanen. Het hele complex was 10 hectare groot en de 
aanleg heeft 16.000 gulden gekost. In 1970 kwam er een derde veld bij en 
in 1975 het vierde veld.
In 2020 is het jongste lid Rijs van den Boogaard, 4 jaar (22-12-2016)
In 2020 is het oudste lid Mies Vonk, 92 jaar (23-5-1928) en tevens 65 jaar 
lid.

JO11-1 kampioen
Door de corona pandemie kwam voor iedereen een abrupt einde aan 
het seizoen 2019/2020, zo ook voor de JO10-1 van dat jaar. Ze hadden 
eindelijk met goed voetbal de halve finale van de beker gehaald, maar 
helaas kwam ook aan dit avontuur een einde.

Het nieuwe seizoen 2020/2021 ging gelukkig wel van start in augustus. Na 
enkele pittige trainingen werd op zaterdag 29 augustus 2020 een eerste 
oefenwedstrijd op een groter veld gespeeld tegen de JO12-2. Hier kon 
goed gekeken en geoefend worden hoe we op een groter veld zouden 
gaan voetballen. Op zaterdag 5 september stond de eerste wedstrijd in de 
1e klasse op het programma tegen BMC. Deze wedstrijd werd gewonnen 
met 7-1. Ook de volgende wedstrijden werden op 1 na (gelijkspel tegen 
Avesteyn) allemaal gewonnen.
 
Dus op zaterdag 10 oktober (inmiddels weer wedstrijden zonder publiek) 
ging Boekel Sport JO11-1 vol goede moed naar Gemert om daar tegen de 
plaatselijke VV Gemert te voetballen. Voor de spelers stond veel op het 
spel want deze wedstrijd in winst omzetten zou betekenen dat het kampi-
oenschap dichtbij kwam. Er resteerde namelijk nog maar 1 thuiswedstrijd 
tegen Margriet, de nummer 2 van de competitie. De wedstrijd tegen Ge-
mert werd gewonnen met 12-2. Blij gingen we allemaal naar huis en aan 
het eind van de dag kwam het verlossende woord. Margriet had verloren 

van FC Uden en daarmee was de JO11-1 kampioen geworden! Met een 
voorsprong van 4 punten en nog maar 1 wedstrijd te gaan zijn we niet meer 
in te halen.
Helaas sloeg het coronavirus weer toe en zijn alle competities stilgelegd, 
maar voor ons is het kampioenschap een feit. Boekel Sport is weer een 
kampioen rijker. Dit keer neemt niemand dit van ons af ook het coronavirus 
niet. Via deze weg willen wij alle supporters en onze sponsor Engel Assu-
rantiën bedanken.
 
Groeten en tot snel hopelijk langs de lijnen bij Boekel Sport.
De trotse leiders van Boekel Sport JO11-1
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Keeperstraining jeugd
Sinds vele jaren wordt bij v.v. Boekel Sport door Rob Vonk alle keeperstrai-
ning verzorgd voor de oudere selectieteams (vanaf JO13).

Door het grote aantal enthousiaste jeugdkeepers bij de jongere en overige 
keepers, is besloten nog een keeperstrainer te zoeken. In de persoon van 
Roy	Gieben	uit	Oeffelt	is	deze	gevonden.
Roy zit in het laatste jaar van de ALO, is pedagoog bij KRC Genk in België, 
trainer	bij	4-skills	en	bekleedt	diverse	functies	bij	vv	de	Zwaluw	uit	Oeffelt.
Mooi te zien dat vrijwel alle keepers zich aangemeld hebben en hier dus 
met veel plezier gebruik van maken. Iedere twee weken, in twee blokken 
ingedeeld op leeftijd, wordt er nu intensief en fanatiek keeperstraining ge-
geven aan alle jeugdkeepers van Boekel Sport vanaf de JO11.
Veel plezier en succes aan alle keepers en laten we hopen dat Boekel 
Sport, zoals ook in het verleden, vele goede keepers mag voortbrengen!

Met sportieve groet,
Roel van Lankveld, jeugdvoorzitter v.v. Boekel Sport
Tel. 06-83256331  Email. jeugdcommissie@boekelsport.nl
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Jeugdportret van 
Mats, Liv en Sep van den Berg 
In dit jeugdportret maken we kennis met de drie kinderen van Rik van den 
Berg en Linda Vereijken, woonachtig op de Berkhoek in Boekel.

Naam:   Mats vd Berg Naam:   Liv vd Berg Naam:   Sep vd Berg 
Elftal: JO11-1 Elftal:    JO9-2 Elftal:     4 x 4  
Leeftijd:10 jaar Leeftijd: 8 jaar Leeftijd:  6 jaar
School: Uilenspiegel, School: Uilenspiegel, School:  Uilenspiegel,  
             groep 7              groep 4             groep 3

  
Waarom ben je gaan voetballen?
Mats: Omdat mijn vrienden gingen voetballen en ik het ook leuk vind.
Liv: Omdat het leuk is.
Sep: Ik vind het leuk om met vrienden samen te voetballen.
 
Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Mats: 5 jaar, Liv: 2 jaar, Sep: 1 jaar

In welke elftallen heb je gespeeld?
Mats: Tijgertjes, 4x4, JO8-1, JO9-1, JO10-1 en nu JO11-1
Liv: 4x4, JO8-2 en nu JO9-2
Sep: Tijgertjes en nu 4x4

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Mats: Te goed, we hebben alles gewonnen en 1x gelijk gespeeld
Liv: Goed, of ja eigenlijk een beetje goed.
Sep: Ik train alleen maar dat gaat wel goed.

Waar speel je meestal? Is dat ook je favoriete plek?
Mats: Spits en dat is ook mijn favoriete plek.
Liv: Middenveld en dat vind ik ook het leukste.
Sep: Ik speel overal.

Heb je deze competitie al gescoord?
Mats: Ja, ik denk wel al een stuk of 10 in alle wedstrijden tot nu toe.
Liv: Ja.
Sep: Ja, ik maak soms een goal.

Wat vind je van jezelf wat je al goed kunt bij voetballen en wat je nog beter 
wilt gaan doen?
Mats: Ik kan wel goed aanvallen maar ik moet soms minder alleen probe-
ren en sneller passen. 
Liv: Ik kan goed verdedigen maar ik wil nog beter leren dribbelen.
Sep: Ik kan goed rennen en passen moet ik beter leren.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt? (Of een leuke 
herinnering of anekdote)
Mats: Wij zijn 2 keer kampioen geworden, ook nu in de JO11. We zijn toen 
bij de sponsor geweest om het te vieren en kregen daar chocomel en lek-
kere dingen.
Liv: Ik vind het altijd grappig als iemand valt.
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Sep: Iemand wilde de bal naar mij spelen en toen schoot hij tegen mijn 
hoofd aan. Toen moest ik erg lachen en het deed geen pijn.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Mats: Gamen, pianoles en tennis vind ik ook leuk.
Liv: Ik ga op gitaarles en ik vind het leuk om in onze tuin te timmeren aan 
onze hut. Ik wil ook nog ooit gaan tennissen.
Sep: Gamen en spelen.

Hoe sportief is jullie gezin?
(Samen): Mama (Linda) heeft vroeger ook ooit gevoetbald en onder vol-
leybal gezeten, ze zit nu bij tennis.
Papa (Rik) heeft altijd vanaf de F-jeugd bij BS gevoetbald. Hij doet nu niet 
meer mee maar staat nog wel op de lijst bij BS 4 dan ze kunnen appen als 
ze er te weinig hebben. Hij voetbalt wel nog in de zaal bij de schutboom en 
zit ook onder tennis.

Wat is je favoriete club en favoriete speler?
Mats: PSV en Madueke
Liv: PSV en Cristiano Ronaldo
Sep: PSV en Finn Bos

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Mats: Ik hoop dat ik in het 1e kan voetballen later maar ik denk in het 2e.
Liv: Ik blijf voetballen zolang ik het nog leuk vind.
Sep: Goed.

Weet je al wat je later wilt worden?
Mats: Brandweerman.
Liv: Politie.
Sep: Gamer of Freek Vonk.

                  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!


