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Van de redactie
Met de lente in aantocht is er weer een sprankje hoop dat we wat meer mo-
gen en kunnen op het voetbalveld. Het geduld van eenieder wordt behoor-
lijk op de proef gesteld en dat valt niet altijd mee. Voor het amateurvoetbal 
is het seizoen inmiddels al voorbij. En dan maar hopen dat het volgende 
seizoen ‘normaal’ kan worden opgestart. Onze voorzitter laat in zijn woord 
hierover ook zijn gedachten gaan.

In deze aftrap gaan we toch maar weer proberen om het verenigingsgevoel 
zoveel mogelijk in stand te houden. In het jeugdportret een JO13-1 speler, 
die net als alle andere spelers, trainen wel leuk vindt, maar de wedstrijden 
toch wel erg mist. In de rubriek ‘Geselecteerd’ een jeugdige senior, die door 
een vrij langdurige blessure dit seizoen niet heeft kunnen trainen en die 
hoopt	zo	snel	mogelijk	weer	fit	te	worden.	
Een prachtig initiatief om de vierjarigen al kennis te laten maken met voet-
bal, opgestart in 2020, vindt voortgang in 2021. Mooi om deze panters 
bezig te zien en hopelijk blijven ze lang genieten bij Boekel Sport. Als je 
voorzitter mag zijn van deze jeugd dan heb je een mooie invulling van je 
verdere voetbalambities, na een mooie carrière als actief voetballer. Lees 
het interview.

Mensen die een extra zinvolle functie kunnen vervullen binnen een vereni-
ging zijn de verenigingscoaches. Waarschijnlijk bij velen nog onbekend, 
daarom in deze aftrap veel informatie over deze mensen en hun (com)
missie. 

De volgende aftrap gaan we plannen in week 15, 12-18 april 2021.
De kopiedatum is zondag 4 april 2021.
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Het kan zo donker niet worden, of het 
wordt weer licht

Een goede bekende van mij gebruikte deze uitspraak menigmaal. En 
als er ooit weer eens iets enorm tegen zat of wanneer het er op leek 
dat het een en ander fout ging en niet meer goed dreigde te komen, 
dacht ik steeds weer aan die uitspraak. En feitelijk is het ook zo dat er 
altijd weer licht is aan het einde van de tunnel. 

Dit zal ook zo zijn met deze vervelende Coronatijd. Als we uiteindelijk, ik 
hoop	heel	snel,	weer	normaal	kunnen	trainen,	voetballen	en	na	afloop	ge-
zellig samen kunnen zijn. Maar nu in deze (absurd lange) tijd, zou je haast 
denken, wordt het nog wel zoals het ooit is geweest?
Ik maak me zorgen over wat de gevolgen zijn van zo’n lange tijd zonder al 
het moois wat een voetbalclub heeft te bieden. Hebben we als straks alles 
weer open gaat niet te maken met afvallers? Iets wat je helemaal niet wilt, 
zowel bij de jeugd, senioren als ook de vrijwilligers. Of wat te denken van 
onze sponsoren, die enorm belangrijk zijn voor ons als vereniging. Ik weet 
dat maatregelen nodig zijn, maar maak me zorgen over de vervolgschade 
hiervan.

Natuurlijk heeft de jongste jeugd nog behoorlijk wat kunnen trainen, maar 
zonder wedstrijden in de weekenden is dat toch heel anders. Dat de oud-
ste jeugd nu pas weer kan beginnen met trainen is mijns inziens een hele 
slechte zaak! Waarom toentertijd niet gewoon de gehele jeugd laten trai-
nen, ongeacht of ze 16 of 18 jaar zijn? Ook zij hebben die sport en bewe-
ging, maar ook het sociale, heel hard nodig, waarschijnlijk nog meer dan 
alle andere leeftijdsgroepen.

Van de voorzitter
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Als we als samenleving bang moeten zijn voor afvallers in de sport is de 
oudere jeugd toch echt de groep waar we ons het meeste zorgen om moe-
ten maken. Ik hoop van ganser harte dat deze leeftijdscategorie, nu het 
weer kan, massaal  het plezier terug gaat vinden in de sport.

Het kabinet heeft inmiddels besloten om het sporten weer mogelijk te ma-
ken tot een leeftijd van 27 jaar. Ik vraag me af waarom nu deze leeftijds-
grens wordt gehanteerd en waarop dat deze keer is gebaseerd. Een echt 
goede uitleg daarvoor heb ik nergens gehoord. In de meest recente ad-
viezen door het Outbreak Management Team is niets terug te vinden over 
buiten sporten. Het betreft een politieke keuze!? 
Feit is wel, dat door de nieuwe regels de senioren teams (gedeeltelijk) kun-
nen trainen. Harstikke mooi natuurlijk, maar ook weer een extra uitdaging 
voor verenigingen. Hoe kan je in godsnaam alle trainingen in het rooster 
proppen	met	de	huidige	avondklok?	Dit	zal	weer	de	nodige	flexibiliteit	van	
iedereen vragen. Het is in ieder geval wel weer een stap in de goede rich-
ting.
Hopelijk	volgt	het	opheffen	van	de	overige	beperkingen	snel.	Zodat	we	met	
het aanbreken van het mooie weer, weer volop kunnen sporten. Als dan 
de kantine in de lente ook weer open kan zou dit mooi zijn. Omdat er ook 
voor de jeugd nog geen zicht is op wedstrijden tegen andere verenigingen 
ben ik blij dat de jeugdcommissie samen met onze hoofdtrainer Marc vd 
Ven een wekelijkse clinic gaat verzorgen. Hij wordt hierin bijgestaan door 
spelers van de selectie. Mooi om te zien dat er enorm veel animo vanuit de 
jeugd is voor deze activiteit!

Op 24 maart gaan we onze uitgesteld Algemene Leden Vergadering hou-
den. Deze zal digitaal zijn. Aanvankelijk hebben we als bestuur deze ALV 
enkele keer uitgesteld, in de hoop dat we hem toch op de normale manier 
zouden kunnen houden. Maar nu het allemaal wel heel erg lang duurt heb-
ben we toch besloten om hem digitaal te houden. De uitnodiging kunt u 
vinden op de site.
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Begin februari heeft iedereen een kaartje van ons ontvangen met een 
consumptiebon. Daarbij hebben wij ook de vraag gesteld of er ideeën zijn 
voor evenementen wanneer de maatregelen opgeheven worden. Enkele 
suggesties zijn inmiddels al binnengekomen. Als iemand nog leuke ideeën 
heeft horen we het graag.

Wij	als	bestuur	vinden	het	heel	belangrijk,	dat	we	bij	het	opheffen	van	de	
maatregelen activiteiten gaan organiseren. Activiteiten voor al onze leden, 
vrijwilligers en sponsoren. Activiteiten waarmee de saamhorigheid weer 
wordt	zoals	het	ooit	was.	Zodat	we	uiteindelijk	terug	kunnen	kijken	met	de	
gedachte: Het kan zo donker niet worden, of het wordt weer licht!
Alle suggesties hiervoor zijn welkom. Suggesties kunnen kenbaar worden 
gemaakt bij het bestuur, de vrijwilligerscommissie of gestuurd worden naar 
info@boekelsport.nl
Oh ja, zou ik bijna vergeten. De kapotte lampen op onze trainingsvelden 
zijn als het goed is inmiddels vervangen. Ook hiervoor geldt: het kan zo 
donker niet worden, of het wordt weer licht!

Met sportieve groet,
Paul vd Berg



10

Geselecteerd
Naam: Rob van den Berg  
Elftal: Selectie      
Leeftijd: 19 jaar 
Woonplaats: Boekel
Broer/zus: 1 zus, Marieke 21 jaar 
Burgerlijke staat: Vrijgezel 
Studie/beroep: Sport en Beweging op 
 het Summa College in 
 Eindhoven. 
 Als uitstroomrichting volg ik bewegingsagoog. 
 Ik zit in het examenjaar. 
Historie: Toen ik 4 jaar [bijna 5] was begon ik met voetbal-  
 len bij Boekel Sport. Ik begon in de F11 wat nu
  geloof ik de 4x4 is. Vervolgens heb ik nog ge-  
 speeld in de F10, F4, F1, E4, E1, D1, C1, B1 en   
 de A1. 
Favoriete positie: Op het middenveld. Het maakt me niet zo veel uit   
 op welke positie daar.     
Fitheid: Niet best. Ik heb allang geen wedstrijd meer  
 gevoetbald door een blessure aan mijn hamstring   
 en een whiplash/hersenschudding wat helaas erg   
 traag hersteld en waar ik nu nog steeds veel last   
						 van	heb.	Dus	hoop	ik	zo	snel	mogelijk	fit	te	wor-	 	
 den en weer lekker te kunnen voetballen. 
Mooiste moment/
wedstrijd: Kampioenschap met de E1. Dit was mijn eerste   
 en tot nu toe ook mijn enigste kampioenschap.
 We hadden een super leuk maar ook fanatiek team.  
 Na de wedstrijd op zaterdag gingen we dan ook vaak  
 met het gehele team nog ergens voetballen. Sinds
 dien hebben we in alle selectieteams met elkaar   
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  gevoetbald. En nu nog steeds gaan we veel met  
  elkaar om. Niet alleen op het veld maar ook naast  
  het veld.
Grootse blunder:  In, ik denk de C1 heb ik mijn grootste blunder ge- 
  maakt tegen Stiphout Vooruit. Bij de aftrap werd  
  de bal vanaf de stip naar mij gespeeld. Vervol-  
      gens speelde ik de bal in de voeten van de tegen 
      stander die zo naar de goal kon lopen en de bal  
  afwerkte. Na ongeveer 15 seconden stonden we  
  dus 1-0 achter. 
Trainen: Op dit moment ligt het trainen stil vanwege
   corona. Normaal gesproken trainen we 2 keer in  
 de week op dinsdag en donderdag.   
Tweede sport: Ik doe regelmatig mountainbiken.    
Gezelligste kantine: Uiteraard onze eigen kantine.
Drank: Thuis word er toch meestal water gedronken.
  Maar ik ben niet vies van een pilsje in het week- 
 end. 
Mooiste shirt: Het thuisshirt van FC Barcelona. 
Nederlandse club: PSV.
Nederlandse speler:  Frenkie de Jong.
Vrije tijd:  Afspreken met vrienden en met hen, voor de   
  corona, de drukte opzoeken in het weekend, de
       zon opzoeken, voetballen, mountainbiken en   
  sport volgen op de tv.
Muziek:  Van alles en nog wat. 
Televisie/film:  Ik kijk veel sport op de televisie, vooral voetbal.  
  Programma’s van Kees van der Spek zijn ook niet  
  verkeerd.    
Voetbaltoekomst:  Hopelijk	weer	snel	fit	worden,	lekker	voetballen			
	 	 en	fit	blijven.	
Corona:   Vanuit huis volg ik de online lessen van school.  
  Verder wandel ik iedere dag om toch wat in bewe- 
  ging te blijven.  
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Dat kan op een tegeltje
We missen het voetbal. Dat mag duidelijk zijn. Maar ook alles daar-
omheen. Daar waar het gros kelderklassevoetbalkwaliteiten vertoont, 
moeten we schitteren in andere zaken. Zaken die zich óp, naast of 
buiten het veld voordoen. Zaken die vaak voor lachende gezichten 
zorgen. We doelen hiermee op uitspraken die gerust op een tegeltje 
zouden mogen, als we het over amateurvoetbal hebben. In deze editie 
van D’n Aftrap een verzameling van uitspraken waar dhr. Cruijff een 
puntje aan kan zuigen. 

•	 “Wij hebben ook veel coniferen op het veld staan” – Leo van Moorsel 
 die coryfeeën bedoelde.

•	 “Laat je niet imiteren!” – wederom Leo van Moorsel die intimideren   
 bedoelde.

•	 “Laat je eigen niet improviseren!” – Pieter Arts die ook intimideren  
 bedoelde.

•	  “Vandaag tegen de Montagnards, ik ken ze niet, succes!” – wederom  
  Pieter Arts, bij de wedstrijdbespreking.

•	  “Je hoeft maar 3 telefoonnummers te onthouden. Die van jezelf, die  
  van je vriendin en die van de trainer” – Jan Kerkhofs.

•	 “Ik vat die kale met die krullen wel!” – Pieter van Dongen bij corners.
•	 “Laat mij maar vrij staan, ik kan er toch niks van” – Teun van Dongen  

 bij corners.
•	 “Donny van Herpen? Die ken ik niet” – Erik Tielemans nadat John  

 Slabbers het een half uur over Donny van Herpen heeft gehad in de   
 wedstrijdbespreking.

•	 “Ik heb meer snelheid nodig in deze wedstrijd” – Salah Hassan die in   
 de rust zijn techniekschoenen omruilde voor zijn snelheidsschoenen.

•	 “Ik ga vanavond denk ik niet mee op stap” – Robin Gruijters 10 secon- 
 den na een beenbreuk.

•	 “Iets raken!” – Jur van Schijndel in de coaching voor een duel. 
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•	 “Wist je dat we al 15 jaar een John óf een kale vent als hoofdcoach  
 hebben?” – Tijn van Lankvelt.

•	 “Wie heeft de ballen? Wie heeft de shirtjes?” – Boekel Sport Dames 1  
 bij bijna iedere wedstrijd.

•	 “Huh, wat heeft de tennisclub hiermee te maken?” – Loraine van der  
 Zanden nadat coach Mireck het over de technische commissie (TC)  
 heeft gehad.

•	 “Tamara, Renée, Doris… Komt-ie!” – wederom Loraine van der Zanden  
 die de voorhoede coacht bij het nemen van een doeltrap.

•	 “Tamara, Renée, Doris… Komt-ie!” – Ruby Beekmans die haar team-  
 genoten voor de goal coacht voor het nemen van een corner.

•	 “Als ik in die 16 kom, is het kassa” – Pieter Sanders.
•	 “Hedde gij aluminiumvrees?” – wederom Pieters Sanders tegen Jeroen  

 Meulepas die geen goaltje mee tilde.
•	 “Scheids, maar hij liep tegen mijn elleboog op!” – Pieter Sanders bij  

 wederom een rode kaart.
•	 “Scheids, maar hij struikelt over mijn veter!” – Pieter Sanders bij  

 wederom een grove charge.
•	 “Wie heeft wie?” – Toon van Hout.
•	 “Als je hem goed raakt, gaat hij er altijd in!” – Daan van Tilburg.
•	 “Haal die doos van oe schoenen!” – Mari Donkers.
•	 “Gaan jullie dinsdag maar weer lekker trainen, wij gaan Champions  

 League kijken” – Pieter Donkers tegen een speler van Stein die niet  
 kon geloven verloren te hebben van het team van Pieter.

•	 “Wat is animo?” – Ruud Donkers op de vraag van Riny Lange of er  
 animo was voor een oefenwedstrijd.

•	 “Een Picasso” – wederom Ruud Donkers die een Panenka bedoelde.
•	 “Het is niet allemaal Havana” – Roel van Dijk die hosanna bedoelde.
•	 “Geen 100, maar 110 procentuuhhhh!” – Riny Lange.

Weet jij er nog meer? Schroom het niet om deze te sturen naar redactieaf-
trap@gmail.com. Bij succes verlengen we dit graag komende editie!
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In the picture:
John van Muyen

Foederer
Member Crowe Horwath International

FINANCIEEL ADVIES
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De verenigingscoaches

Geen doel is te ver als je plezier hebt in 
wat je doet!!

Boekel Sport beschikt over een drietal verenigingscoaches. Wie dat 
zijn en wat ze doen gaan we in dit artikel nader toelichten en beschrij-
ven aan de hand van een aantal vragen. Ze stellen zich voor en geven 
uitleg over het doel van de verenigingscoach.

Cees Vermeer
Sinds wanneer betrokken bij Boekel Sport, in welke functie(s)?
6 jaar geleden ben ik gevraagd door Ruud Vermeer om samen met Walter 
Groenendaal als coördinator bovenbouw – onderbouw te starten. Met als 
doel de leiders en trainers te begeleiden, het ‘coach de coach project’ van 
NOCNSF. 
Ik ben hierdoor geïnteresseerd geraakt in het stuk pedagogisch tact, de 
omgang van leiders naar de kinderen in de teams. Ik ben enkele opleidin-
gen gaan volgen bij Marcel van Herpen waarbij het kind centraal staat en 
plezier moet hebben in hetgeen hij/zij doet. 

De functie verenigingscoach is ontstaan toen de zienswijze veranderde 
binnen het bestuur. We wilden een veilig sportklimaat bij Boekel Sport cre-
eren en hiervoor zorgdragen. Er werden jeugd coördinatoren aangesteld 
om te zorgen voor de indelingen, trainers per team etc. vooral de tech-
nische kant. De verenigingscoach werd daarna overkoepelend voor alle 
jeugdteams aangesteld.
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Heb je daarvoor nog andere betrokkenheid gehad met verenigingen?
Badmintonvereniging Veghel en Boekel, ik ben vertrouwenscontactper-
soon binnen deze verenigingen en ik badminton bij beide. 

Wat heeft je doen besluiten om verenigingscoach te worden?
Toen ik gevraagd werd om een steentje bij te dragen aan sfeer bij Boekel 
Sport sprak het mij heel erg aan om bezig te zijn met het veilige sportkli-
maat binnen de vereniging. 

Chantal Straatman
Sinds wanneer betrokken bij Boekel Sport, in welke functie(s)?
Ik ben betrokken bij Boekel Sport sinds onze Tijn is gaan voetballen. 
Actief als vrijwilliger ben ik vanaf de start van de commissie normen & 
waarden. Een van mijn taken is zorgdragen voor de aanvragen van de 
VOG binnen de vereniging. Verder hebben we o.a. aandacht voor om-
gangsvormen/ gedragsregels/ sfeer binnen de vereniging. Dit sluit mooi 
aan bij mijn functie als verenigingscoach. 
Tevens zit ik namens Boekel Sport bij RESPECT. Boekel. 

Heb je daarvoor nog andere betrokkenheid gehad met verenigingen?
Ik heb in het bestuur gezeten van Rutger van Herpen ruiters.
 
Wat heeft je doen besluiten om verenigingscoach te worden?
Het sprak mij heel erg aan om de visie die we bij de commissie normen& 
waarden en bij RESPECT. Boekel op hebben gesteld, uit te dragen. Als 
verenigingscoach kan ik hiermee in de praktijk aan de slag.

Juul Aldenhuijsen
Sinds wanneer betrokken bij Boekel Sport, in welke functie(s)?
Ik ben sinds drie jaar betrokken als verenigingscoach bij Boekel Sport.

Heb je daarvoor nog andere betrokkenheid gehad met verenigingen?
Ik heb in het jeugdbestuur gezeten van HC Boekel. 
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En ben namens de hockeyclub betrokken bij RESPECT. Boekel. 

Wat heeft je doen besluiten om verenigingscoach te worden?
Ik vind het belangrijk dat de sfeer op en naast het veld goed is en dat alle 
kinderen gezien en gehoord worden door hun leiders. Toen Cees me kwam 
vragen om hier een steentje aan bij te dragen als verenigingscoach heb ik 
hier geen seconde over na hoeven denken. 

V.l.n.r. Cees Vermeer, Juul Aldenhuijsen, Chantal Straatman en 
sponsor van de kar Cees van der Lee

Doel van de verenigingscoach
Als doel hebben we de begeleiding en ondersteuning van de leiders en 
trainers wanneer er vragen zijn over een team of over een kind. 
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Ook zijn we er als aanspreekpunt voor de kinderen en de ouders wanneer 
zij zich zorgen maken over hun kind binnen een team of over de sfeer bin-
nen een team. Op deze manier willen we als verenigingscoaches bijdragen 
aan een vereniging waarin iedereen zich thuis kan voelen en veilig voelt. 
Zowel	de	spelers,	de	ouders,	de	leiders	etc.	

Weten de leden van Boekel Sport jullie te vinden?  
Tijdens	de	‘Kick	Off’	van	het	seizoen	zijn	wij	altijd	aanwezig.	Ook	verzorgen	
we dan een thema of een gastspreker op pedagogisch vlak. 
We merken dat de leiders, trainers en ouders ons steeds beter weten te 
vinden. We worden persoonlijk benadert en gaan daarna direct met de 
‘casus’ aan de slag.
Vaak maken we eerst een plan van aanpak en verdelen we de taken. Dan 
gaan we observeren, koppelen we hetgeen we gezien en/of gehoord heb-
ben terug aan de betrokkenen. Daarna kijken we wat er verder aan onder-
steuning / begeleiding nodig is.

Hoe kan men jullie benaderen?
Je kan ons per mail, per telefoon en persoonlijk benaderen. 
Cees Vermeer: c.vermeer55@gmail.com   06-30402427
Chantal Straatman:  chantalstraatman11@gmail.com   06-25317045
Juul Aldenhuijsen: juulaldenhuijsen@hotmail.com   06-57579143

Ook zijn we, zodra het weer kan, regelmatig te vinden op het voetbalveld. 

Als verenigingscoach hebben we een missie. 
Als doel hebben we ons gesteld dat we binnen Boekel Sport 
niemand buiten willen sluiten en het sportklimaat voor ieder-
een zo plezierig mogelijk te houden. Hierbij hebben we jullie 
allemaal nodig, we kunnen dit niet alleen. 
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Interview met:

Roel van Lankveld
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Ik denk dat je moet oppassen een club 
als Boekel Sport te prestatiegericht te 
maken 

Roel van Lankveld, jeugdvoorzitter bij BS, weet waarover hij praat. 
Speelde zelf jarenlang bij VVV en NEC in de jeugdafdeling waar pres-
teren voorop staat maar waar ook aandacht was voor de schooloplei-
ding van de spelers. De juiste balans vinden tussen plezier en zo goed 
mogelijk presteren is een mooie uitdaging voor BS. Roel komt uitge-
breid aan het woord over BS, blessures, VVV/NEC, een wedstrijdje in 
Turkije en nog veel meer.

Roel stel jezelf eerst even voor.
Ik ben geboren op 7 september 1980 in het ziekenhuis van Veghel. Ik heb 
drie jaar op de Bosberg gewoond, maar toen al snel weer naar “achteraf” 
vertrokken, de Molenwijk. Ons pa en ma zijn van huis uit achteraf opge-
groeid,	 dus	 hadden	 ze	minder	 “d’n	 aord”	 in	 de	 straat.	Daar	was	 het	 fijn	
wonen in de bossen en een eigen voetbalveldje. Met vrienden (Max vd 
Boogaard, Perry Bijvelds, Jeroen Gijsbers, Koen vd Linden en Harrie Meu-
lenmeesters vormden de kern) werd daar dan ook erg veel gevoetbald. We 
hadden op een gegeven moment zelfs een bouwlamp opgehangen, zodat 
we in het donker nog langer door konden voetballen. Als ik alleen voet-
balde was dat vaak op de stoep van het autobedrijf van ons pa, waar dan 
regelmatig een ruit sneuvelde. Ons pa kwam dan vloekend naar buiten, 
omdat al sleutelend hem de glassplinters om zijn oren vlogen. 
In de Morgenzon heb ik toen rond mijn 18e met carnaval mijn huidige 
vrouw Jenny ontmoet, waarmee ik in 2005 ben gaan samenwonen aan de 
Franse Pad. Later zijn we verhuisd naar de Burgtstraat waar we een huis 
gebouwd hebben en nu nog steeds met veel plezier wonen. Tussenin zijn 
onze	3	kinderen	geboren,	Zara	(11),	Nick	(10)	en	Rens	(8).	Zara	handbalt	
bij HABO en Nick en Rens voetballen (uiteraard) bij Boekel Sport.
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Roel sinds juni afgelopen jaar ben je jeugdvoorzitter geworden bij BS. Je 
hebt een rustige start of lijkt dat maar. Van wie ben je de opvolger en door 
wie ben je benaderd voor deze taak. 
Toen Nick ging voetballen, ben ik ‘zoetjesaan’ in de trainer-/leidersrol ge-
rold. Wim van den Elzen trainde toen de Tijgers en die kon wel wat hulp 
gebruiken. Sindsdien ben ik trainer/leider van het team van Nick, samen 
met	Job	van	Zutven	en	 later	 is	David	van	Grinsven	erbij	gekomen.	Leuk	
team zijn we, waarin we elkaar goed aanvullen. 
Omdat ik dus regelmatig aanwezig ben bij Boekel Sport en een “voetbal-
verleden” heb, zal mijn naam wel gevallen zijn toen Robin Gruijters aan-
gaf te willen stoppen als jeugdvoorzitter. Op zoek naar een opvolger heeft 
Maurice Emonds mij toen gebeld en na wat bedenktijd en wat gesprekken 
met Robin, heb ik besloten ervoor te gaan. Ik moet ook zeggen dat in mijn 
beslissing heeft meegespeeld, dat ik ’s avonds meer tijd heb, omdat ik 
voor mijn werk nu even niet reis. Ik heb namelijk een internationale baan, 
waarvoor ik iedere week wel een keer moest vliegen en/of in een hotel 
overnachtte. Dit lijkt trouwens alweer een eeuwigheid geleden… Daarom 
ben ik ook benieuwd, als straks weer alles los gaat, of de functie van jeugd-
voorzitter goed te combineren blijft met mijn werk. 
Tot nu toe bevalt het heel goed. Boekel Sport is een club met veel actieve 
vrijwilligers en vele handen maken licht werk. Een groot compliment voor 
mijn voorganger, want alles staat goed en is goed georganiseerd. Al moet 
ik natuurlijk wel zeggen dat het nu niet bepaald een representatief seizoen 
is. Daarom zal ik (hopelijk) pas volgend jaar echt ondervinden wat de func-
tie inhoudt. Toch is er genoeg te doen hoor: de jeugd kan (gelukkig) ge-
woon trainen en er kan toch van alles georganiseerd worden. Bovendien, 
met de steeds weer veranderende Corona-maatregelen, is het na iedere 
persconferentie weer schakelen hoe hiermee om te gaan, zoals nu bijvoor-
beeld weer met de avondklok.

Wat zijn je taken als jeugdvoorzitter. 
Als jeugdvoorzitter ben ik voorzitter van de jeugdcommissie, waarin “alles” 
voor de jeugd geregeld wordt. Team-indelingen, competitie-indelingen, trai-
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nings-indelingen, scheidsrechtersplanning, wedstrijden, enz. worden hierin 
allemaal geregeld. Vooral Toon Jonkers, om anderen zeker niet tekort te 
doen, vervult hierin een onmisbare rol. Voetbaltechnisch/organisatorisch 
hebben we nog leeftijdscoördinatoren en een hoofd jeugdleiding (Marijn 
Verbakel) waarmee we samen een groot en sterk team vormen om alles 
zo goed mogelijk te faciliteren. Uiteraard zijn de activiteitencommissie en 
de toernooicommissie ook zeer betrokken bij de jeugd. Verder hebben we 
ook nog een zeer professionele en nuttige commissie normen en waarden 
/ verenigingscoaches. Ik moet zeggen dat ik daar vaak contact mee heb en 
hun inzet ontzettend waardeer, in de vorm van ondersteuning van de trai-
ners/leiders in geval van uitdagende situaties in de omgang met kinderen. 
Tenslotte zit ik in het bestuur en neem ik dus deel aan de maandelijkse 
bestuursvergaderingen.	Corona	en	de	financiën	zijn	daarin	zolang	ik	mijn	
rol vervul de hoofdthema’s. Al met al een zeer afwisselende taak, die ik dus 
met veel plezier invul.
 
Het is zo wie zo in het begin van de competitie al een hele klus om de elf-
tallen te verdelen en genoeg leiders en trainers te krijgen. Hoe heb je dat 
afgelopen jaar ervaren. Hoe vaak hebben jullie vergaderingen en wat wordt 
er dan bv besproken.
Het samenstellen van de teams voor dit seizoen heeft Robin nog voor zijn 
rekening genomen, dus daar zal ik richting het einde van dit seizoen mee 
te maken gaan krijgen. Echter, ook hiervoor staat de organisatie met de 
leeftijdscoördinatoren, die dit als één van hun belangrijkste taken hebben. 
Zij	hebben	regelmatig	contact	met	de	trainers,	bezoeken	veel	wedstrijden	
en trainingen, waardoor ze een goed beeld hebben van de spelers. Daar-
om zou dit dus hopelijk redelijk soepel moeten verlopen, al heb je natuurlijk 
altijd te maken met leden die stoppen en nieuwe aanmeldingen. Sowieso 
kun je het nooit voor iedereen goed doen, dus hierin hanteren we het prin-
cipe: het clubbelang staat voorop. Gevolgd door het teambelang en daarna 
pas het individuele belang. 
Leiders en trainers zijn, op een enkele uitzondering na, eigenlijk altijd en-
kele ouders van de kinderen. 
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Jij hebt jouw jeugdvoetbaltijd heel anders meegemaakt dan de gemiddelde 
(of boven gemiddelde) BS speler, als jeugdspeler opgegroeid met het be-
taald voetbal. Ik kan me voorstellen dat je daar wat betreft organisatie en 
opleiding het een en ander kan toevoegen bij BS. 
Ik moet zeggen, dat is allemaal lang geleden en een betaald voetbal orga-
nisatie kun je niet echt vergelijken met een amateurclub als Boekel Sport. 
Bij een BVO-jeugdopleiding heb je de beschikking over professionals, 
betaalde krachten, die allemaal gedegen opleidingen gevolgd hebben en 
vaak zelf ook profvoetballer geweest zijn. Qua professionele benadering 
kunnen we denk ik, binnen de mogelijkheden van Boekel Sport, niet veel 
meer beter doen. We werken bijvoorbeeld al samen met “professionals”, 
met het team 4-skills, en we stimuleren de selectie-trainers om cursussen 
of bijscholingen te doen. Dit is uiteraard een onderwerp waarover ik regel-
matig spar met Marijn Verbakel. En als iemand goede ideeën heeft kan hij 
die uiteraard melden. Ik denk dat je moet oppassen een club als Boekel 
Sport te prestatiegericht te maken; dat kan denk ik ook een verkeerde uit-
werking hebben. Het blijft een amateurclub, waar plezier voorop staat, het 
liefst met zo goed mogelijke prestaties uiteraard!

Je bent als jeugdig talent gescout door VVV Venlo. Hoe wordt je dan bena-
derd en hoe stonden jouw ouders hierin.
Toen ik een jaar of 12 was, werd ik geselecteerd voor Kring Peelland (een 
selectieteam uit deze regio wat nu niet meer bestaat). Daarmee speelde 
je één keer in de paar maanden wedstijden tegen andere regio’s. Bij deze 
wedstrijden waren altijd veel scouts aanwezig en bij één van die wedstrij-
den viel ik bij de VVV scout blijkbaar in de smaak. Ook heb ik in die peri-
ode samen met Maikel van Dijk en Julian van Grinsven bij Helmond Sport 
getraind op de zondagochtend. Hoe je hiervoor benaderd wordt, weet ik 
eerlijk gezegd niet meer, maar het ging toen allemaal snel: ik mocht bij 
VVV in Venlo gaan voetballen! Als voetbaldier hoefde ik daar niet lang over 
na te denken en omdat ze er thuis ook achter stonden, was de keuze zo 
gemaakt.	Zeker	het	thuisfront	is	belangrijk	in	zo’n	keuze,	omdat	die	er	ook	
veel tijd en energie in moeten steken. 
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Uiteraard begonnen bij de jeugd van Boekel Sport. 
Staand v.l.n.r. Ton Vogels, Roel van Lankveld, Remco Houtman, Bram Re-
ijnen, Maikel van Dijk, Thijs van Oort, Freek Vogels en Walther Groenen-
daal. Zittend v.l.n.r. John van Muijen, Jeroen Vogels, Rob Leenders, Ralph 
van Schijndel en Bart Vogels. 

Dus zo ging ik op mijn 13e vier keer per week met de trein vanuit Boxmeer 
naar Venlo. Ons ma die bracht mij iedere keer naar Boxmeer en ’s avonds 
haalde ze mij daar weer op. Ik heb toen zelfs op het punt gestaan om in 
Venlo naar de havo te gaan, omdat we toen al om 16:00 uur gingen trainen. 
Ik heb samen met wat teamgenoten de school toen bezocht en had me 
bijna aangemeld. Maar omdat het Macropedius College toen mijn rooster 
wilde	aanpassen,	kon	in	Gemert	op	school	blijven	zitten.	Ze	hadden	er	toen	
voor gezorgd dat ik op de trainingsdagen op tijd uit was, zodat ons ma mij 
vanuit	Gemert	meteen	naar	Boxmeer	kon	brengen.	Zo	was	 ik	net	op	 tijd	
voor de training. Ons ma nam een bord warm eten mee in de auto, die ik 
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dan onderweg opat. ’s Avonds was ik dan rond een uur of half 8 weer thuis. 
VVV had toen een behoorlijk sterke en professionele jeugdopleiding. We 
speelden altijd tegen de topteams van Nederland en dat waren dus erg 
mooie wedstrijden bij de Meer, later op de Toekomst (Ajax) en Varkenoord 
(Feyenoord) bijvoorbeeld. Als “boerke” uit Boekel kom je dan tussen de 
brutale jongens uit de “stad”, waardoor je snel volwassen(er) wordt. Anders 
word je ondergesneeuwd. De trainingen waren erg pittig en je werd niet ge-
spaard; zowel niet fysiek maar ook niet mentaal. Als je een slechte wedstijd 
of training speelde, werd je hard aangepakt, in het overstaan van alles en 
iedereen. Ik heb toen veel geleerd, de kinderen worden tegenwoordig ge-
loof ik iets anders aangepakt. 
Al snel werd ik ook geselecteerd voor de Brabantse selectie en later voor 
de	regio	Zuid	Nederland	(Brabant,	Limburg	en	Zeeland).	Daarmee	heb	ik	
nog èchte interlands gevoetbald tegen Polen en België. 
Na drie jaar VVV had ik de havo in Gemert afgerond, en ging ik naar het 
HBO. Ik wilde naar de HTS Autotechniek in Arnhem en dat was niet meer 
te combineren met het voetballen in Venlo. VVV heeft toen contact opgeno-
men met NEC in Nijmegen met de vraag of ik daar kon komen voetballen. 
Heel bijzonder en respectvol dus, dat de club die je gaat verlaten een nieu-
we club voor je regelt. Daar heb ik toen twee jaar in de A1 gevoetbald. Het 
reizen bestond toen uit de bus naar Nijmegen, trein naar Arnhem, school, 
trein naar Nijmegen, trainen en daarna met de bus naar huis. Ik was dan 
ook heel blij toen ik op mijn 18e snel mijn rijbewijs haalde, waardoor ik met 
de auto op en neer kon. 
Ook bij NEC heb ik een ontzettend leuke tijd gehad. Maar ook aan dat 
avontuur kwam een einde. Bewust heb ik het woord blessures nog niet 
genoemd, maar nu ontkom ik er helaas niet aan. Ook in de jeugd was ik 
namelijk vaak geblesseerd. We kennen allemaal Arjen Robben als de man 
van glas, nou ik deed er niet veel voor onder. Enkels, hamstrings, liezen, 
knieën, ik heb het allemaal meegemaakt. Toen ik nog bij VVV voetbalde 
ben ik voor het eerst geopereerd aan mijn enkel. Later volgden nog 3 kruis-
bandreconstructies, de eerste in België omdat de wachtlijsten daar veel 
korter	waren.	Ik	moest	en	ik	zou	namelijk	weer	zo	snel	mogelijk	fit	zijn…	
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Als ik erop terugkijk moet ik vaststellen dat mijn lichaam gewoon niet ge-
bouwd is om zo intensief te voetballen. Ik denk ook regelmatig dat als ik 
minder intensief gevoetbald zou hebben, ik minder geblesseerd geweest 
zou zijn. Ondanks dat, heb ik nooit serieus overwogen om te stoppen. Er 
zijn heel veel mensen die zich hardop afvroegen waarom ik in godsnaam 
toch nog doorging, maar ik wilde gewoon voetballen. 
Door de vele blessures moest ik toen helaas afscheid nemen van NEC. 
Samen	met	Pim	van	Zutven	(die	toen	Eindhoven	ging	verlaten)	zijn	we	op	
zoek gegaan naar een leuke amateurclub in de buurt. Dan kom je al snel 
bij Udi of Gemert uit. Gemert leek ons het gezelligst en dat is ook zeker 
gebleken. We hebben daar een fantastische tijd gehad, zowel op het veld 
als in de kantine. 
Hoogtepunten bij Gemert waren KNVB bekerwedstrijden bijvoorbeeld te-
gen Fortuna Sittard, Helmond Sport, VVV, FC Twente en RBC. Ik kan me 
nog goed herinneren dat ik tegen Fortuna twee keer scoorde en dat na de 
wedstrijd in het kleedlokaal er een journalist van SBS6 kwam vragen of ik 
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zin had in een interview voor de camera. Dat had ik uiteraard wel… Daar-
naast ben ik met Gemert 2 diverse keren kampioen geworden in de reserve 
Hoofdklasse. Ik heb bij Gemert eigenlijk maar één seizoen vast in de basis 
in	het	eerste	gestaan,	omdat	ik	toen	dus	een	langere	periode	fit	was.	Het	
seizoen erna scheurde ik mijn kruisband in de voorbereiding.

Dan moeten je ouders er ook veel voor over hebben, je was zelfs in vakan-
ties (Ardèche) met je pa bezig om je techniek te verbeteren.
Wanneer je bij een BVO gaat voetballen moeten je ouders daar inderdaad 
ook veel voor over hebben. Maar aangezien ons pa ook een echte voetbal-
liefhebber is, zat dat wel goed. Het was vroeger veel voetbal bij ons thuis, 
zoals in wel meer gezinnen trouwens. Op zaterdag moest ik voetballen, 
zondagochtend ons pa bij de FC Bovenstehuis, ’s middags naar Boekel 1 
kijken	en	’s	avonds	om	19:00	uur	Studio	Sport.	Zo	ging	dat	toen.	Ik	vroeg	
ons pa toen ook regelmatig om mij te trainen, zo ook tijdens vakanties 
uiteraard. 

Wat voor speler was jij en op welke positie speelde je meestal. 
Als je in de jeugd gescout wordt, zijn dat bijna allemaal mid-mids. Ook ik 
stond bij Boekel Sport mid-mid, maar omdat iedereen daar dus kan en wil 
staan, heb ik ook op diverse posities gespeeld. Mid-mid, rechtshalf, rechts-
back en centrale verdediger heb ik gestaan. Ik moest het vooral hebben 
van mijn loopvermogen, pass/schot en rust aan de bal. Koppen was niet 
mijn sterkste punt. 

Uiteindelijk kom je toch weer bij je oude liefde terecht, BS. Maar ook hier 
zit het wat betreft blessures niet mee.
Zoals	al	eerder	genoemd	denk	ik	dat	het	intensieve	trainen	in	de	jeugd	mij	
geen goed heeft gedaan. Ik heb wel eens een echo van mijn hamstrings 
laten maken, omdat ik ze zo vaak verrekte of scheurde. Op die echo zag je 
allemaal littekens op de spieren zitten van eerdere blessures, waardoor de 
spieren blijkbaar heel zwak en gevoelig zijn geworden voor nieuwe verrek-
kingen of scheuren. Daarom was ik in mijn laatste actieve jaren bij Boekel 1 
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dan ook vaak geblesseerd. Toen ik in de winter in de zaal weer een keer 
mijn kruisband scheurde dacht ik, nu is het echt afgelopen. Ik ben toen nog 
wel geopereerd, (dat hoeft namelijk niet perse) omdat ik wel nog met mijn 
kinderen wil kunnen voetballen. En dat lukt over het algemeen vrij aardig.

Vertel ook nog even van de voetbalwedstrijd met je maten in Turkije. Jul-
lie vakantiegroepje tegen een groep Turkse jongens die bijna nooit een 
wedstrijdje verloren. Jij en Pim van Zutven lieten ze alle hoeken van het 
veld zien. 
Haha! We waren toen met onze vriendengroep op vakantie in Turkije en 
raakten aan de praat met de eigenaar van een restaurant. Hij was nogal 
overtuigd van zichzelf en beweerde dat hij met zijn maten inderdaad nog 
nooit verloren had met voetbal. Gelukkig hadden wij ook iemand in de gele-
deren die nogal overtuigd is van zichzelf, namelijk Max van den Boogaard 
en die wilde de uitdaging wel aangaan. 
De wedstrijd zou plaatsvinden in zo’n voetbalkooi, helemaal van gaas. Max 
was onze aanvoerder en hij zou bij de tos wel eens even vertellen hoe ver 
we zouden gaan winnen. Hij had die hele dag geoefend op een speech 
(iets met “I must break you” en nog wat andere Rocky oneliners), maar hij 
was zo zenuwachtig dat hij niet uit zijn woorden kwam. Hij zag ook wel in 
dat hij net niet goed genoeg was, waardoor hij zou gaan keepen. Maar met-
een na de aftrap liet hij als keeper de eerste de beste terugspeelbal onder 
zijn voet doorglippen, puur door de zenuwen… 
Daarna herpakten we ons en werd het inderdaad een mooie pot, die we 
volgens mij uiteindelijk ruim wonnen. Tijdens de wedstijd zagen de mensen 
die langs wandelden dat er wat sensatie te doen was, dus stond er opeens 
best veel publiek. Max werd toen nog zenuwachtiger. Na de wedstrijd heeft 
Teun van den Elzen (volgens mij) toen zijn bezwete oranje-shirt aan een 
jongen in een rolstoel gegeven, als dank voor de aanmoedigingen.
 
Wat knap van je is, is dat ondanks je vele voetbaluren dit nooit ten koste 
van je school is gegaan. Hoe heb je dit allemaal in die 24 uur per dag kun-
nen doen. 
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Na de havo en de HTS heb ik nog de TU in Eindhoven gedaan. Ik moet ook 
zeggen dat bij VVV en NEC erg veel aandacht besteed werd aan school, 
omdat een goede opleiding natuurlijk heel belangrijk is. 
Na de TU ben ik in Helmond bij Nedschroef gaan werken en daarna bij 
Inalfa in Venray. Momenteel werk ik 2 jaar bij DAF Trucks in Eindhoven. Bij 
Nedschroef ben ik in de verkoop gerold, waarin ik dus probeer de produc-
ten aan de man te brengen bij de diverse autofabrikanten, meestal in Duits-
land. Nu doe ik nog steeds verkoop, maar dan aan grote internationale 
transportbedrijven.	Deze	bedrijven	hebben	grote	offerteaanvragen,	waarbij	
ik een zo passend mogelijk voorstel voor ze uitwerk, vaak voor meer dan 
100 vrachtwagens in één keer. Leuk en afwisselend; vooral het reizen vind 
ik erg leuk, alleen nu dan niet vanwege Corona. Nu zit ik al een jaar hoofd-
zakelijk thuis, achter mijn laptop de halve dag te videobellen met collega’s 
en klanten. Heel wat anders… het is even niet anders… 

Hobby’s?
Naast het gezin zijn dat nu vooral voetbal, en rondom het huis wat klussen. 
Verder blijft er niet veel tijd meer over voor andere dingen.

PS: ik moest nog vragen wat de reden is dat jullie vroeger altijd verloren 
met trefbal van de Sint Jan?
Haha! Geen commentaar, maar volgens mij wonnen wij altijd met de Jonge 
Wieken. 
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Jeugdportret van 
Jurre van Rijbroek 
In dit jeugdportret maken we kennis met de zoon van Patrick en Petra 
van Rijbroek. Broertje van Gitte en Lara, woonachtig in De Bosberg 54 
in Boekel.

Naam:  Jurre van Rijbroek
         
Elftal: JO 13-1
  
Leeftijd:13 jaar
  
School: VMBO Uden

Waarom ben je gaan voetballen? 
Omdat het mij een leuke sport leek

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport? 
7 jaar.

In welke elftallen heb je gespeeld?
F6, F1,JO9-1, JO10-1,JO11-1,JO13-1 en nu ook nog in de JO13-1.

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Ging redelijk tot we alleen maar mochten trainen vanwege corona.

Waar speel je meestal? Is dat ook je favoriete plek? 
Links of rechts buiten en dat zijn ook mijn favoriete plekken.
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Heb je deze competitie al gescoord? 
Ja meerdere keren.

Wat vind je van jezelf wat je al goed beheerst en waar je nog aan moet 
werken bij het voetballen? 
Ik heb best een goede trap en overzicht maar wil altijd nog beter worden.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt? 
Ja ik ben kampioen geworden met de F1 en vorig jaar met de JO13-1

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Gamen vind ik ook leuk.

Hoe sportief is jullie gezin? 
Mama heeft altijd gekorfbald en getennist en papa heeft altijd gevoetbald 
en	ook	getennist.	Gitte	en	Lara	doen	allebei	aan	fitness.	Op	dit	moment	
helaas alleen thuis en ze wandelen.

Wat is je favoriete club, speler? 
PSV  en Depay

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit ? 
Hoop nog lang te kunnen voetballen.

Weet je al wat je later wilt worden? 
Nee dat weet ik nog niet
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Gevaarlijke goede panters 
gesignaleerd!

Heb	je	ze	al	gespot?	Nee?!?	Dan	loop,	fiets	of	rijd	op	een	zaterdagochtend	
tussen 9:30 en 10:30 uur maar eens door de Waterval en kijk naar het 
hoofdveld van v.v. Boekel Sport. Als je goed kijkt, zie je daar een groep 
gevaarlijk goede Panters rondlopen.

Sinds begin 2020 heeft v.v. Boekel Sport namelijk een nieuwe leeftijds-
categorie toegevoegd, je raadt het al, de Panters. Kinderen die in het ka-
lenderjaar nadat ze vier zijn geworden, kunnen starten met voetballen en 
spelenderwijs bekend worden met het spelletje.
Vorig jaar werd de eerste lichting een groot succes, een groep die alsmaar 
groeide en na de zomer zijn doorgestroomd naar de categorie voor vijfja-
rigen, de Tijgers.
Ondertussen kwamen de eerste aanmeldingen alweer binnen voor een-
zelfde initiatief in 2021. Met ongeveer tien kinderen, jongens en meiden, 
geboren in 2016 zijn we op zaterdag 31 januari dan ook gestart met deze 
nieuwe groep Panters.
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                  Cor van de Pol

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



36Mode & 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!


