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Aan alle leden van V.V. Boekel Sport. Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 

van onze vereniging,  op donderdag 31 oktober 2019 in de kantine op Sportpark “De Donk”,   

Waterval 9, 5427 HL Boekel, aanvang 20.45 uur.  

Het jaarverslag ligt voor geïnteresseerden vanaf 24 oktober 2019 a.s. ter inzage in de bestuurskamer, 

op het publicatiebord in de kantine en op de website van onze vereniging (www.boekelsport.nl). 

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 31 oktober 2018. 

3. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018 – 2019. 

4. Jaarverslag diverse commissies (jeugd, voetbaltechnische zaken, vrijwilligers, activiteiten, ICT, 

normen & waarden, commerciële zaken & accommodatie) over het seizoen 2018-2019. 

5. Financieel verslag over het seizoen 2018 – 2019,  

6. Verslag van de kascommissie over het seizoen 2018 – 2019. 

7. Begroting voor het seizoen 2019 – 2020. 

8. Benoeming van de nieuwe kascommissie (Bert vd Heijden, Niek Schuijers, Wim Manders).  

Aftredend en niet herkiesbaar is Wim Manders. 

9. Investeringsplan van V.V. Boekel Sport voor de jaren 2015 tot en met 2020. 

- toelichting stand van zaken mbt kunstgrasveld 

- presentatie bouwplan – begroting realisatie overkapping aan kantine 

10. Voorstel tot het verhogen van de contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te 

verhogen met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie.  

11. Jubilarissen: 60 jaar lid Hein vd Elzen 

                            50 jaar lid           Sjaak van Moorsel 

                                                         Jan van Rooij  

                            40 jaar lid  Michiel vd Burgt 

                      Niels Reijnen 

    25 jaar lid Ton van Hoof 

     Pieter van Dongen 

     Frans Bens 

     Frans vd Elzen 

     Jasper vd Rijt 

     Luuk van Asseldonk 

     Rene van Lankveld 

     Cor Swarts 

     Johan Swarts  

     Erik Tielemans 

   

   

12. Evaluatie Beleidsplan vv Boekel Sport 2014-2019 ‘Boekel sport een leven lang’.   
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13. Bestuursverkiezing.  

Aftredend en  herkiesbaar is Maurice Emonds (secretaris). Aftredend en niet herkiesbaar is 

Robin Gruijters (lid). Eventuele andere kandidaten kunnen zich kenbaar maken zoals 

onderstaand is aangegeven. 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting. 

Eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden tot 24 uur voor 

aanvang van de vergadering. Deze kandidaatstelling moet voorzien zijn van de handtekeningen van 

de kandidaat zelf en 3 handtekeningen van meerderjarige leden, waarmee men aangeeft deze 

kandidaatstelling te ondersteunen. Tevens moet de kandidaat op deze schriftelijke aanmelding 

verklaren dat hij of zij, zijn/haar eventuele benoeming zal aanvaarden.  

De secretaris,  

Maurice Emonds 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING V.V. BOEKEL SPORT  31 OKTOBER 2018 

Op de vergadering zijn ongeveer 30 leden aanwezig. Er is een afmelding ontvangen van: Wim 

Bouwmans, Cor Reijnen, Erik van Mierlo, Wilhelmien Lips, Sjaak Lips, Jelle Bouwmans, Ralph Linders, 

Hein vd Elzen. 

1. Opening door de voorzitter. 
De voorzitter, Paul vd Berg, heet alle aanwezigen van harte welkom op de 65e algemene 
ledenvergadering van Boekel Sport. 
 
De voorzitter wil allereerst alle leiders/leidsters, trainers, vrijwilligers en eenieder die zich het 
afgelopen seizoen, op welke wijze dan ook, heeft ingezet voor Boekel Sport hiervoor enorm 
bedanken. Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. Leuke maar zeker ook 
minder leuke gebeurtenissen. Binnen een jaar tijd nemen heeft het afscheid moeten nemen van 
twee bestuursleden die heel bepalend zijn geweest voor onze vereniging.  Ook vanavond nemen we 
als bestuur afscheid van een bestuurslid met een staat van dienst waar je U tegen zegt.  
 
Leuke gebeurtenissen is elk jaar weer de nieuwjaarsbijeenkomst waarin de jubilarissen in het 
zonnetje gezet worden. Dit jaar werd Toon van Hout, vanwege zijn verdiensten voor de club, 
gehuldigd en benoemd als ere lid van Boekel Sport. Zeer terecht natuurlijk voor alles wat Toon voor 
Boekel Sport heeft gedaan. Een andere leuke gebeurtenis is de vrijwilligersavond. Dit jaar had John 
Elbers er voor gezorgd dat de selectie de bediening voor haar rekening nam, dit werd door iedereen 
zeer gewaardeerd. Op deze avond werd Wim vd Elzen gekozen tot vrijwilliger van het jaar. 
  
De voorzitter bedankt vervolgens al onze sponsoren, die er mede voor zorgen dat we financieel 
gezond kunnen draaien, en het mogelijk maken dat alle onze teams er keurig netjes op staan. 
daarnaast een woord van dank aan Maurice Emonds, Wim van Zutven, Robin Gruijters, Frank vonk en 
alle commissievoorzitters voor hun bijdrage aan het schitterende jaarverslag. Dank daar voor!  
 
Al onze leden die ziek of geblesseerd zijn wordt een voorspoedig herstel gewenst. 
Voordat we verder gaan met de algemene vergadering vraagt de voorzitter om een moment van 
stilte ter nagedachtenis van het overlijden van ons erelid Harrie van de Rijt en voor Ger Raymakers. 
 
De voorzitter opent de vergadering en hoopt op een constructieve vergadering. 
 
2. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 24 oktober 2017. 

De notulen zijn zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  

3. Vaststellen nieuwe statuten + huishoudelijk regelement v.v. Boekel Sport. 

De secretaris, Maurice Emonds, geeft aan dat de huidige statuten bijna 40 jaar oud zijn. Om de 

statuten weer up-to-date te maken worden een 4-tal aanpassingen voorgesteld. Na een toelichting 

op deze aanpassingen stemt de vergadering in met het vaststellen van de nieuwe statuten. 
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4. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2017 – 2018. 

Aan de hand van een fotocollage geeft de secretaris een beeld van de verschillende gebeurtenissen 

dit in het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen. De secretaris bedankt Wim van Zutven voor het 

bijhouden van alle in het jaarverslag opgenomen gebeurtenissen binnen Boekel Sport. 

5. Jaarverslag diverse commissies (jeugd, voetbaltechnische zaken, vrijwilligers, activiteiten, ICT,  

    normen & waarden, PR, commerciële zaken & accommodatie) over het seizoen 2017-2018. 

De voorzitter vraagt aan de aanwezige voorzitters/afgevaardigde van de diverse commissie wie een 

toelichting wil geven op het jaarverslag. 

 

Robin Gruijters (voorzitter Jeugdcommissie): In het jaarverslag wordt teruggekeken naar het 

afgelopen seizoen. Ik wil jullie graag kort informeren over waar we dit jaar aan gaan werken als 

jeugdcommissie. Het huidige opleidingsplan is aan vervanging toe. De Visiegroep Jeugdopleiding 

Boekel Sport, bestaande uit twaalf personen, zal deze handschoen oppakken, namelijk het opstellen 

van een nieuw, compact en uitvoerbaar opleidingsplan. In het voorjaar van 2019 zullen zij hun eerste 

bevindingen presenteren in een openbare themabijeenkomst. Het is de bedoeling dat het nieuwe 

opleidingsplan per volgend seizoen in werking treedt.  

Andre Swinkels (voorzitter Commerciële Commissie): Onlangs hebben we afscheid genomen van R&R 

als hoofsponsor en Pluk varkensbedrijven als nieuwe hoofdsponsor verwelkomt. Voor het wassen 

van de tenues/shirts van de selectie hebben we een overeenkomst gesloten bij Memo. De eerste 

ervaringen hiermee zijn erg positief. Indien andere teams ook gebruik willen maken van de was 

service van Memo moet het team zelf contact opnemen met Memo. Om te voorkomen dat ieder 

team zelf gaat bellen wordt tijdens de vergadering afgesproken dat de Commerciële Commissie bij 

Memo opvraagt wat de kosten zijn en dit met de leiders deelt. Tot slot geeft Andre aan dat de 

afspraak is dat er per team maximaal 2 sponsor jassen beschikbaar zijn. Door het schuiven tussen 

leiders en teams zijn er nu teams die meerdere jassen hebben en teams die geen jassen hebben. De 

Commerciële Commissie vraagt of de teams/leiders die meerdere sponsor jassen hebben om deze in 

te leveren bij de Commerciële Commissie. 

 

Sam Vonk (voorzitter ICT-commissie): De ICT commissie is volop bezig met het inrichten van de 

website van Boekel Sport. Daarnaast willen we voor elke commissie/bestuurslid een eigen e-

mailadres aanmaken zodat er niet meer gewerkt hoeft te worden met privé emailadressen. Naast dat 

het meer uniformiteit uitstraalt is het ook praktischer bij het overdragen van taken. 

Cees Vermeer (afgevaardigde commissie Normen & waarden): Op dit moment vervult één man de 

functie als vertrouwenscontactpersoon binnen Boekel Sport. De commissie Normen & Waarden zou 

het prettig vinden als hier ook een vrouw voor beschikbaar is. 

 

Wim van Zutven (voorzitter Accommodatie commissie): Vanaf 1 januari 2019 gaat het nieuwe 

accommodatiebeleid van de gemeente in. Alle kosten voor werkzaamheden op onze accommodatie 

zijn dan voor rekening van onze vereniging. Hiertegenover staat dat de subsidie per jeugdlid 

verhoogd wordt. Met de gemeente zijn we in overleg om de nieuwe afspraken met betrekking tot 

het gebruik van de accommodatie vast te leggen in een gebruiksovereenkomst.  

6. Financieel verslag over het seizoen 2017 – 2018. 

Onze penningmeester, Gerdy Jonkers, geeft een korte toelichting op de financiële stukken. Door de  

kascontrolecommissie is een controle uitgevoerd. Gerdy vraagt of er onder de aanwezige nog vragen 

zijn op het financieel jaarverslag. 
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Eric van Houtum; Het valt op dat de opbrengst van de entree erg laag is.  Gerdy ligt toe dat eigen 

leden geen entree hoeven te betalen en dat zeker niet alle teams veel supporters meenemen. 

  

Verder zijn er geen op- en/of aanmerkingen en wordt het financieel jaarverslag, onder dankzegging 

aan de samensteller, Gerdy Jonkers, goedgekeurd. 

 

7. Verslag van de kascommissie over het seizoen 2017 – 2018. 

Bert vd Heijden deelt mede dat de kascommissie op een grondige wijze de financiële stukken 

gecontroleerd te hebben. De kascommissie kan goedkeuring geven aan de financiële administratie en 

stelt voor om aan de penningmeester decharge te verlenen. De Algemene Ledenvergadering kan hier 

mee instemmen. 

8. Begroting voor het seizoen 2018 – 2019. 

Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op een aantal posten uit de begroting.  

Toon Jonkers merkt op dat we voorzichtig moeten zijn met de subsidie voor jeugdleden. Het aantal 

jeugdleden loopt immers de laatste tijd iets terug. De begroting wordt vervolgens zonder verdere op- 

en/of aanmerkingen goedgekeurd. 

9. Investeringsplan van V.V. Boekel Sport voor de jaren 2015 tot en met 2020, inclusief toelichting  

    werkgroep kunstgrasveld. 

De voorzitter van de Accommodatiecommissie, Wim van Zutven, geeft een toelichting op de 

gemaakte kosten voor de verbouwing van de kantine. Hierbij wordt het duidelijk dat er een forse 

overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet is. Gedurende de verbouwing is het bestuur door 

de bouwcommissie hiervan op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft er voor gekozen om naast de 

verbouwing van de kantine ook de hal/toiletgroep en het wedstrijdsecretariaat aan te pakken. De 

overschrijding op het krediet bedraagt hierdoor ruim € 20.000,--. Het bestuur beseft dat feitelijk hier 

de Algemene ledenvergadering voor bij elkaar geroepen had moeten worden en wil hiervoor het 

boetekleed aantrekken. Ondanks deze gang van zaken wil het bestuur aan de vergadering vragen om 

achteraf instemming te vragen voor het gebruik van het extra krediet. 

 

Sander Jonkers vraagt zich af wat de waarde is van het artikel in de statuten voor het vragen van 

toestemming aan de algemene ledenvergadering als het bestuur dit negeert. Wim geeft aan dat 

Sander gelijk heeft en dat dit niet meer zal voorkomen.  

 

Niek Schuijers adviseert om in de toekomst betere begrotingen op te stellen zodat er vooraf ook 

betere keuzes gemaakt kunnen worden. Wim zegt dat er inderdaad te vrijblijvend gestart is met de 

verbouw. Bij nieuwe werkzaamheden zal er vooraf op basis van een te maken bestek meer offertes 

gevraagd worden zodat aan de voorkant meer grip is op de kosten. 

 

Coen de Rijck zegt dat er ook over de extra werkzaamheden geen communicatie heeft 

plaatsgevonden met de leden. Wim geeft aan dat het bestuur er voor gekozen heeft om niet 

halverwege te communiceren met de leden maar met de definitieve kosten tijdens deze algemene 

ledenvergadering te komen. 
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Aangezien de kosten het afgelopen jaar fors hoger zijn geweest wil het bestuur voor dit jaar geen 

grote investeringen doen. In het investeringsplan 2015-2020 staat nog het vervangen van het dak, 

het vervangen van de entree en het realiseren van een overkapping aan de kantine. Het bestuur wil 

in 2019 starten met de voorbereidingen voor het realiseren van een overkapping. Bij de volgende 

Algemene Ledenvergadering wil het bestuur een uitgewerkt plan, voorzien van offertes, ter 

vaststelling voorleggen. 

Na de uitleg op de gestelde vragen kan de vergadering instemmen met de hogere kosten voor het 

oppimpen van de kantine. 

Vervolgens geeft de secretaris een toelichting op de resultaten uit de enquête voor een 

kunstgrasveld bij Boekel Sport. Doel van deze enquête is te polsen of er binnen Boekel Sport 

voldoende draagvlak is voor het realiseren van een kunstgrasveld. Aan de hand van de resultaten van 

de verschillende vragen uit de enquête licht de secretaris toe dat de werkgroep van mening is dat er 

voldoende draagvlak is om de haalbaarheid voor de aanleg te onderzoeken. Met een respons van 

220 enquêtes is er ook sprake van een representatieve enquête. De werkgroep gaat verder met het 

opstellen van een plan van aanpak waarin aandacht is voor financiën, planning, communicatie en 

locatie). Over de vorderingen zal de werkgroep de leden middels de website op de hoogte blijven 

houden.  

10. Voorstel tot het verhogen (prijsindex gezinsconsumptie) van de contributie.  

Het bestuur heeft het voorstel om de contributie, per 1 januari te verhogen met prijsindexcijfer voor 

de gezinsconsumptie. De verhoging voor junioren bedraagt  € 2,--, en voor senioren € 3,-- per jaar. De 

vergadering stemt in met de voorgestelde verhoging. 

11. Benoeming van de nieuwe kascommissie.   

Aftredend is Cees Vermeer. De voorzitter bedankt Cees voor zijn bijdrage en vraagt wie toe wil 

treden tot de kascommissie. De werkzaamheden beslaan slechts één avond op de financiële stukken 

te controleren. Niek Schuijers  geeft aan zitting te willen nemen in de kascommissie. 

12. Jubilarissen. 

Bij de nieuwjaarsreceptie worden 8 leden gehuldigd, te weten: 

50 jaar lid: Joep Jansen 

40 jaar lid: Wim van Zutven 

25 jaar lid: Jan Tielemans, Danny van Dijk, Rens Verhoeven, Cor Reijnen, Sjaak vd Rijt, Robert Kuijpers 

13. Bestuursverkiezing.  
Aftredend en herkiesbaar is Ad van de Elzen. 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zeer tevreden is over het functioneren van Ad in het bestuur,  
als afgevaardigde van de commerciële Commissie, en natuurlijk als contactpersoon van de kantine. 
De voorzitter vraagt de algemene vergadering toestemming te verlenen om Ad wederom te kiezen  
voor een periode in het bestuur. De vergadering kan hiermee instemmen. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar is Wim van Zutven 
Het bestuur stelt voor Eric van Houtum te benoemen als nieuw bestuurslid, ter vervanging van Wim. 
Eric zal binnen het bestuur verantwoordelijk worden voor de zaken betreffende accommodatie, en  
daarnaast zitting gaan nemen in de accommodatie commissie.  
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Het bestuur is erg blij dat Eric, met zijn bouwkundige kennis, en zijn nuchtere boerenverstand bereidt  
is om ons bestuur te komen versterken. De voorzitter vraagt de algemene vergadering om in te  
stemmen met de benoeming van Eric. De vergadering kan hiermee instemmen. 
 
Tot slot stelt het bestuur voor om Joeri de Wit te benoemen als bestuurslid met de portefeuille  
technische zaken. Als voorzitter van de Voetbal Technische Commissie draait Joeri al enige tijd mee  
in het bestuur, maar de officiële benoeming moet via de algemene ledenvergadering. Als bestuur  
vinden wij het erg fijn dat Joeri, met zijn voetbaltechnische kennis, deze taak wil vervullen.  
De vergadering geeft aan ook met de benoeming van Joeri te kunnen instemmen. 

 
De voorzitter wil ik de benoemde bestuursleden veel succes wensen met het bekleden van de  
bestuursfuncties. 
 
Vervolgens richt de voorzitter zich tot het aftreden bestuurslid, Wim van Zutven. 
 
40 jaar lid van Boekel Sport en ook 40 jaar bestuurslid, dat zullen weinig personen, behalve je  
voorganger Grad Dapperens, je gaan nadoen. Wat ook weinig personen je zullen nadoen, is zo’n  
belangrijk aandeel  hebben in de ontwikkeling van een verenging, een ontwikkeling zoals is  
ondergaan door Boekel Sport! 
 
Na eerst 10 jaar penningmeester te zijn geweest, switchte je naar de functie van secretaris. 
In die functie heb ik de afgelopen 7 jaar met jou mogen samenwerken. Je was dan wel secretaris,  
maar daarnaast overzag je eigenlijk alles. Het financiële, natuurlijk de accommodatie, waar in je in  
het bestuur ook verantwoordelijk voor was, maar ook alle andere zaken, hield je altijd heel goed bij,  
en als het nodig was deed je daar iets mee. Je stuurde de maandag en vrijdagploeg aan, en daarnaast  
gaf je tijdens de werkzaamheden het juiste voorbeeld. Wim je had altijd goede zin, en lol, en  
daarnaast, zat je vol kattenkwaad! Als het nodig was vloog je er flink in, en soms op de man. 
Maar altijd met maar een doel. Het belang van Boekel Sport! 
 
Wim, ik heb heel wat bestuurders, in allerlei besturen mee gemaakt, maar een pursang bestuurder  
zoals jij, heb ik nog maar zelden gezien. Je hebt het misschien zelf niet in de gaten, maar jij bent voor  
een belangrijk deel verantwoordelijk, dat we nu een Boekel Sport hebben zoals hij nu is. 
Een geweldige club met een prachtige accommodatie, en een vrijwilligers leger dat voelt als familie. 
 
Wim, bedankt voor alles wat je voor het bestuur, maar zeer zeker ook voor onze club hebt betekent. 
Zoals gezegd, het Boekel Sport, zoals het er nu staat, heeft enorm veel te danken aan jou inzet. 
Bij de nieuwjaarsreceptie kom ik hier graag nog op terug. Maar nu alvast, enorm bedankt! 

 
Wim van Zutven bedankt vervolgens de voorzitter voor zijn mooie woorden. Wim geeft aan dat de 40  
jaar enorm snel voorbij zijn gegaan. In het kort schets Wim zijn loopbaan binnen Boekel Sport. In  
Maurice als secretaris en Eric als voorzitter van de accommodatie commissie heb ik goede opvolgers  
waardoor ik met een gerust hart kan stoppen. Ik wil Boekel Sport nog enkele tips meegeven voor de  
toekomst, te weten: 
- de jeugd heeft de toekomst. Zorg er voor dat de jeugd zich zo vroeg mogelijk thuis voelt bij Boekel  
  Sport. Bij sommige kun je als 3-jarige al lid worden;  
- als club met bijna 900 leden moet een promotie naar de 2e klasse toch echt een keer mogelijk zijn; 
- ik hoop dat er meer mensen zoals ik een invulling geven aan het beleidsplan  
  ‘Boekel Sport een leven lang’ 
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14. Rondvraag. 
Ries vd Elzen: Ik mis in het jaarverslag de ledenlijst. De secretaris geeft aan dat in verband met de  
privacywetgeving dit niet meer mag. De voorzitter van de PR-commissie, Jan Bergmans,  zegt dat als  
Ries duidelijk aangeeft waarvoor hij de ledenlijst nodig heeft de privacywetgeving toestaat om de  
ledenlijst door te sturen. Afgesproken is dat Ries een mail naar de secretaris stuurt met het verzoek  
en reden om de ledenlijst door te mailen. 
 
Erwin van Gorp: De communicatie bij oefenwedstrijden van seniorenteams verloopt niet goed. Het is  
nu al twee keer voorgekomen dat voor een training alle spelvormen zijn klaar gezet waarna  
vervolgens blijkt dat er op hetzelfde veld een oefenwedstrijd is. De voorzitter zegt toe dat hier  
aandacht voor zal zijn om deze vervelende situaties te voorkomen. 
 
Ad vd Elzen: Er zijn regelmatig vergaderingen nodig door diverse werkgroepen en commissies. Voor  
het inplannen van deze vergadering vraagt Ad om tijdig met de kantinebeheerder, John van Muyen,  
te communiceren over de beschikbaarheid. Om meer vergaderruimte beschikbaar te krijgen zal ook  
de bestuurskamer, na wijziging van het alarmsysteem, beschikbaar gesteld worden. 
 
Frans Bens: Na de verbouwing van de kantine is de ideeënbus verdwenen. Frans weet niet waar hij  
nu zijn goede ideeën kwijt moet. Afgesproken wordt dat de brievenbus voor het inleveren van de  
VOG verklaringen ook gebruikt kan worden als ideeënbus. Deze brievenbus hangt in het  
wedstrijdsecretariaat. 

 
Pieter Sanders: Is het mogelijk om de goaltjes die nu op veld 2 opgeslagen staan dichter bij de  
trainingsvelden 3-4 te plaatsen. Nu moet er bij elke training een behoorlijke afstand gesjouwd te  
worden. Wim van Zutven geeft aan de maandag-vrijdag ploeg zal kijken of er langs de toegangsweg  
een ruimte voor de opslag gemaakt kan worden.  

 
Julian van Grinsven: Gisteren is er onduidelijkheid geweest over het wel of niet doorgaan van de 

trainingen. De voorzitter zegt dat er inderdaad een miscommunicatie is geweest. Inmiddels zijn er 

afspraken gemaakt dat Hans van Lierop verantwoordelijk is voor de veldkeuring bij trainingen en 

Joop vd Rijt voor de wedstrijddagen in het weekend. 

 

Frans Bens: Is het mogelijk om met lint een afzetting te maken zodat het publiek die op het terras 

staan ook de wedstrijden nog kunnen volgen. Aangegeven wordt dat dit niet mogelijk is. 

 

Frans vd Elzen: Kan ik bij de volgende bestuursvergadering een actuele foto van het bestuur maken. 

Ad vd Elzen geeft aan niet aanwezig te zijn bij de volgende bestuursvergadering. Besloten wordt om 

de foto na afloop van de vergadering te maken.  

 

15. Sluiting. 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor de inbreng tijdens deze vergadering en sluit vervolgens de 

65e algemene ledenvergadering van v.v. Boekel Sport. 

 

De secretaris,  

Maurice Emonds 
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Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018 - 2019 

ALGEMEEN 

Bestuur 

Het bestuur van V.V. Boekel Sport was gedurende het seizoen 2018 - 2019 als volgt samengesteld. 

Voorzitter:    Paul v.d. Berg   

Secretaris:      Maurice Emonds  

Penningmeester:   Gerdy Jonkers   

  

Leden:      Ad v.d. Elzen   

 Robin Gruyters   

Eric van Houtum   

 Jorg van Doren 

    Joeri de Wit      

 

Aantal leden 

Aan het begin van het seizoen 2018 – 2019 had onze vereniging 872 leden 

Aan het eind van het seizoen waren dat er 830. 

Hieronder is een overzicht opgenomen van onze leden- aantallen  vanaf 2000. 

 

       Totaal Man Vrouw Sen. Jun. 

Eind van het seizoen  2000  - 2001  603   302 301 

   2001  - 2002  630   300 330 

   2002  - 2003  662   305 357 

   2003 - 2004  686   287 399 

   2004  - 2005  682   326 356 

   2005 - 2006  708 675 33 343 365  

   2006  - 2007  722 677 45 321 401 

   2007  - 2008  762 696 66 348 414 

   2008 -  2009  768 695 73 347 421 

   2009 - 2010  767 674 93 357 410 

   2010 - 2011  780 660 120 352 428 

   2011 -  2012  799 677 122 371 428 

   2012 - 2013  840 709 132 396 444 

   2013 - 2014  835 700 135 376 459 

   2014 - 2015  880 744 136 413 467 

   2015 - 2016  881  747 134 412 469 

   2016 - 2017  860 730 130 412 448 

   2017 -  2018  872 737 135 440 432 

   2018 -  2019  830 717 113 447 383 
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Ere – leden: 

Boekel Sport heeft onderstaande ere - leden; 

Grard Dapperens  Benoemd per 11 februari 2000   overleden op 7 juni 2008 
Mari van Zutven  Benoemd per 1 januari 2011   overleden op 16 juli 2011 
Hein van den Elzen  Benoemd per 10 oktober 2006 
Mies Vonk   Benoemd per 2 januari 2008 
Cor Reijnen   Benoemd per 2 januari 2009 
Wim van Zutven  Benoemd per 1 januari 2011 
Jan van de Rijt    Benoemd per 1 januari 2012 
Tonnie van Sinten  Benoemd per 1 januari 2013 
Harrie van de Rijt  Benoemd per 30 december 2014 overleden 30 oktober 2017 
Toon van Hout   Benoemd per 4 januari 2018 

 

Het jaar van maand tot maand: 

 

Juli. 

Gedurende de maand juli zijn er geen activiteiten op het sportpark. De maandag en vrijdagploeg is 

wel zoals gebruikelijk aanwezig. De reguliere werkzaamheden zoals het knippen van de hagen, het 

bijhouden van de groenstroken en het schoonhouden van de bestrating worden uitgevoerd. 

Toon van Hout heeft wel een hele drukke periode. Hij is bijna dag en nacht bezig met het verplaatsen 

van de beregeningsinstallatie. Voor zover ons bekend hebben we nog nooit zo’n droge maand juli 

gehad. Temperaturen van 35 graden en meer zijn aan de orde van de dag. 

De onderhoudswerkzaamheden op het sportpark worden vanaf dit  seizoen uitgevoerd door Harald 

van Rooij uit Boekel. Harald heeft via een ruil met Engelen Groen de velden van Boekel Sport in 

onderhoud.  

Door de KNVB wordt kenbaar gemaakt dat Boekel Sport weer is ingedeeld in de derde klasse D. 

samen met RKSV Margriet, Avanti 31, Constantia, Mulo, Nooit Gedacht, Schadewijk, Handel, Ulysses, 

Olympia, Schijndel, Handel, Excellent, Volkel en Vitesse.   

Het tweede blijft ook in de voor hen gebruikelijke klasse samen met Margriet 2, Rhode 2, Deurne 2, 

Someren 3 , Budel 2, Mierlo Hout 2, HVCH 2, Sparta 2, Nulandia 2, Top 2 en Wittenhorst 2. 

Het derde team moet alle wedstrijden spelen tegen teams uit Zuid Limburg. Afstanden van meer dan 

100 kilometer zijn heel normaal. De tegenstanders zijn De Ster 2, EVV 2, Veritas 2, Laar 2, SV Meersen 

2,  Scharn 2, F.C. Hoensbroek 2, Groene Ster 2, Sportclub Susteren 2, DVO 2 en V.V. Schaesberg 2.  

De overige teams worden allemaal in onze regio ingedeeld. 

Voor de beker moet het eerste tegen PVV Helmond, VOW Zijtaart en WEC uit  Eerde/Wijbosch. 

Het tweede moet voor de beker tegen; HVCH 3, Erp 3 en Juliana Mill 2. 
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Augustus 

Ook in het begin van de maand augustus is valt er nagenoeg geen regen. De velden liggen er gezien 

de omstandigheden redelijk bij. Aan de gemeente wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan 

het veldonderhoud omdat de velden wel groen zijn maar het gras is gezien  de gort droge zomer 

nagenoeg niet gegroeid. 

Van de gemeente wordt de gebruikelijke reactie ontvangen namelijk dat er geen budget is en als 

Boekel Sport zelf iets wil regelen dit voor eigen rekening  moet gebeuren. 

Op dinsdag 14 augustus is er de eerste training van het seizoen 2018 – 2019. Verschillende nieuwe 

gezichten zijn er te herkennen. Maar liefst 32 spelers zijn op de eerste training aanwezig. 

Door Olympia, de hoogst geëindigde niet gepromoveerde vereniging,  wordt de klasse bijeenkomst 

georganiseerd.  De gebruikelijke afspraken voor wat betreft entreekaarten,  ontvangst besturen 

zowel voor de wedstrijd, onder de rust en na de wedstrijd, etc. worden besproken. 

Door de maandag en vrijdaggroep worden de goals weer teruggeplaatst op de velden 3 en 4. Omdat 

het steeds vroeger donker wordt moet er weer met verlichting getraind worden op deze velden. 

Op vrijdagavond 24 augustus is er een avond in de kantine voor de vrijwilligers die actief zijn geweest 

bij de verbouw van de kantine. Ongeveer 50 personen zijn aanwezig. John heeft voor een goede 

barbecue gezorgd. Om ongeveer 10 uur bedankt de vice-voorzitter Maurice Emonds de aanwezigen 

voor hun geleverde arbeid en nodigt de twee dochters van Harrie v.d. Rijt uit om een plaquette te 

onthullen. Immers de verbouw van de kantine is gerealiseerd onder de bezielende leiding van Harrie 

v.d. Rijt. De officiële  opening heeft Harrie nog verricht maar de complete afwerking heeft hij niet 

meer meegemaakt. Na de afscheidsdienst stonden er bussen in Nia Domo waarvan de opbrengst 

bestemd was voor zijn Boekel Sport. Van die opbrengst is een prachtige stamtafel gekocht. Vandaar 

dan Yvonne en Ingrid de plaquette in de stamtafel mogen onthullen. 

Zaterdagavond 25 augustus wordt door het eerste team de eerste oefenwedstrijd gespeeld. Het 

eerste wint met 6 – 3 van Bavos 1. Zondag 26 augustus speelt het tweede de eerste oefenwedstrijd , 

er wordt met 2 – 1 gewonnen van Heeswijk 2. 

September. 

September is de maand van de beker. Boekel Sport heeft alle senioren- en damesteams ingeschreven 

voor de bekerronde. Daardoor is het regelen van oefenwedstrijden niet meer nodig. 

Het eerste team speelt op zaterdagavond 1 september de eerste bekerwedstrijd uit tegen PVV  

Helmond. PVV is vorig jaar kampioen geworden in  de vijfde klasse dus uitgangspunt vooraf was een 

simpele overwinning.  Niets was minder waar. De  uitwedstrijd tegen PVV wordt verloren met 5 – 2. 

Boekel werd door PVV volledig van de mat gespeeld. 

Zaterdagavond 8 september speelt het eerste de tweede bekerwedstrijd thuis tegen VOW. De heel 

matige wedstrijd wordt gewonnen met 1 – 0. 

 

De hoofdtrainer John Elbers maakt kenbaar dat hij vanwege gezondheidsredenen voorlopig niet 

beschikbaar is als hoofdtrainer voor de selectie van Boekel Sport. De taken van John worden 

waargenomen door assistent trainer Yoeri van der Steen. Yoeri heeft de Technische Commissie wel 
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gevraagd om iemand naast hem te plaatsen om daarmee te klankborden. Walter  Groenendaal, oud 

speler van Boekel Sport, gaat deze taak op zich nemen.  

16 september wordt er door het eerste gewonnen van WEC met 4 - 3. Ondanks  deze overwinning 

gaat het eerste niet verder in de beker. Het 3e, 5e en 7e hebben de bekercompetitie gewonnen en 

gaan verder naar de tweede ronde. 

23 september is er de eerste competitiewedstrijd. Het eerste moet thuis aantreden tegen Nooit 

Gedacht. De wedstrijd wordt gewonnen met 3 – 0. Een hele mooie overwinning. Voor en na de 

wedstrijd wordt er afscheid genomen van R en R Systems als hoofdsponsor. Daarna wordt de nieuwe 

hoofdsponsor kenbaar gemaakt. Het is Pluk Varkensbedrijven onze buurman op sportpark “De 

Donk”. 

De wedstrijd Boekel Sport 2 – Deurne 2 wordt door de scheidsrechter 20 minuten voor het einde 

gestaakt. Een speler van Deurne 2 moet van de scheidsrechter van het veld.  Daarna ontstaat er een 

opstootje waarbij de scheidsrechter enkel verwensingen krijgt van spelers van Deurne. Daarna  

staakt de scheids  de wedstrijd.  

Boekel Sport 3 dat in dezelfde klasse speelt als Boekel  Sport 2 moet de eerste competitiewedstrijd 

thuis tegen EVV. Een heel knap resultaat van het 3e. De wedstrijd wordt gewonnen met 1 – 0. 

De dames 2 winnen hun eerste competitiewedsstrijd met 14 – 0. 

14 september start er in Boekel een scheidsrechter cursus. Maar liefst 8 leden van Boekel Sport 

hebben zich voor deze cursus opgegeven. 

De tweede competitiewedstrijd op 30 september moet het eerste uit Naar Margriet in Oss. Met de 

rust staat het 0 – 1. Dit ondanks dat Margriet de betere kansen had. Uiteindelijk, volgens de krant in 

de 102e minuut maakt Margriet de gelijkmaker. Dit is echt een teleurstelling voor de  spelers van het 

eerste. Met man en macht hebben ze de voorsprong verdedigd. Jammer maar helaas scoort Margriet 

de gelijkmaker. Het tweede  speelt gelijk uit  bij HVCH 2 en het derde behaalt de tweede overwinning 

uit bij S.V. Laar 2. 

Oktober 

Op 4 oktober is er een inbraak in de kantine van onze vereniging. Via  het vernielen van de 

achterdeur komen ze in de hal. Dan gaat het alarm af. Vervolgens hebben ze toch nog geprobeerd 

om via de gesloten deur in de kantine te komen. Dat duurt echter te lang omdat het alarm afgaat en 

ze de benen nemen. De schade wordt bij de gemeente gemeld. Via de verzekering kan de schade 

worden hersteld. 

Op zondag 7 oktober speelt het eerste uit tegen Schijndel. De wedstrijd wordt ruimschoots verloren 

ze hebben geen schijn van kans. Uiteindelijk wordt het 5 – 1 voor Schijndel.  

14 oktober moet het eerste thuis aantreden tegen Avanti uit Schijndel het wordt een doelpuntrijk 

gelijkspel en wel 3 – 3. 

 

Het tweede wint met 2 – 1 van Deurne 2. Het derde wint met 5 – 2 van  Scharn 2. Het vierde heeft dit 

seizoen zijn draai nog niet gevonden ook de wedstrijd tegen Erp 5 wordt met 4 – 1 verloren. Het 

vijfde  is vrij, het zesde verliest met maar liefst 9 - 1 van Gemert 9. Het zevende speelt 3 – 3 tegen 

Handel 4, Het achtste verliest met 3 – 1 van Irene 3. De vrouwen 1 en vrouwen 2 spelen beide gelijk.  
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21 oktober speelt het eerste tegen uit tegen Vitesse  08. Fortuinlijk wordt met 1 – 2 gewonnen. 

Woensdag 31 oktober  is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De gebruikelijke verslagen 

komen aan de orde. Voor een uitvoerig verslag van deze vergadering wordt verwezen naar elders in 

dit jaarverslag. Belangrijkste punten uit de vergadering was de verantwoording van de  overschrijding 

van het budget voor het oppimpen van de kantine. Zoals gebruikelijk hebben we ook bij deze 

verbouwing van de kantine meerwerk uitgevoerd. Vooraf was er een budget  van ruim € 30.000. 

Echter ook de hal en de toiletten werden voorzien van een nieuwe tegelvloer en overal werd 

ledverlichting aangelegd. Als laatste is het oude wedstrijdsecretariaat omgetoverd tot ruimte waar 

de leden de tassen kunnen opbergen. Al met al een overschrijding van het budget met ongeveer  

€ 20.000. Daarnaast is bestuurslid Wim van Zutven aftredend en niet herkiesbaar. Wim heeft een 

enorme staat van dienst precies 40 jaar maakt  hij deel uit  van het bestuur  van de  vereniging. In 

januari  bij de huldigingen van de jubilarissen komt de voorzitter terug op de verdiensten van Wim. 

28 oktober stond in het teken van een eventuele  periodetitel voor het derde team. Vorig jaar 
gepromoveerd naar de eerste klasse en meteen de eerste periode  pakken in deze klasse  is een hele 
knappe  prestatie. Ze spelen net zo hoog  als het tweede team maar moeten wel al hun wedstrijden 
afwerken in het  verre  Limburg. Gemiddeld moet het 3e bij uitwedstrijden 100 kilometer rijden en 
dat is  dan  een enkele rit. Daarom heeft het bestuur  besloten een tegemoetkoming te doen in de 
reiskosten. Er wordt een vergoeding toegekend voor 4 auto’s  tegen 19 eurocent per kilometer voor  
de  kilometers boven de 45 kilometer. Dit komt neer op gemiddeld 100 euro per uitwedstrijd. Het 
derde wint de wedstrijd wel maar ook de nummer 2 wint en daardoor moet er nog een week 
gewacht worden vooraleer er gefeest kan worden. 
 
28 oktober speelt het eerste uit tegen Constantia de einduitslag is 1 – 1. 
 

November. 
 
Door de club van 100 worden alle jongeren onder 10 voorzien van een veiligheidshesje. 
Het 3e moet tegen FC Hoensbroek 2 en kan de periodetitel nou wel halen. Na een 0 – 2 achterstand 
wordt er uiteindelijk toch met 3 – 2 gewonnen en is de periodetitel een feit. 
Voor  het eerste  de derby tegen Handel. Boekel Sport wint deze wedstrijd  wel een beetje  tegen de 
verhouding in met 2 – 1. Na afloop van de wedstrijd is er in de kantine door de activiteitencommissie 
een feestje georganiseerd. 
 
18 november moet het eerste uit naar FC Schadewijk. De wedstrijd wordt verloren met  2 – 1. 
Op 25 november bereikt ons het trieste bericht dat Rob van de  Vossenberg is overleden. Tijdens zijn 
wekelijkse mountainbike tocht krijgt hij een hartaanval. Rob is leider en trainer van de jongeren 
onder 8- 3. In Rob verliest Boekel  Sport een toegewijd  leider – trainer. Rob is  slechts 37 jaar 
geworden. Veel leden, trainers en/of leiders zijn bij de afscheidsdienst in Nia  Domo aanwezig.  
 
25 november speelt het eerste een hele goede wedstrijd en wint met 3 – 0 van Excellent. Groot 
detail was dat na ongeveer 25 minuten spelen de door de  KNVB aangewezen scheidsrechter 
vanwege een kuitblessure de wedstrijd moest stilleggen. Toevallig stond scheidsrechter de heer Van 
Dalen uit Odiliapeel langs de lijn. Hij wou de wedstrijd wel verder laten gaan onder zijn leiding. 
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December. 
 
2 december moet het eerste uit naar MULO Helmond. In principe moet deze wedstrijd gewonnen 
worden, immens MULO heeft maar 6 puntjes en als Boekel Sport durft te winnen komen ze daarmee 
op de tweede plaats. De werkelijkheid is echter anders. Mulo wint de wedstrijd met 2  - 0. 
Boekel Sport 2 verliest van Sparta 2 met 2 – 3. Het derde blijft zijn wedstrijden winnen. Nu van 
Meersen 2 met 1  - 0. 
 
Op 10 december wordt er voor  de tweede keer dit seizoen ingebroken in de kantine. De raam van de 
bestuurskamer wordt ingeslagen. Vervolgens wordt er met een ijzeren buis  onze internetkast 
bewerkt zodat alle digitale communicatie niet meer mogelijk is. De politie met politiehonden komt 
op de accommodatie maar de inbreker is al weer van tussen. De schade deze keer is fors. Het raam 
en de deur van de bestuurskamer zijn vernield. De internetkast is behoorlijk bewerkt. De totale 
schade wordt geschat op ongeveer € 2.500. Via de verzekering bij de gemeente wordt de schade 
verhaald. 
 
Het bestuur heeft een overleg met de wethouder Sportzaken Marius Tielemans. De voorliggende 
gebruiksovereenkomst wordt besproken. De gemeente zou willen dat Boekel Sport deze 
overeenkomst ondertekend maar er zijn nog een aantal opmerkingen. 
 
9 december speelt het eerste de laatste thuiswedstrijd van de eerste helft van de competitie tegen 
de koploper Olympia uit Boxmeer. Deze wedstrijd wordt kansloos verloren met 1 – 3. 
 
In het weekend van 16 december worden vanwege de slechte weersomstandigheden alle 
wedstrijden afgelast.  
 
Donderdagavond 13 december is er de jaarlijkse bingo avond in de kantine. Deze week is de 
technische commissie overeen gekomen met John Elbers om zijn contract niet te verlengen. In de 
media wordt dit kenbaar gemaakt. Meteen daarop  komen de sollicitaties binnen. Ongeveer 25 
reacties worden er ontvangen. 
 
14 december worden er in de kantine van Boekel Sport aan alle 8 de deelnemers aan de 
scheidsrechters cursus het diploma verenigingsscheidsrechter uitgereikt. Een prachtig resultaat in 1 
keer 8 nieuwe scheidsrechters. Daarmee haalt Boekel Sport de regionale pers.  
 
Zondag 23 december speelt het eerste de laatste competitiewedstrijd uit tegen Volkel. Tot aan de 
rust gaat het spel gelijk op en is de stand dan ook nul tegen nul. Echter binnen tien minuten in de 
tweede helft staat Boekel Sport mede vanwege twee grote blunders in de achterhoede met 3 – 0 
achter. Uiteindelijk wordt het 4 – 1 voor Volkel. Het  eerste sluit de eerste competitiehelft af als 9e.  
 
Door het bestuur wordt op basis van het advies van de Technische Commissie, die in overleg  met de 
spelersraad Marc v.d. Ven hebben voorgedragen, een contract aangegaan met hem voor het seizoen 
2019 - 2020. 
 
In de week tussen kerst en nieuw maakt John Elbers kenbaar dat hij met onmiddellijke ingang, op 
doktersadvies, stopt als hoofdtrainer van V.V. Boekel Sport. Door de Technische Commissie wordt er 
vervolgens overleg gevoerd met Marc v.d.Ven of hij misschien eerder bij V.V. Boekel Sport wil 
beginnen. Beiden partijen komen hierover tot overeenstemming. 
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Gedurende de eerste  helft van het seizoen waren de resultaten van de teams van Boekel Sport zoals 
onderstaand aangegeven 
 
1e team  9e plaats 12 wedstrijden  15 punten 
2e team  5e plats  9 wedstrijden  14 punten 
3eteam  2e plaats 11 wedstrijden  27 punten 
4e team  11e plaats 9 wedstrijden  0 punten 
5e team  3e plaats 7 wedstrijden  18 punten 
6e team  9e plaats 10 wedstrijden  11 punten 
7e team  5e plaats 9 wedstrijden  18 punten 
8e team  10e plaats 11 wedstrijden  8 punten 
 
Vrouwen 1 10e plaats 9 wedstrijden  7 punten 
Vrouwen 2 10e plaats 9 wedstrijden  10 punten 
 
Zaterdag 29 december wordt het 2e masters of darts of Boekel Sport georganiseerd. Maar liefst 14 
teams hadden zich voor dit toernooi opgegeven. Begonnen werd er in de kantine met de voorrondes. 
Rond 19.30 uur werd er gestopt in de kantine. De rest werd afgewerkt bij La Compagnie. 
Uiteindelijk is het team USA, bestaande uit Sjoerd Vogels en Vincent Martens de winnaar. 
 
 

2019 
 

Januari - Februari. 
Vanaf 1 januari 2019 gaat Boekel Sport het dagelijks onderhoud van onze accommodatie voor eigen 
rekening uitvoeren. Met de  gemeente is afgesproken dat Boekel Sport opdracht moet geven voor de  
uitvoering van alle werkzaamheden op onze accommodatie en dat de gemeente de rekeningen gaat 
betalen. De gemeente heeft jaarlijks een bedrag van € 33.000 gereserveerd voor het onderhoud. Tot 
genoemd bedrag kan Boekel Sport rekeningen indienen. Mochten we meer uitgeven dan is dat  voor 
Boekel Sport als het minder is dan wordt het verschil gereserveerd voor de uitvoering van grotere 
werken.  
 
Op donderdag 3 januari heeft de Activiteitencommissie een wandeltocht georganiseerd. De 
opbrengst is besteld voor de oudere medemens in onze gemeente. Er nemen ongeveer 160 personen 
deel aan de wandeltocht. Door Robin Gruyters wordt later op de avond kenbaar gemaakt dat de 
opbrengst voor de oudere medemens € 1.150 bedraagt. 
 
Zoals te doen gebruikelijk worden op de eerste donderdagavond van het jaar de jubilarissen 
gehuldigd. Wie de jubilarissen zijn kunt u zien in het jaarverslag over het seizoen 2017 – 2018. 
 
Nadat Robin Gruyters de jubilarissen heeft toegesproken krijgt de heer Riny van Deursen van de 
KNVB het woord. Hij komt namens de KNVB een blijk van waardering over brengen aan Wim van 
Zutven voor zijn jarenlange tomeloze inzet voor de vereniging. 40 jaar lid van de vereniging en tevens 
40 jaar bestuurslid. Genoeg redenen voor de KNVB hem een gouden speld op te spelden als  lid van 
verdiensten. 
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De eerste twee oefenwedstrijden tegen Sparta en Helmondia verlopen redelijk. Duidelijk is  dat de 
nieuwe trainer Marc v.d. Ven de voorkeur geeft aan de jeugd. In de oefen wedstrijden spelen Guus 
Goossen, Jesse van Moorsel en Pim Wammes gehele wedstrijden. Een goede keus immers de jeugd 
heeft de toekomst.  
 
Gedurende de  maanden januari en februari worden er onder leiding van de nieuwe trainer Mark v.d. 
Ven verschillende oefenwedstrijden gespeeld. De ene oefenwedstrijd is beter als  de andere maar 
dat is niet verwonderlijk. Mark is zoekende naar de juiste opstelling en gebruikt daarvoor nagenoeg 
alle  spelers die 2 keer per week komen trainen. 
Deze oefenwedstrijden kunnen ook gespeeld worden omdat in januari en februari alle door de KNVB 
vastgestelde wedstrijden, al dan niet vanwege de slechte weersomstandigheden, worden afgelast. 
De maanden januari en februari zijn ook de zogenaamde carnavalsmaanden. Job van Zutven en 
Vincent van Sleeuwen worden Prins  en Adjudant bij de Knollekes en Ruud Nooijen wordt vorst bij  
de Vliegenmeppers. Dus Boekel Sport is wat dat betreft weer heel goed bedeeld. 
 
17 februari, na precies tien weken zonder competitievoetbal stond de thuiswedstrijd tegen Margriet 
gepland. Een goede wedstrijd welke met 2 – 0 werd gewonnen. 
 
Op 28 februari wordt het jaarlijkse carnavalsbal georganiseerd door de activiteitencommissie. Het is 
een drukte van jewelste in de kantine. Zowel Prins Job dun urste met adjudant en Raad van Elf van de 
Knollekes als Vorst Ruud dun urste met de Raad van Elf van de Vliegenmeppers zijn aanwezig. Luuk 
van den Elzen word als Prins van Boekel Sport gekozen met als waterdrager Mat Bevers. 
 
Op zondag 24 februari wordt de ongeslagen status van de nieuwe trainer Mark v.d. Ven gebroken. 
Een en ander door een schlemielig doelpunt van Vitesse Een handvol kansen voor Boekel Sport was 
niet voldoende om de gelijkmaker te scoren .  
 

Maart. 

Maart moet de maand van het punten pakken worden. De eerste 3 weken moeten we tegen 
tegenstanders die  onderaan staan in de tussenstand. Zondag  17 maart de eerste van die 
wedstrijden uit tegen Constantia uit Wanroij. Zeer nipt in een hele matige wedstrijd wordt er 
met 0 – 1 gewonnen. 
 
Vanwege een gepland inhaalprogramma moet het eerste team nu 2 weken op een rij tegen 
Ullysses uit Megen. Zondag 24 maart wordt met heel veel moeite, na een zeer slechte  
wedstrijd,  uiteindelijk met 2 – 4 in Megen gewonnen. Tot 2 maal toe komt het eerst op 
achterstand en pas in de 80e minuut wordt het 2 – 3 voor Boekel Sport. 
Zondag  31 maart speelt het eerste team dus weer tegen hekkensluiter Ullysses. De  wedstrijd wordt 
via  een ouwerwetse zevenklapper met 7 – 0 gewonnen. 

 
 

April. 

Vrijdag 5 april is er de jaarlijkse vrijwilligersavond. Ongeveer 120 vrijwilligers zijn er 
aanwezig. Vicevoorzitter Maurice Emonds heet de aanwezigen van harte welkom en maakt 
ook de vrijwilliger van het jaar bekend. Wim Bouwmans, oud voorzitter, thans 
scheidsrechter,  vrouwentrainer en coördinator en lid van de technische commissie is 
vanwege zijn grote verdiensten voor de club als  vrijwilliger van het jaar gekozen.  
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Een hele goede keuze van de vrijwilligerscommissie blijkt wel als duidelijk wordt dat Wim de 
vrijwilliger van het jaar wordt. Samen met zijn echtgenote wordt hij dan ook dik verdient in 
de bloemetjes gezet. 
 
Op zondag 7 april is er de thuiswedstrijd tegen Volkel altijd een mooie pittige maar vooral 
sportieve wedstrijd. 
 
Vanwege de diverse afgelastingen moet er donderdagavond 11 april in en tegen Handel 
worden ingehaald. De wedstrijd waar naar wordt uitgezien wordt verloren met 2 – 1. Handel 
was gewoonweg de betere ploeg. 
 
25 April krijgen we het bericht dat Huub Kleuskens is overleden Huub is volgens sommigen 
medeoprichter van onze vereniging en heeft verschillende jaren de financiën van onze 
vereniging geregeld. 
 
28  april stond de uitwedstrijd in Geffen tegen Nooit Gedacht op het programma. Veel 
supporters van Boekel Sport zagen het eerste elftal aan een zure nederlaag ontsnappen. In 
Geffen trok Boekel Sport met tien man, een 2 – 0 achterstand binnen een half uur recht.  
 

Mei. 

Zaterdagavond 4 mei om 18.00 uur wordt er door het eerste team thuis gespeeld tegen F.C. 
Schadewijk.  De wedstrijd eindigt zoals hij begint met 0 – 0. Voor de wedstrijd wordt er een 
minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van Huub Kleuskens. Ook na de 
wedstrijd wordt er 2 minuten stilte in acht genomen vanwege de jaarlijkse 
dodenherdenking. 
 
12 mei speelt het  eerste team de competitiewedstrijd uit tegen Excellent uit Oploo. Een 
forse overwinning is het resultaat. Door deze overwinning doet het eerste hele goede zaken 
voor de derde periode. 
 
19 mei is er de laatste thuiswedstrijd. Het eerste moet aantreden tegen de nummer 2 in de 
competitie Schijndel. De wedstrijd wordt overtuigend met 2 – 0 gewonnen. Zoals te doen 
gebruikelijk is er na de laatste thuiswedstrijd de seizoenafsluiting. Alle teams kunnen daarbij 
afscheid nemen van spelers die stoppen en hun speler van het jaar huldigen. 
De activiteitencommissie heeft er alles aan gedaan een en ander goed te laten verlopen. 
Wim Bouwmans is de spreekstalmeester en op het podium voor een vrachtauto met  daarop 
de discotheek worden de spelers of speelsters gehuldigd. 
Spelers van het jaar worden; 
1e team, Jesse van Moorsel. 
Door de supporters wordt er ook ieder jaar een speler van het jaar gekozen. 
De supporters hebben als speler van het jaar 1e Rens v.d. Wijst 65 punten, 2 Sander Jonkers 
59 punten en 3e Jelle Bouwmans met 58 punten. 
Van de overige teams waren dat; 
2e team, Tijs Verstraten 
3e team, Sjoerd Vogels en Luc Peters. 
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4e team, Tom van Haandel 
5e team, Wouter  v.d. Bogaard. 
6e team, Max v.d. Boogaard. 
7e team, Jan Bergmans 
8e team, Jorg Dijsselbloem. 
Vrouwen 1, Evi van Grinsven 
Vrouwen 2, Melanie Bijvelds 
Veteranen, Ton Hoevenaars. 
 
Voor alle teams van Boekel Sport wordt er ook een periodestand bijgehouden. 
De eerste periode is gewonnen door Boekel Sport 7, de tweede door Boekel Sport 3 en de 
derde door Boekel Sport 5. 
 
Voor begin van het seizoen wordt er gepoold voor de uitslagen van het eerste team 
Deze pool werd gewonnen door Marion Pluk, tweede werd Pip van den Elzen en derde 
Harrie v.d. Zanden 
  
De barcompetitie een competitie voor de teams van Boekel Sport wie de leukste avond in de 
kantine verzorgd wordt gewonnen door de teams Vrouwen 1 en Vrouwen 2.  
 
Zondag 26 mei speelt het derde thuis tegen Sportclub Susteren 2. Bij winst van het 3e en 
verlies van koploper Groene Ster 2 is het derde kampioen. 
Boekel Sport 3 verliest de laatste competitiewedstrijd met 1 – 0. Winnen door Boekel Sport 3 
had niet uitgemaakt omdat Groene Ster 2 hun laatste wedstijd wel wonnen met maar liefst 6 
– 0. Boekel Sport 2 speelt de laatste competitiewedstrijd uit tegen Sommeren 2. Boekel 
Sport 2 moet minimaal een puntje halen om zeker te zijn van klasse behoud. De wedstrijd 
wordt met 2 – 1 gewonnen dus maakt het niet uit wat de concurrentie heeft gedaan. Ook 
volgend seizoen speelt Boekel Sport 2 in de eerste klasse. 
Het eerste moet de laatste wedstrijd uit naar Avanti uit Schijndel. Vooraf is bekend dat als er 
een puntje gehaald wordt de derde periode wordt gewonnen. De verdediging staat prima en 
middels enkele uitvallen wordt de wedstrijd met 0 – 3 gewonnen. Daardoor wordt de derde 
periode gewonnen en krijgen we nog een staartje na de competitie. 
Meteen na afloop is duidelijk dat Boekel Sport op zondag 2 juni de eerste wedstrijd in de 
nacompetitie uit moet spelen tegen Liessel. 
 
 

Juni. 
2 juni is er de eerste wedstrijd van de nacompetitie. Het eerste team moet aantreden tegen 
Liessel 1. Voor beide teams was er maar 1 optie en dat  was winnen. Onder de bloedhete 
zon werd er is Liessel afgetrapt. De wedstrijd werd met 3 – 1 verloren. Na een zeer mooie 2e 
seizoenshelft een keurige 4e plaats op de ranglijst en het behalen van de 3e periode is het 
seizoen na de nederlaag  tegen Liessel voor Boekel Sport afgelopen. Lekker uitrusten en met 
frisse moed straks weer aan de start voor een nieuw seizoen.  
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Gedurende de maand mei is er een offerte opgevraagd bij 2 aannemers om de groenstrook 
lang de toegang naar  het sportpark te rooien en in te zaaien met gras. Wouters uit 
Odiliapeel is de goedkoopste inschrijver. Hem is opdracht gegeven de groenstrook voor 15 
augustus a.s. te rooien.  
 
Vanaf  april is er een werkgroep Accommodatie bezig met de uitwerking van een plan voor 
het realiseren van een overkapping aan de kantine. Door Rik van den berg is er een 
schetsplan gemaakt. Het  is de planning het plan inclusief een kostenraming op de 
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te presenteren. 
 
De Technische Commissie, onder leiding van Joeri de Wit komt in de maanden mei en juni 
verschillende keren bij elkaar. Ze willen op een of andere manier het keepersprobleem voor 
volgend seizoen oplossen. Daarnaast hebben verschillende spelers van het 3e te kennen 
gegeven problemen te hebben met het verre reizen voor de door hen te spelen 
competitiewedstrijden in Zuid Limburg. Door de grootte afstanden is het bijna een zondag 
vullend programma. 
Echter zowel het tweede als het derde indelen in dezelfde klasse is  bij de KNVB geen 
oplossing. Onder voorwaarden wil de KNVB voor Boekel Sport een uitzondering maken. Dit 
hebben Joeri de Wit en Ruud Hoffmans na overleg bij de KNVB bereikt. 
De voorwaarde is wel dat de KNVB 2 teams van Boekel Sport in de vierde klasse wil indelen 
als de spelers van Boekel Sport 3 niet allemaal in hetzelfde  team worden ingedeeld. Dit 
laatste zal door de KNVB worden gecontroleerd. 
   
Op zondag 16 juni spelen Vianen Vooruit 2 en Avesteijn 2 een promotie/degradatie 
wedstrijd op het hoofdveld van Boekel Sport. 
 
Harald van Rooij begint op maandag 18 juni met het groot onderhoud op de velden 1, 2 , 5 
en 6. 
 
Het geplande buurtvoetbaltoernooi op zaterdag 22 juni gaat vanwege te weinig 
aanmeldingen niet door. 
 
 

Maurice Emonds. 

Secretaris Boekel Sport 
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Jeugdleidersvergadering in teken van positieve groepsvorming:  

Ga d’r maar aan staan: een groep spelertjes trainen die barst van de energie. Niet voor niets werd de 

lezing van gastspreker Jan van Dijk als zeer inspirerend ervaren door alle aanwezigen. Jan van Dijk, 

pedagogisch expert, nam zo’n veertig trainers en leiders mee door de wondere wereld van een fijne, 

veilige en positieve teamsfeer. Waarom? Omdat het positief beïnvloeden van het groepsproces leidt 

tot minder pesten, minder onenigheid en uiteindelijk tot betere prestaties. Kinderen voelen zich dan 

immers erkent, legt Jan uit. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Onder andere door ervoor te zorgen 

dat je als leider de kopman of -vrouw van de groep blijft. Jij bent de gastheer of -vrouw die in een 

vroeg stadium afspraken maakt en verwachtingen uitspreekt naar de spelers, de zogeheten 

normeringsfase. Op het moment dat iemand verzaakt, kun je altijd op positieve wijze terugvallen op 

die eerder gemaakte afspraken. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Als leider ben je het 

voorbeeld: ‘Als je afspreekt om niet te schreeuwen naar elkaar, moet je dit als leider langs de lijn ook 

niet doen,’ benadrukt Jan. Leuk, al die theorie. Maar hoe gaat dat nou in de praktijk? Geen probleem: 

Jan nam alle aanwezigen mee naar buiten waar zij zelf aan de slag gingen met verschillende spellen 

waarin samenwerking centraal stond. De theorie viel zichtbaar op haar plek.  

Tijdens de jeugdleidersvergadering, die plaatsvond op maandag 27 augustus, kwam ook Arnoud 

Jonker aan het woord namens 4-Skills Soccer Academy. Hij ging uitgebreid in op de samenwerking 

tussen 4-Skills en v.v. Boekel Sport die vorig jaar in gang is gezet. Beide partijen delen een streven dat 

onontbeerlijk is voor het moderne voetbal, namelijk het opleiden van creatieve spelers die vol 

zelfvertrouwen hun eigen keuzes op het veld leren en durven maken. Het sociale en het technische 

kwamen zo op een mooie manier tot elkaar.  

Ondergetekende bedankte Rens Verhoeven en Peter Smits die zich afgelopen jaren op voortreffelijke 

wijze ingezet hebben als leeftijdscoördinator. Ook werd Riny Lange in het zonnetje gezet die 45 jaar 

actief is binnen onze jeugdafdeling, die de steunpilaar was voor trainers wanneer zij hulp nodig 

hadden bij het in elkaar zetten van een goede training. En tot slot een bloemetje en warm applaus 

voor leider Erik Tielemans die als rots in de branding de JO19-1 spelers op sleeptouw nam. Diep 

respect voor al hun inzet!  

Pilot Nieuwe Opzet Scheidsrechtersproject  

Herman Straatman introduceert per ingang van het seizoen 2018-2019 een pilot om het 

scheidsrechtersproject anders vorm te geven. Een bepaald team wordt verantwoordelijk voor de 

scheidsrechtersplanning van een vast ander team. Bijvoorbeeld de JO19-2 wordt verantwoordelijk 

voor het fluiten van de wedstrijden van de JO12-2 en die koppeling blijft het hele seizoen zo.  

Door over te schakelen van individuele verantwoordelijkheid naar teamverantwoordelijkheid hopen 

we de planning van de scheidsrechters beter te borgen. Aan het einde van het seizoen zal de pilot 

geëvalueerd worden en bekijken we of we deze insteek verenigingsbreed gaan inzetten.   

 

Samenwerking met 4-Skills Soccer Academy wordt geïntensiveerd:  

4-Skills circuittraining  

Sinds het seizoen 2017-2018 werkt v.v. Boekel Sport samen met 4-Skills Soccer Academy. 4-Skills 

bood tot dusver de Voetbalschool aan op de vrijdagmiddagen waar jeugdspelers tegen betaling extra 

trainingen kunnen volgen verzorgd door professionele trainers. Ook worden sinds de samenwerking 

voetbaldagen en –clinics aangeboden tijdens vakantieperioden. Vanaf het seizoen 2018-2019 biedt 
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4-Skills ook structureel circuittrainingen aan op de woensdagavonden. De onderbouw krijgt kant-en-

klare oefenstof aangereikt en ontvangt ondersteuning van een professionele 4-Skills trainer. 

Zodoende is het 4-Skills aanbod geïntegreerd in de jeugdopleiding van v.v. Boekel Sport. 

Interne trainerscursus  

De samenwerking is daarnaast verder uitgebouwd middels het aanbieden van een interne 

trainerscursus die in samenwerking met 4-Skills Soccer Academy werd georganiseerd bij 

Voetbalvereniging Boekel Sport. Maar liefst dertig jeugdtrainers en –leiders namen  hieraan deel. Op 

9 april 2019 ontvingen de deelnemers hun certificaat. Docent Arnoud Jonker (eigenaar 4-Skills Soccer 

Academy) wist met zijn enthousiasme iedereen zichtbaar te inspireren. De interne trainerscursus 

bestond uit vier avonden waarbij thema’s als trainingsopbouw, differentiatie, coaching en het 

pedagogisch handelen van de trainer en leider centraal stonden. Elke cursusavond begon met een 

interactief theoretisch gedeelte. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag buiten op het veld.  

 

Boekel Sport bouwt op deze manier aan een sterker leercultuur binnen Boekel Sport. Door blijvend 

te investeren in onze trainers en leiders hopen we betrokkenheid te stimuleren en het niveau van de 

jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen.  

Iets wat zeker niet onbenoemd mag blijven is de bijzondere verrassing die mogelijk is gemaakt door 

de Club-van-100. Tijdens de laatste cursusavond presenteerde de Club-van-100 zogeheten 

SmartGoals: elektronische doeltjes die werken met lichtsignalen. Arnoud Jonker demonstreerde 

direct aan alle cursisten hoe je deze smartgoals kunt toepassen in een training.  

 

KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal groot succes: 

Op 24 september 2018 ging de officiële KNVB-Cursus Verenigingsscheidsrechter Veldvoetbal van 

start op de accommodatie van v.v. Boekel Sport. De cursus bestond uit vier bijeenkomsten van drie 

uur. Daarnaast dienden de cursisten vier stagewedstrijden te fluiten, onder begeleiding van 

zogenoemde praktijkbegeleiders.   

 

Boekel Sport leverde maar liefst acht cursisten. Overige deelnemers kwamen van verschillende 

verenigingen, waaronder RKSV Venhorst, Rhode, Udi’19 en Olland. De cursisten vanuit Boekel Sport 

waren reeds actief als verenigingsscheidsrechter; de een wat langer dan de ander. Desalniettemin 

vindt Boekel Sport het belangrijk dat we blijven investeren in onze clubscheidsrechters en hun de 

kans bieden zich te ontwikkelen. De extra ‘bagage’ die deze cursus hun biedt is daar een mooie uiting 

van. 

 

Als blijk van waardering werden de cursisten in het nieuw gestoken. Ook werden ze voorzien van 

fluit, kaartenset, notitieblok en tossmunt: allemaal onmisbaar voor de complete 

scheidsrechtersuitrusting. En dit alles mede dankzij onze Club-van-100!   

 

De cursisten bedankten op hun beurt Harm de Bruin, Riny Lange en ondergetekende voor de tijd en 

energie die zij gestoken hebben in het begeleiden en beoordelen van de cursisten. De drie 

praktijkbegeleiders ontvingen een mooie bos bloemen.   
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Kampioenen: 

Najaarskampioenen 

JO13-1 | ‘’Zonder puntverlies is de jeugd onder 13-1G zaterdag 8 december 2018 kampioen 

geworden. Na een valse start tijdens een vriendschappelijk duel in en tegen VV Ewijk hebben de 

jongens en meiden in de bekerronde drie wedstrijden gespeeld en daar zonder puntverlies een 

ronder verder gekomen. Ondanks de overstap van een half naar een heel veld voor sommige 

talenten vullen ze het team super aan. Nadat in de beker ronde Venhorst, Odiliapeel en Udi’19 het 

haasje waren, begonnen we met een thuiswedstrijd tegen Rhode. Rhode de uiteindelijke nummer 2 

maakte het ons knap lastig maar werden zij net voor het einde verslagen met 1-0. Ondanks de goede 

resultaten is één van onze 13 spelers toch gestopt met voetballen en moesten we verder met 12 

spelers. De wedstrijden daarna hebben we een beroep moeten doen op de voetballende zusjes van 

twee spelers. Na deze wedstrijden hebben we ondanks het goede optreden van de invalsters 

gelukkig geen blessures meer gehad. Na 5 wedstrijden en de uitslagen van de andere teams kregen 

we allemaal wel het gevoel dat een kampioenschap wel moest kunnen. Ondanks de plannen van de 

rood-witte uit Venhorst gingen we vol vertrouwen naar sportpark “de Voskuilen”. Onze jongens en 

meiden bleken net als in de beker een maatje te groot voor de JO13-1 van Venhorst. Deze 3 punten 

betekende dat we thuis tegen Schijndel het kampioenschap binnen konden halen. Even leek het er 

op dat de regen roet in het eten zou gooien, maar gelukkig werden de velden goed gekeurd en kon er 

toch gevoetbald worden. Buiten onze trouwe supporters waren er nu veel supporters die zorgden 

dat de spanning groot genoeg was om er geen super eerste helft van te maken. Toch kwamen we op 

1-0, Schijndel dat de eerste helft niet onder deed voor Boekel kwam net voor rust weer op gelijke 

hoogte. Met 1-1 de rust in, nog wat rips (lees gemopper) van de leiding……. op naar de 2 e helft. 

Tweede helft leek de spanning wat te zijn verdwenen en werd het verschil groter. Dit werd ook 

uitgedrukt in goals. Met 3-1 winst thuis tegen Schijndel kampioen. In de competitie slechts 4 goals 

tegen en 60 goals gescoord….. en nog 1 wedstrijd te gaan!!! Een knappe prestatie! Dus feestje!!!’’ 

 

MO15-1 | ‘’Boekel Sport MO15-1 speelde op zaterdag 1 december de beslissende wedstrijd voor het 

kampioenschap van de najaarscompetitie, thuis tegen JVC Cuijk MO15-1. We begonnen de wedstrijd 

met een minuut stilte ter ere van onze clubgenoot Rob, leider trainer van JO8-3. Hierna mochten ze 

aan de beslissende wedstrijd beginnen. Onze meiden wisten waar het om ging maar ook de 

tegenstander wilde het kampioenschap niet zomaar weggeven. Het was een mooie wedstrijd waarin 

Boekel Sport duidelijk de overhand had. Gesteund door tal van ouders en andere aanwezige 

supporters speelden ze de sterren van de hemel. Het resulteerde in een ruststand van 1-0. Na de rust 

begon Boekel Sport direct met de wedstrijd naar zich toe te trekken, aanvallend en overtuigend, 

zoals ze ook de eerste helft waren begonnen. De tegenstander kon niet echt vat op het spel krijgen 

en zag de stand uitlopen naar 4-0. Het was voor hun een verloren wedstrijd zodat Boekel Sport het 

kampioenschap kon vieren. Gefeliciteerd MO15-1, jullie hebben met een ongeslagen competitie, met 

slechts één gelijkspel, het kampioenschap dubbel en dik verdient.... Zaterdag 8 december worden 

onze meiden gehuldigd bij Boekel Sport en naar verwachting wordt er hierna een gezellig feestje 

gevierd.’’ 
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Voorjaarskampioen: 

JO13-2 | ‘’ JO13-2 Ongeslagen kampioen, wat een prestatie! Het hangt al een tijdje in de lucht…. We 

maken kans om kampioen te worden in Venhorst, zelfs nog vóór de competitie is afgelopen. Al 

weken houden we de stand bij, ook die van de andere teams in onze competitie. Maar vandaag 18-5-

2019 is het echt zover, gelijkspel is genoeg en dan zijn we kampioen. Aan het grote aantal supporters 

is te zien dat het om een belangrijke wedstrijd gaat. Alle spelers zijn gespannen. Ouders hebben in 

het geheim al spandoeken gemaakt, champagne en taart geregeld, kampioen T-shirts laten drukken 

en confettiraketten gekocht. Zelfs ludiek vervoer van Venhorst naar Boekel is al geregeld! Maar eerst 

moet er nog gevoetbald worden. Het blijft spannend, pas in de laatste 10 minuten komen de 

kampioen spandoeken voorzichtig in beeld. Nu zal het toch niet meer mis gaan. We winnen met 1-5 

van Venhorst. Wat een feest, blijdschap en trots overheerst.  

 

In een mooie open DAF truck rijden we nog om de rotonde in Boekel, met de muziek goed hard 

voordat we naar Boekel Sport gaan. Iedereen mag weten dat we kampioen zijn.  Bij Boekel Sport zijn 

we meteen gehuldigd met medailles en een grote beker. Wat was het een mooie dag, een dag om 

nooit meer te vergeten! Spelers, trainers en leiders JO13-2.’’ 

 

Vriendschappelijke wedstrijden tegen PSV: 

Halverwege het seizoen 2018-2019 trad Marc van de Ven aan als nieuwe hoofdtrainer van het 1e 

elftal van Boekel Sport. Marc van de Ven is tevens werkzaam bij de jeugdopleiding van PSV. Dankzij 

deze korte lijntjes met PSV zijn twee vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. 

 

PSV JO10-1 vs. Boekel Sport JO11-1 | ‘’Boekel Sport JO11-1 mocht een oefenwedstrijd spelen tegen 

PSV JO10-1 in het stadion van Helmond Sport. Het is natuurlijk erg leuk als je gevraagd wordt om 

tegen PSV te spelen dus we hadden er erg veel zin in. Toch werd het even spannend omdat de 

weersvoorspelling niet gunstig waren (sneeuw). De gehele ochtend en middag op buienrader 

gekeken te hebben, kregen we groen licht vanuit Eindhoven en vertrokken we naar Helmond, 

natuurlijk gingen er veel supporters mee. Op het moment dat we aan reden begon het te sneeuwen 

maar gelukkig was dit nog in lichte vorm. Bij aankomst gingen we snel omkleden om zo spoedig 

mogelijk het veld op te kunnen voor een goede warming up. De wedstrijd zou in eerste instantie 6 

tegen 6 zijn omdat JO10 van PSV zo speelt in de competitie, maar gelukkig voor ons hadden ze meer 

spelers en kon er 8 tegen 8 gespeeld worden. Wij hadden er erg veel zin in en stonden snel klaar in 

afwachting op de tegenstander. Ondertussen begon het wel wat harder te sneeuwen, maar we 

mochten eindelijk aftrappen, we zijn begonnen. De eerste minuten begonnen we rustig maar al vrij 

snel zagen we meerdere kansen kregen. Na 10 minuten te spelen maakte we een goede aanval via de 

rechter kant. Met een leuke actie werd de bal voorgegeven en konden we de 0-1 in tikken. Helemaal 

geweldig we staan voor tegen PSV! Na de 0-1 zakte Boekel Sport een beetje in en misschien toch een 

beetje zenuwachtig? Toen kwam PSV met een goede aanval voor de goal van Boekel Sport en maakte 

meteen de eerste kans af 1-1. Gelukkig was het toen pauze en konden we even op adem komen.  Na 

de pauze begonnen we meteen erg fel en jaagde zelfs PSV een beetje op. We kregen goede kansen 

maar helaas elke keer net niet, dus we bleven het proberen met volgas vooruit.  Ondanks de druk die 

we zette op PSV kwam PSV er toch een paar keer goed onderuit waardoor er een paar kansen 

kwamen, maar gelukkig hebben wij ook een goede keeper. Ondertussen was het harder gaan 

sneeuwen en konden we misschien de wedstrijd zelfs niet afspelen omdat de sneeuw bleef liggen op 
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het kunstgras. We mochten nog door gaan, en dat deed Boekel Sport, met een leuke aanval dwars 

door de verdediging van PSV maakten we 1-2. Na de 1-2 begon PSV ons onder druk te zetten maar 

we hielden goed stand. Helaas kwam PSV er toch een keer door heen met een strak schot werd onze 

keeper gepasseerd: 2-2. Na een half uur spelen was het rust. Na een korte pauze begonnen we aan 

de tweede helft. Jammer genoeg werd het gladder en gladder zodoende dat het na 10 minuten in de 

tweede helft te gevaarlijk werd om nog door te gaan en werd er besloten om te stoppen, uitslag 2-2! 

De supporters van Boekel Sport lieten zich goed horen tijdens en na de wedstrijd wie had dat 

gedacht 2-2?! Boekel Sport verliet het veld vol trots en een hele ervaring rijker. Iedereen bedankt 

voor het mogelijk maken van deze wedstrijd we hebben ervan genoten. Met vriendelijke groet de 

staf en spelers van de JO11-1.’’ 

Ook onze JO12-1 speelde een wedstrijd tegen PSV, namelijk tegen PSV JO11-1. Deze wedstrijd vond 

plaats op 20 februari 2019 op het hoofdveld van Boekel Sport. Uitslag 2-20 in het voordeel van PSV. 

Flinke uitslag, desalniettemin een bijzondere ervaring!  

 

Visiegroep Jeugdopleiding Boekel Sport: 

Er is een Visiegroep Jeugdopleiding Boekel Sport opgezet die in november 2018 voor de eerste keer 

bijeenkwam. Omdat a) het huidige voetbalontwikkelingsplan stamt uit 2014 en loopt tot en met 

2019, b) dit plan niet prettig leesbaar is en c) omdat actualisatie nodig is gezien de moderne 

ontwikkelingen in de voetbalwereld is het doel van deze visiegroep om te komen tot een nieuw, 

compact en uitvoerbaar opleidingsplan.  

Bijdragen worden geleverd door Rens Verhoeven, Jasper van de Rijt, Cor Smulders, Marijn Verbakel, 

Mark Jacobs, Julian van Grinsven, Joeri de Wit, Dennis Timmermans, Ralph Linders, Niels Reijnen, 

Rob Vonk en ondergetekende. Naar verwachting zal het nieuwe opleidingsplan in het najaar van 

2019 klaar zijn.  

 

Verkenning Passend Voetbal Boekel Sport: 

Vanuit een ouder komt de vraag of Boekel Sport open zou staan voor een G-team. Boekel Sport vindt 

dit zeer het onderzoeken waard en denkt graag mee om in bredere zin iets te betekenen voor de 

samenleving. De eerste fase is om te komen tot een projectgroep waar iets moois uit kan 

voortkomen: een voetbalvereniging die zich breed inzet voor de samenleving, zodat buitenspel staan 

niet langer bestaat voor desbetreffende doelgroep.  

 

Doelgroep betreft jongeren met (zwaar) autisme of anderszins gedragsproblemen waardoor zij niet 

mee kunnen met regulier team, maar tegelijkertijd niet vallen onder G-voetbal. Focus ligt op het gat 

ertussen, onder het motto: ‘’Als we het passende niet kunnen vinden, dan gaan we het creeëren.’’ 

De eerste resultaten van deze projectgroep zullen naar verwachting bij de start van het seizoen 2019-

2020 duidelijk worden.  

Namens de Jeugdcommissie van v.v. Boekel Sport, 

Robin Gruijters  

Jeugdvoorzitter v.v. Boekel Sport 
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Trainers 

 

John Elbers 

Het voetbaljaar 2018-2019 is een hectisch jaar geweest voor de Voetbal Technische Commissie. Vol 

frisse moed zijn we als VTC begonnen, maar al snel moesten we al in actie komen. Onze hoofdtrainer 

John Elbers kwam met het nieuws dat hij met burn-out klachten bij de bedrijfsarts was geweest. Na 

een zorgvuldig gesprek met de bedrijfsarts is er besloten om voorlopig te stoppen als trainer van 

Boekel Sport. De trainingen en coachen/begeleiden van wedstrijden voor ons vaandelteam kwam 

toen terecht bij assistent trainer Youri van de Steen. We hebben als VTC, in overleg met Youri, een 

aantal kandidaten besproken die Youri zouden kunnen/willen assisteren gedurende de 1e 

seizoenshelft. We hebben Walther Groenendaal bereid gevonden om Youri de assisteren.  

In November hebben we John ‘geëvalueerd’ met een afvaardiging van de selectie die ook vorig 

seizoen onder John getraind en gespeeld hebben. Hieruit kwam naar voren dat we als VTC op zoek 

moesten gaan naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. Er was te weinig draagvlak 

om er nog een seizoen aan vast te plakken. De situatie van John Elbers was nog niet veranderd en 

John kon zich vinden in het besluit van de VTC. Vlak voor de winterstop kwam John met het nieuws, 

na een gesprek met de bedrijfsarts, dat hij per direct ging stoppen bij Boekel Sport vanwege 

gezondheidsredenen.  

We willen John bij deze bedanken voor zijn inzet voor Boekel Sport en hem heel veel succes wensen 

in zijn trainersloopbaan, maar vooral heel veel geluk en gezondheid met zijn gezin in de komende 

jaren. 

Marc van de Ven 

Na het nieuws dat we als club niet meer door gingen met John Elbers voor het komende seizoen, 

moesten we als VTC op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het seizoen 2019-2020. Na een 

uitgebreide sollicitatieprocedure hebben we uit de ruim 20 sollicitanten uiteindelijk 3 geschikte 

kandidaten gekozen. Hiermee zijn we met de VTC als een afvaardiging van de selectie een aantal 

gesprekken gaan voeren. Unaniem waren we (VTC en afvaardiging selectie) het erover eens dat Marc 

van de Ven de trainer zou moeten worden voor het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020. Nadat we er 

ook financieel uit waren gekomen als vereniging met Marc van de Ven, konden we het nieuws naar 

buiten brengen.  

Ondertussen had John Elbers (zie hierboven) aangegeven per direct te stoppen. Aangezien Marc van 

de Ven per direct beschikbaar was als trainer, hebben we als VTC geen moment getwijfeld om Marc 

te benaderen om per direct te starten als hoofdtrainer van Boekel Sport. Dit hebben we als 

vereniging ook met Marc van de Ven kunnen regelen en zo is Marc per 1 Januari begonnen als 

hoofdtrainer van Boekel Sport. Youri van de Steen ging terug in de rol als assistent trainer en Walther 

deed een stapje terug. We willen Walter ook ontzettend bedanken dat hij de club en de selectie 

heeft willen helpen voor de maanden september t/m december.  

Voor het seizoen 2019-2020 had Youri van de Steen aangegeven niet meer verder te gaan als 

assistent trainer. In de zoektocht naar een nieuwe assistent voor Marc van de Ven hebben we 

Walther Groenendaal opnieuw benaderd en dit wilde hij heel erg graag doen. Ook de selectie stond 

hier heel positief in. 
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Rini Lange / trainer 2e elftal 

In de winterstop heeft Rini Lange aan de VTC aangegeven dat hij bezig was met de laatste maanden 

als trainer van het 2e elftal. Na verschillende jaren met ontzettend veel energie en passie het 2e elftal 

getraind te hebben, gaat Rini zich bezig houden met andere zaken binnen onze vereniging. Nu 

moesten we als VTC ook op zoek naar een nieuwe trainer voor ons 2e elftal. Wij, als VTC, wilde 

iemand van binnen Boekel Sport en liever niet iemand van buiten Boekel Sport. We hebben 

verschillende personen benaderd, maar niemand wilde het hele pakket (2x trainen en wedstrijden 

coachen/begeleiden) gaan doen. Als VTC zaten we met onze handen in onze haren. Nu moesten we 

extern gaan zoeken d.m.v. een vacature uit te zetten. Uiteindelijk heeft er iemand gereageerd (62 

jarige man woonachtig in België) en daar hebben we ook een gesprek mee gehad. Uiteindelijk is hij 

een ander avontuur aan gegaan. Uiteindelijk hebben we niemand gevonden voor het hele pakket, 

maar we hebben John van Deursen bereid gevonden om Erik Tielemans tijdens de trainingen te 

assisteren. Erik gaat het 2e elftal bij wedstrijden coachen en we moeten creatief zijn met geschikte 

personen die Erik gaan assisteren op de bank en met personen die op toerbeurt gaan vlaggen. Deze 

situatie is verre van ideaal, maar we moeten als club proberen het beste ervan te maken. 

 

Keepers selectie 

Jesse Zwanenburg heeft net iets na de winterstop aangegeven dat hij ging stoppen in de selectie. Hij 

was 2e keeper, na jarenlang 1e keeper te zijn geweest, en wilde meer tijd gaan besteden aan zijn 

gezin. Wij respecteerden deze beslissing. Na de winterstop begon Marc van de Ven als hoofdtrainer 

en die koos ook voor Nick van Hoof als zijn 1e keeper. Na een blessure van Nick, kreeg Jesse de kans 

om zich weer terug in het elftal te knokken en hij deed dit zeer succesvol. Toen Nick weer fit was, liet 

Marc Jesse nog 2 wedstrijden staan, aangezien hij het goed had gedaan. Hier was Nick zo 

teleurgesteld over dat hij besloot om per direct te stoppen bij Boekel Sport. Hadden we op dat 

moment geen keepers voor het seizoen 2019-2020. Als VTC en Marc van de Ven hebben we wel 15 

keepers op gesprek gehad of telefonisch benaderd om bij Boekel Sport te komen keepen. Alleen 

Youri van de Kruijssen had besloten om weer terug te keren bij Boekel Sport. Uiteindelijk hebben we 

Jesse benaderd om er nog een jaar aan vast te plakken en na enige bedenktijd is hij op zijn besluit, 

om te stoppen, terug gekomen. Als VTC hebben we ontzettend veel tijd en energie gestoken om dit 

probleem op te lossen en we zijn zeer content met het feit dat we met Jesse en Youri 2 

selectiewaardige keepers hebben voor het komende seizoen. 

Trainer(s) dames 

Al een aantal seizoen zijn we als VTC op zoek naar een opvolger van Mireck van de Burgt. We zouden 

dit het liefst intern oplossen, maar dit is niet succesvol gebleken. Wim Bouwmans heeft zich veelal 

beschikbaar gesteld als trainer van de dames, maar op zondagen stonden de dames er veelal ‘alleen’ 

voor. Omdat het intern niet was gelukt, zijn we het extern gaan proberen d.m.v. een vacature uit te 

zetten op verschillende trainerssites. Helaas is dit niet succesvol gebleken. Uit onverwachte hoek 

werden we verrast door 2 jonge gasten binnen Boekel Sport, namelijk Nick van de Boogaart en 

Jeffrey Trilsbeek. Zij hoorden van het probleem en wilde de dames gaan trainen en begeleiden. Met 

assistentie van Wim Bouwmans zijn ze begonnen en we zijn als VTC zeer tevreden over de 

samenwerking. Ook voor komend seizoen 2019-2020 zullen Jeffrey en Nick de trainers/coaches zijn 

van de dames. 
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Nieuwe 3e elftal / 4e elftal 

Na het kampioenschap van afgelopen 2018-2019 is ons 3e elftal gepromoveerd naar de reserve 1e 

klasse. Aangezien ons 2e elftal al een aantal jaar reserve 1e klasse B speelt, moest het 3e elftal richting 

reserve 1e klasse A (Limburg). In deze klasse hebben ze de titel nipt misgelopen, maar hebben ze wel 

knap een periodetitel gehaald. Promotie zat er niet in na een verlies tegen Deurne 2. Hiermee waren 

ze veroordeeld voor weer een jaar reserve 1e klasse A (Limburg). Het elftal kwam in opstand en wilde 

onder geen beding meer naar Limburg. Wij als VTC hebben, in overleg met de KNVB en met 

goedkeuring van het bestuur, naar oplossingen gezocht voor het elftal. Helaas, maar begrijpelijk, 

kregen we geen goedkeuring van de KNVB voor een aantal van onze voorstellen. Het elftal wilde bij 

elkaar blijven en dan reserve 6e klasse gaan spelen en een ‘spookteam’ opgeven die naar reserve 1e 

klasse zou gaan. Wij als VTC (als ook bestuur en KNVB) wilden daar geen gehoor aan geven, omdat 

het niveauverschil veel te groot is; een team dat bijna promoveert naar de hoofdklasse en dan in de 

allerlaagste klasse gaat spelen. We hebben een voorstel naar de KNVB gedaan om het elftal uit elkaar 

te halen en dan 2 gelijkwaardige teams van te maken. Deze teams worden dan ingeschreven in de 

hoogste klasse waar je vrij kan inschrijven en dit is 4e klasse. De KNVB gaf toestemming als we dit 

konden bevestigen. Na vele avonden overleg met betrokkenen is dit voorstel goedgekeurd en gaan 

het nieuwe 3e en 4e elftal in de 4e klasse spelen. Ze spelen weer in de buurt van Boekel en zijn niet de 

hele zondag van huis.  

 

Vanaf het seizoen 2019/2020 zal de Voetbal Technische Commissie er als volgt uit zien:  

· Joeri de Wit; Voorzitter  

· Erik Tielmans; Coördinator A-selectie (1e en 2e elftal)  

· Ruud Hoffmans; Coördinator B-selectie (3e t/m 8e elftal)  

· Wim Bouwmans; Coördinator vrouwen en meisjes  

· Ton van de Ven; P&O en vrijwilligers  

· Vertegenwoordigers Voetbal Technische Jeugdcommissie (VTJ)  

 

Namens de Voetbal Technische Commissie  

Voorzitter Joeri de Wit 
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Rond september vorig jaar werd ik benaderd door Paul van de Berg of ik de functie van Wim 

van Zutven wilde over nemen. Wim met zijn indrukwekkende staat van dienst bij Boekel 

Sport, 40 jaar actief in het bestuur van Boekel Sport wilde het stokje overdragen. Ik hoefde 

er niet lang over na te denken om deze functie, Voorzitter van de accommodatie commissie,  

op me te nemen. Een mooie job bij deze mooie club! Gezien mijn achtergrond en mijn 

kennis en  interesse in bouwen en bouwzaken en alles wat hier bij komt kijken ligt mij dit 

wel. Het 1e jaar zit er voor mij inmiddels alweer op en ik vind het leuk en dankbaar om te 

doen. Vooral samen met ons team van vrijwilligers die er onder andere voor zorgen dat de 

accommodatie er altijd perfect bij ligt, vervul ik deze taak dan ook met veel plezier. Zo 

hebben we onder andere een maandag/vrijdag groep, totaal 18 vrijwilligers die ervoor 

zorgen dat alle voorkomende klussen worden gedaan, het schoon gehouden wordt, 

reparaties worden uitgevoerd etc. etc. Het is een gezellige club mensen die lol hebben met 

elkaar, maar er wordt ook hard gewerkt.  

 

Wie een extra pluim verdient elk jaar is Toon van Hout. Wat moet Boekel Sport toch zonder 

onze Toon? Die man is letterlijk dag en nacht op de velden te vinden en vooral het 

beregenen van de velden is zijn taak. Dit jaar zijn we geprivatiseerd wat het onderhoud van 

de velden betreft.  Voorheen werd dit door de Gemeente gedaan die dit uit besteedde aan 

Engelen Groen . We zijn overgestapt naar Harold van Rooij en dit is een goede keuze 

geweest. Uit de diverse opgevraagde offertes sprak Harold ons het meeste aan. Harold van 

Rooij doet alles in overleg met ons en er zijn regelmatig gesprekken over wat er nog moet 

gebeuren en ook wordt goed gekeken naar de kosten. Dit heeft het 1e jaar al een flinke 

kostenbesparing opgeleverd en de velden liggen er mijn inziens perfect bij. Beter dan ooit!  

 

Het bedrag wat de Gemeente jaarlijks reserveerde voor onderhoud is ons budget en daar 

blijven we nu dus ruimschoots onder.  Met dit geld kunnen we dus andere dingen doen om 

onze accommodatie nog mooier te maken. Regelmatig is er ook overleg met de Gemeente. 

Boekel Sport huurt de accommodatie van de Gemeente en  het overleg gaat onder andere 

over wie voor bepaalde kosten verantwoordelijk is. We zijn het niet altijd eens met elkaar, 

maar het zijn goede constructieve gesprekken en tot heden komen we er steeds samen uit. 

De gesprekken met de Gemeente gaan onder andere ook over een kunstgras veld. Dit is nog 

steeds onze wens om dit in de toekomst te realiseren. Echter dit is een flinke investering en 

dit geld komt zomaar niet op tafel. Aangezien er veel afgelastingen zijn van trainingen en 

wedstrijden bij een periode slecht weer zijn we hierover dus in gesprek met de Wethouder 

Marius Tielemans.  

Op dit moment zijn een drietal advies bureaus benaderd waarvan er straks 1 wordt 

uitgekozen die onze accommodatie gaat onderzoeken. Het doel van het onderzoek is om te 

beoordelen wat er per veld moet gebeuren om deze goed bespeelbaar te krijgen en te 

houden voor de komende 8 tot 10 jaar. Hiervoor zullen grondmonsters worden genomen 

maar ook zal onder andere gekeken worden naar de samenstelling van de club, intensiteit 

van de trainingen per veld etc. Dit moet uiteindelijk mede een instrument zijn om te 

beoordelen of een kunstgrasveld haalbaar is en een goede investering. Wanneer het 
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opknappen van de velden erg duur wordt zou dit wellicht pleiten voor 1 kunstgrasveld. Dit 

zou dan komen waar nu veld 2 ligt. Eventueel is het een idee  om misschien zelfs veld 6 af te 

stoten als er een kunstgrasveld zou komen. Dit scheelt in onderhoudskosten en de 

Gemeente kan veld 6 een andere bestemming geven.  Om onze accommodatie te verfraaien 

zijn we met onze vrijwilligers druk doende om een overkapping te realiseren tegen de 

kantine met uitzicht op veld 1. We hebben al diverse bijeenkomsten gehad en er is 

uiteindelijk een mooi ontwerp uitgekomen. De impressies getekend door Cor Swarts zien er 

goed uit. De constructie berekeningen zijn gedaan en inmiddels worden voorbereidingen 

getroffen voor de bouwvergunning. Met het bestuur is een budget afgesproken om de 

overkapping na goedkeuring in de ALV te realiseren. De bedoeling is dat dit ergens in het 

voorjaar van 2020 gaat gebeuren. Wij hebben er al zin in en we zijn ervan overtuigd dat het 

een mooie aanwinst is voor onze accommodatie en onze club.  

Het was een mooi jaar en wij als accommodatie commissie gaan ons in het nieuwe jaar weer 

volop inzetten om onze gebouwen en velden te onderhouden en te verfraaien. Dit alles met 

het volste plezier voor deze prachtige club.  

 

 

Eric van Houtum 

Voorzitter Accommodatie Commissie en namens de vrijwilligers. 
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Nadat Gerard Nabuurs onze commissie had verlaten, heeft Cees Vermeer de taak als voorzitter op 

zich genomen. Gerard bedankt voor je enthousiasme en inzet voor Boekel Sport succes bij de 

stuurgroep Respect.Boekel. 

 

Afgelopen seizoen heeft onze commissie zich met onderstaande zaken bezig gehouden. 

Beleidsstuk “Een plezierig en veilig sportklimaat.” 

Boekel Sport wil een actief beleid voeren op het gebied van houding, gedrag en sociale veiligheid.  

Bij een plezierig en veilig sportklimaat valt te denken aan: 

• Een prettige sfeer binnen onze club, waarin alle betrokkenen plezier beleven 

• Begeleiding van (jeugd) spelers die uitdaagt tot sportieve ontwikkeling en een bijdrage levert 
aan persoonlijke en sociale ontwikkeling 

• Een omgeving die structuur biedt en grenzen stelt en bewaakt, zodat het de (jeugd) spelers 
duidelijk is wat van hem/haar wordt verwacht 

 

In sociaal gewenst gedrag van de (jeugd) speler uit zich dit o.a. in: 

• Het naleven van regels en nakomen van afspraken 

• Samenwerken, elkaar helpen, een teamspeler zijn 

• Respect voor anderen tonen in woord en gebaar 
 

In het beleidsstuk (welke via de website wordt gepubliceerd) zijn zaken omschreven met betrekking 

tot: 

• Grensoverschrijdend, ongewenst gedrag en seksuele intimidatie.  

• Het pestprotocol  

• Afspraken over de gedragsregels 

• VOG  

• De rolverdeling tussen de vertrouwenscontactpersoon (VCP) en de verenigingscoach (VC) 
wordt hierin beschreven. 

 

Onze commissie en het bestuur wil met iedereen binnen Boekel Sport bouwen aan een sociale, 

vertrouwde, veilige en sportieve vereniging, waar je je als speler/trainer/coach/vrijwilliger thuis voelt 

en trots op bent. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Vorig seizoen hebben alle door het bestuur aangewezen personen een VOG ingeleverd. Dit beleid zal 

ook voor de komende jaren worden voortgezet.  

Kick-off leiders/trainers 

De vergadering voor leiders/trainers aan het begin van ieder seizoen heeft een andere opzet 

gekregen en de naam is omgedoopt in Kick-off.  

Onze commissie heeft voor invulling van deze avond haar medewerking verleend. Jan van Dijk 

(Kinder burgt) gaf een interessante en interactieve presentatie over positieve roepsvorming. 

Spellenkar 

Het was juist de presentatie van Jan van Dijk die ons inspireerde om een spellenkar te bedenken. 
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Deze spellen zijn vooral gericht op groepsvorming, samenwerking en worden ook in het 

basisonderwijs gebruikt.  

Inmiddels is deze prachtige, op maat gemaakte en in onze clubkleuren gespoten, spellenkar aanwezig 

en geschonken door Van der Lee metaal. 

EHBO 

Er is een noodnummer in gebruik genomen. De dienstdoende EHBO’er of BHV’er  kan dan snel hulp 

verlenen. In alle dug-outs zijn stickers met dit noodnummer aanwezig. De mensen van de opvang 

hebben instructies gekregen over het gebruik van dit noodnummer. 

Over de controle van het AED apparaat zijn afspraken gemaakt. 

Respect.Boekel 

De thema’s van het platform Respect.Boekel zijn onder de aandacht gebracht en gehouden bij onze 

vereniging. Regelmatig is er overleg tussen de deelnemende scholen, verenigingen en gemeente.  

De Kick-off in oktober werd goed bezocht. Onze commissie werd betrokken bij de invulling van deze 

avond. Een commissielid is bij de overleggen met andere verenigingen over de verdere invulling van 

Respect.Boekel.  

 

Scheidsrechters 

Voor onze verenigingsscheidsrechters wordt extra aandacht gevraagd. Zij hebben een praktijk 

gerichte opleiding gevolgd en verdienen meer respect. Inmiddels is het “visitekaartje” van deze 

mannen gemaakt en dit zal binnenkort worden onthuld. 

 

Verenigingscoach(es) 

De verenigingscoach binnen de vereniging wordt gewaardeerd, bleek afgelopen seizoen ook weer. In 

een aantal casussen werden goede resultaten behaald. Ouders, leiders en trainers weten de weg 

naar de verenigingscoach te vinden. Soms kunnen een paar gesprekken al helpen. Inmiddels kunnen 

we in meervoud spreken: er zijn twee enthousiaste en kundige coaches aangesloten, te weten: 

Chantal Straatman en Juul Aldenhuijsen. 

 

De commissie Normen en Waarden, 

Cees Vermeer (voorzitter) 

Chantal Straatman 

Maria van Stiphout 

Astrid Manders 

Harrie Vogels 

Rob van Duren 
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Het seizoen 2018 – 2019 is voor de PR-commissie redelijk verlopen. De normale processen verliepen 

goed, slepende actiepunten zijn inmiddels opgepakt en ook de middag voor de oudere medemens was 

een succes waar de PR-commissie actief bij betrokken was. 

- De slideshow (ClubTV) m.b.t. uitslagen, standen, programma en sponsoren na de wedstrijd op de 

televisie tegenover de bar in de kantine is inmiddels geïmplementeerd en naar tevredenheid.  

 

- Twan Merks heeft aangegeven een vergoeding te willen voor zijn diensten voor het maken van 

posters etc. De AC- en PR-commissie hebben samen besloten om hier niet tegemoet aan te 

komen aangezien dit niet wenselijk is in de ogen van deze commissies. Gekozen is om met een 

simpelere variant van poster verder te gaan die tevens gemakkelijker aan te passen is. Of 

opvolging nodig is wordt na verloop van tijd bekeken. Mogelijke opvolgers zijn dus (nog) niet 

benaderd. 

 

- De ‘knop’ Bij wie moet ik zijn? Is geïntroduceerd en uitgebreid onder andere met informatie voor 

uit-teams. Ook de plattegrond van de vereniging is hier inmiddels te vinden. 

 

- De vaste processen als zijnde wedstrijdverslagen (steeds beter), reactie-tijd aanvragen website 

(ook verbeterd) en voorbeschouwing (nieuw en naar tevredenheid) verlopen goed. Ook D’n 

Aftrap is verbeterd door het gebruik van nieuwe elementen zoals een column. Het feit dat D’n 

Aftrap inmiddels ook via Whatsapp wordt verspreid heeft geleid tot een aantoonbaar grote 

toename in het aantal separate lezers (gegevens kunnen opgevraagd worden bij de redactie van 

D’n Aftrap). Enige minpunt in de vaste processen was 17 februari waar eenmalig geen omroep en 

radio-verslag mogelijk was, dit door overmacht. 

 

Bijkomend waren de twee feestmiddagen voor de oudere medemens in St. Petrus op 25 mei en 14 

september. Hiervoor werd een slideshow/film met oude en nieuwe beelden (foto’s / video’s) gemaakt. 

Interviews , maar ook spelmomenten kwamen aan bod. Grote complimenten hiervoor aan Sam Vonk, 

Sjaak van Moorsel en Mario van Dinther voor het maken van de slideshow/film en het afnemen van de 

interviews. 

 

Namens de PR-commissie van v.v. Boekel Sport, 

Jan Bergmans  

voorzitter PR-commissie 
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Doel activiteitencommissies:  

Het doel van de activiteitencommissies is het versterken van de binding met en tussen de leden van 

onze vereniging. De commissies hopen op deze manier de betrokkenheid van de leden bij de 

vereniging te bevorderen en de goede sfeer binnen de verenging te stimuleren.  

 

De activiteitencommissies organiseren activiteiten. Dit kunnen voetbalactiviteiten zijn, maar ook 

andere niet direct voetbal gerelateerde activiteiten. Het gaat om een breed scala aan activiteiten met 

als doel om leden meer te bieden dan alleen maar "het voetballen", om zo de vereniging 

aantrekkelijker te maken voor de leden en waar ze in een ontspannen sfeer samenkomen. 

Doelstellingen activiteitencommissies: 

• Opstellen van een jaarlijkse, gevarieerde activiteitenkalender voor alle leeftijdsgroepen 

binnen de club 

• Optimaliseren van succesvolle activiteiten en bedenken van nieuwe activiteiten  

• Per leeftijdscategorie in kaart brengen aan welke activiteiten behoefte is en daarop inspelen  

• Verhogen van de sfeer binnen de club en versterken van de clubcultuur  

• Jaarlijks een activiteitenbudget bepalen en toegewezen krijgen vanuit het bestuur om 

activiteiten te organiseren  

• Opstellen van een jaaragenda om de structuur binnen de commissie te verbeteren  

 

Sander Jonkers heeft in Januari 2019 aangegeven te stoppen als voorzitter van de 

activiteitencommissies binnen Boekel Sport. Daarnaast heeft Eefje Kanters in maart 2019 

aangegeven te stoppen om de activiteitencommissie te vertegenwoordigen in het bestuur. Sander en 

Eefje  worden bedankt voor hun inzet voor de activiteitencommissies waarin ze een groot aandeel 

heeft gehad in de opbouw van vele (nieuwe) activiteiten binnen Boekel Sport. Op dit moment is er 

nog geen nieuwe voorzitter aangesteld voor de activiteitencommissie. We gaan actief werven naar 

een nieuwe voorzitter middels social media kanalen en de website van Boekelsport. Daarnaast zijn 

we ook opzoek naar nieuwe leden om de activiteitencommissie te versterken.  

Senioren 
De senioren activiteitencommissie heeft het voetbaljaar 2019-2020 bestaan uit de volgende 

personen: 

• Ankie van Asperen 

• Bart Verhagen 

• Sanne van den Berg 

• Wilma van Sleeuwen 

• Anne van Haandel 

• Sanne van Moorsel 

• Ellen van den Hoogen 
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Voorafgaand aan het seizoen is de activiteiten kalender voor de junioren opgesteld. Deze ziet er als 

volgt uit: 

Wat Wanneer 

Seizoensopening Eind september 

Najaarsafsluiting Begin december 

Kerstbingo December 

Carnaval Februari 

Vrijwilligersfeest April 

Darttoernooi Mei 

Seizoensafsluiting Eind Mei 

Diverse Super Sundays Gedurende voetbaljaar 

 

Bovenstaand zijn de vaste activiteiten die de activiteitencommissie dit jaar weer gaat organiseren. 

Daarnaast wordt druk gebrainstormd over nieuwe ideeën en activiteiten. Bovenstaande activiteiten 

zijn als succesvol ervaren en komen daarom komend seizoen weer terug op de kalender vanaf het 

begin van het seizoen. De overige activiteiten voor de senioren zijn druk bezocht en met plezier 

beleefd. De senioren activiteitencommissie kan terug kijken op een geslaagd seizoen en kijkt uit naar 

het volgend seizoen. 

 

Namens de Activiteitencommissie van v.v. Boekel Sport, 

Sanne van den Berg 
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In het seizoen 2018 – 2019 zijn er voor de ICT commissie niet veel bijzonderheden te melden. De website 

staat en is vrijwel altijd goed bereikbaar. Nieuwsberichten worden snel op de site geplaatst door Bart 

Verhagen. Door de opzet van de PR commissie kunnen zaken veel sneller en centraler geregeld worden.  

 

Een paar punten vanuit de ICT commissie: 

• Enkele e-mailadressen zijn aangemaakt afgelopen jaar. Mochten mensen of commissies een eigen 

e-mailadres willen, is dit altijd mogelijk. Even laten weten aan de ICT commissie of aanvragen via 

info@boekelsport.nl. Je krijgt dan een e-mailadres dat eindigt op @boekelsport.nl, dit oogt een 

stuk professioneler dan wanneer iedereen een eigen e-mailadres gebruikt. 

• Website is qua structuur niet veranderd. Alleen de pagina ‘Bij wie moet ik zijn’ is toegevoegd, 

zoals ook vermeld wordt in het jaarverslag van de PR commissie. 

• Er is navraag gedaan voor de mogelijkheid om VoetbalTV te introduceren bij Boekel Sport. Met 

deze video apparatuur kunnen niet alleen analyses gemaakt worden, ook samenvattingen en 

livestreams zijn hiermee mogelijk. De kosten hiervoor waren echter te hoog, evenals de kosten 

voor enkele tegenhangers hiervan, zoals de tool van Sportsview.  

• In het afgelopen seizoen is er tweemaal een mail vanuit Boekel Sport verstuurd naar al haar 

leden. De eerste keer betrof het de clubkas campagne van de Rabobank, de tweede keer 4-Skills 

activiteiten bij Boekel Sport. Hoewel we slechts van de helft van de leden een e-mailadres in 

Sportlink hebben, is dit een goede manier om alle leden te bereiken. We willen dit wel alleen bij 

hoge uitzondering doen en dit zal altijd overlegd worden met de PR commissie.  

 

 

 

 

Namens de ICT commissie 

 

Sam Vonk (voorzitter) 
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Investeringsplan vv Boekel Sport 2015-2020  

Bij de algemene Ledenvergadering in 2015 is het volgende investeringsplan vastgesteld. 

 

investering raming 

Verfraaien kantine € 20.000 

Schilderen kantine € 2.000 

Vervangen dak kantine € 15.000 

 

Wijzigingen op bovenstaand investeringsplan: 

 

* Aanschaf 50 lockers in nieuwe kleedaccommodatie (ALV 2015) 

 

* Bij het opknappen van de kantine is gebleken dat het dak nog in goede staat is waardoor deze  

    investering doorgeschoven kan worden naar de investeringslijst 2020-2025 (ALV 2016) 

* Aanschaf frontmaaier ivm privatisering groendonderhoud (ALV 2018) 

 

* verzoek verhoging budget oppimpen kantine ivm aanpak wedstrijdsecretariaat – toiletgroep –  

   duurzaamheidsinvesteringen (isolatie, vloerverwarming, LED verlichting) (ALV 2016) 

* Instemming overschrijding budget oppimpen kantine (ALV 2018) 

 

* Overzicht gewenste investeringen: 

investering 

Realiseren overkapping kantine 

Verfraaien entree sportpark 

Aanleg automatische beregeningsinstallatie 

 

* Financiële ruimte is aanwezig om in 2020 één investering op te pakken waarbij het bestuur het  

   voorstel doet om een overkapping aan de kantine te realiseren 

* Bij de Algemene Ledenvergadering 2020 zal er door het bestuur een nieuw investeringsplan  

   2021 – 2025 ter vaststelling worden voorgesteld. 
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Overzicht jubilarissen 

v.v. Boekel Sport 

 

60 jaar lid;  Hein vd Elzen 

50 jaar lid;  Sjaak van Moorsel 

     Jan van Rooij 

40 jaar lid;  Michiel vd Burgt 

     Niels Reijnen 

25 jaar lid;  Ton van Hoof 

     Pieter van Dongen 

     Frans Bens 

     Frans vd Elzen 

     Jasper vd Rijt 

     Luuk van Asseldonk 

     Rene van Lankveld 

     Cor Swarts 

     Johan Swarts  

     Erik Tielemans 
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Eindstandenlijst teams 

 

 

v.v. Boekel Sport 

 

 

over  het  

 

 

seizoen   2018  -  2019 
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Boekel Sport 1 - 3e klasse D

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Olympia'18 1 26 22 3 1 69 91 20

2 Volkel 1 26 15 3 8 48 62 26

3 Schijndel/DE WIT 1 26 14 6 6 48 49 23

4 Boekel Sport 1 26 13 6 7 45 53 34

5 Avanti'31 1 26 12 6 8 42 47 38

6 FC Schadewijk 1 26 12 4 10 40 45 36

7 Nooit Gedacht 1 26 10 7 9 37 41 36

8 Handel 1 26 11 4 11 37 45 45

9 Margriet 1 26 10 6 10 36 45 36

10 Excellent 1 26 10 6 10 36 40 44

11 Vitesse'08 1 26 8 4 14 28 44 56

12 Constantia 1 26 5 5 16 20 20 64

13 MULO 1 26 5 2 19 17 32 83

14 Ulysses 1 26 3 2 21 11 23 96

Boekel Sport 2 - 1e klasse B

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 HVCH 2 20 15 3 2 48 54 15

2 Sparta'25 2 20 15 0 5 45 56 24

3 Rhode/Van Stiphout Bouw 2 20 10 4 6 34 53 37

4 Deurne 2 20 8 6 6 30 41 28

5 Wittenhorst 2 20 9 2 9 29 62 50

6 Margriet 2 20 7 3 10 24 41 60

7 Boekel Sport 2 20 7 2 11 23 32 38

8 Mierlo Hout 2 20 7 1 12 22 32 57

9 SV Someren 3 20 6 3 11 21 31 48

10 Nulandia 2 20 6 2 12 20 44 53

11 SV Budel 2 20 5 4 11 19 27 63  
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Boekel Sport 3 - 1e klasse A

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Groene Ster 2 22 16 6 0 54 63 24

2 Boekel Sport 3 22 15 4 3 49 54 22

3 Sportclub Susteren 2 22 13 3 6 42 53 32

4 Veritas 2 22 10 6 6 36 48 30

5 EVV 2 22 9 3 10 30 39 40

6 DVO 2 22 8 3 11 27 32 40

7 V.V. Schaesberg 2 22 7 5 10 26 38 50

8 Scharn 2 22 7 4 11 25 48 51

9 FC Hoensbroek 2 22 7 4 11 25 43 57

10 De Ster 2 22 6 6 10 24 32 46

11 s.v. Laar 2 21 6 1 14 19 31 49

12 SV Meerssen 2 21 4 1 16 10 23 63

Boekel Sport 4 - 5e klasse (poule 18)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Gemert 4 20 16 1 3 49 70 33

2 Schijndel/DE WIT 3 20 13 2 5 41 52 22

3 Festilent 3 20 13 2 5 41 58 42

4 SCMH 3 20 10 6 4 36 48 24

5 UDI'19/CSU 7 19 8 4 7 28 53 42

6 FC de Rakt 2 20 8 1 11 25 37 46

7 Venhorst 3 20 6 5 9 23 39 49

8 DSV 5 19 6 4 9 22 46 70

9 Blauw Geel'38/JUMBO 6 20 6 3 11 21 41 54

10 Erp 5 20 5 1 14 16 35 67

11 Boekel Sport 4 20 3 1 16 10 29 59

Boekel Sport 5 - 6e klasse (poule 37)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Erp 7 20 18 2 0 56 107 20

2 Boekel Sport 5 20 15 1 4 46 78 33

3 Blauw Geel'38/JUMBO 12 20 12 0 8 36 51 37

4 WEC 3 20 11 1 8 34 59 50

5 SCMH 4 20 10 3 7 33 40 35

6 Nijnsel/TVE Reclame 6 20 10 2 8 32 55 59

7 Avesteyn 6 20 9 4 7 31 52 45

8 Irene 2 20 9 1 10 28 51 50

9 Schijndel/DE WIT 9 20 4 1 15 13 42 62

10 FC Uden 8 20 3 1 16 10 26 85

11 UDI'19/CSU 11 20 1 0 19 3 26 111  
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Boekel Sport 6 - 6e klasse (poule 42)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Gemert 9 22 17 1 4 52 122 54

2 Erp 6 21 14 2 5 44 85 48

3 Festilent 8 21 14 2 5 44 73 39

4 Handel 3 21 12 1 8 37 65 43

5 Boerdonk 2 22 11 4 7 37 60 54

6 UDI'19/CSU 15 21 11 1 9 34 55 41

7 Volkel 5 21 10 1 10 31 53 57

8 Boskant 4 22 8 2 12 26 61 68

9 Boekel Sport 6 22 7 4 11 25 38 61

10 Sparta'25 8 22 7 3 12 24 63 70

11 Odiliapeel/Braks Groep 4 22 6 1 15 19 48 81

12 Venhorst 5 21 1 0 20 3 20 127

Boekel Sport 7 - 6e klasse (poule 43)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Odiliapeel/Braks Groep 3 22 17 3 2 54 109 40

2 Venhorst 4 22 15 2 5 47 60 39

3 Gemert 10 22 15 1 6 46 72 38

4 Erp 9 22 14 3 5 45 73 38

5 Boekel Sport 7 22 13 5 4 44 59 24

6 FC Uden 6 22 13 2 7 41 69 27

7 UDI'19/CSU 13 22 9 4 9 31 52 47

8 FC de Rakt 5 22 8 4 10 28 54 47

9 Handel 4 22 4 4 14 16 38 61

10 Festilent 5 22 2 4 16 10 25 67

11 Volkel 7 22 2 4 16 10 20 83

12 VCO 2 22 1 2 19 5 10 130

Boekel Sport 8 - 6e klasse (poule 38)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Irene 3 22 18 2 2 56 102 33

2 Handel 5 21 16 1 4 49 92 33

3 Avanti'31 9 21 15 2 4 47 100 41

4 Boerdonk 3 22 14 1 7 43 74 38

5 Mariahout 5 22 12 1 9 37 62 55

6 Volkel 6 22 11 1 10 34 58 43

7 SCMH 5 21 10 3 8 33 44 45

8 DVG 7 22 6 3 13 21 30 59

9 RKVV Keldonk 4 21 5 2 14 17 35 70

10 Boekel Sport 8 22 4 5 13 17 46 71

11 VCO 3 22 4 1 17 13 34 123

12 FC de Rakt 6 22 4 0 18 12 38 104  
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Vrouwen 1 - 4e klasse (poule 4)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Gassel VR1 20 17 1 2 52 75 28

2 Vitesse'08 VR1 20 13 3 4 42 61 27

3 SV Venray VR3 19 12 3 4 39 49 30

4 HBV VR1 20 9 4 7 31 37 31

5 Olympia'18 VR1 19 9 2 8 29 43 38

6 Volharding VR1 20 9 2 9 29 51 36

7 Boekel Sport VR1 20 8 2 10 26 26 43

8 Hapse Boys VR1 20 7 2 11 23 28 48

9 Gemert VR1 20 5 2 13 17 37 57

10 UDI'19/CSU VR2 20 4 2 14 14 19 59

11 SES VR1 20 3 3 14 12 36 65

Vrouwen 2 - 6e klasse (poule 6)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Nijnsel/TVE Reclame VR2 22 16 3 3 51 83 30

2 Nooit Gedacht VR3 21 15 0 6 45 97 44

3 VOW VR2 22 13 2 7 41 53 44

4 WEC VR1 22 12 3 7 39 51 31

5 Handel VR1 22 12 2 8 38 87 60

6 Schijndel/DE WIT VR1 20 9 3 8 30 73 34

7 Rhode/Van Stiphout Bouw VR2 21 8 5 8 29 47 59

8 WHV VR1 22 8 4 10 28 46 42

9 Boekel Sport VR2 22 7 4 11 25 58 47

10 Boskant VR1 21 7 3 11 24 57 60

11 Boerdonk VR1 22 6 3 13 21 52 64

12 Blauw Geel'38/JUMBO VR2 21 0 0 21 0 12 201  
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JO19-1 - 1e klasse (poule 1)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Avanti'31 JO19-1 11 10 0 1 30 40 16

2 Heeswijk JO19-1 11 7 2 2 23 20 10

3 Olympia'18 JO19-1 11 7 2 2 23 23 16

4 Berghem Sport JO19-1 11 6 2 3 20 39 22

5 DSV JO19-1 11 6 2 3 20 22 16

6 Boekel Sport JO19-1 11 5 2 4 17 26 15

7 Stiphout Vooruit JO19-1 11 5 2 4 17 30 22

8 Prinses Irene JO19-1 11 4 1 6 13 17 32

9 DVG JO19-1 11 4 0 7 12 32 36

10 Nooit Gedacht JO19-1 11 2 1 8 7 23 34

11 Blauw Geel'38/JUMBO JO19-2 11 2 0 9 6 13 46

12 Nulandia JO19-1 11 0 2 9 2 12 32

JO-19 - 3e klasse 202

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ST Boskant/Ollandia JO19-1 10 7 1 2 22 16 8

2 ELI JO19-1 10 6 1 3 19 28 18

3 Boekel Sport JO19-2 10 6 0 4 18 27 22

4 VOW JO19-1 10 4 0 6 12 24 23

5 Avanti'31 JO19-2 10 3 2 5 11 17 27

6 WEC JO19-2 10 2 0 8 6 13 27

JO-19 - 3e klasse 103

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Achilles Reek JO19-1 9 8 0 1 24 32 12

2 SV Venray JO19-4 9 7 0 2 21 36 16

3 Venhorst JO19-1 8 6 1 1 19 37 16

4 Volharding JO19-2 9 6 0 3 18 33 21

5 VCA JO19-2 9 4 0 5 12 36 32

6 SJO Vianen Vooruit HBV JO19-2 9 4 0 5 12 13 25

7 Hapse Boys JO19-2 8 3 0 5 9 21 26

8 Gemert JO19-4 9 3 0 6 9 19 23

9 S.V. Oostrum JO19-2 9 1 1 7 4 10 42

10 Boekel Sport JO19-3 9 0 2 7 2 12 36  
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MO19-1 - 1e klasse (poule 2)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 UDI'19/CSU MO19-1 9 8 0 1 24 23 9

2 ST Heeswijk/Avesteyn MO19-1 9 7 1 1 22 47 14

3 SJO/VITA MO19-1 8 5 1 2 16 21 11

4 DAW Schaijk MO19-1 9 5 1 3 16 18 15

5 S.V. Brandevoort MO19-1 8 4 0 4 12 23 20

6 FC de Rakt MO19-1 9 3 1 5 10 25 21

7 sv O.S.S. 1920 MO19-1 9 3 1 5 10 20 31

8 Boekel Sport MO19-1 9 2 2 5 8 13 21

9 HVCH MO19-1 9 2 1 6 7 12 38

10 Rhode/Van Stiphout Bouw MO19-1 9 0 2 7 2 11 33

JO-17 - 1e klasse (poule 1)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Prinses Irene JO17-1 11 10 0 1 30 39 8

2 EVVC JO17-1 11 8 3 0 27 30 13

3 DAW Schaijk JO17-1 11 6 1 4 19 22 21

4 Volkel JO17-1 11 5 2 4 17 22 22

5 UDI'19/CSU JO17-2 11 5 1 5 16 22 23

6 Erp JO17-1 11 4 3 4 15 15 19

7 sv O.S.S. 1920 JO17-1 11 4 2 5 14 19 20

8 Nooit Gedacht JO17-1 11 4 1 6 13 15 25

9 Juliana Mill JO17-1 11 2 5 4 11 18 19

10 Boekel Sport JO17-1 11 2 4 5 10 19 28

11 Avesteyn JO17-1 11 1 4 6 7 15 23

12 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 11 1 2 8 5 11 26

JO17-2 - 3e klasse 201

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Vorstenbossche Boys JO17-1 11 9 2 0 29 47 11

2 VOW JO17-1 11 8 0 3 24 38 16

3 ELI JO17-1 11 7 0 4 21 25 27

4 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-6 11 6 1 4 19 24 15

5 Sparta'25 JO17-2 11 5 3 3 18 26 23

6 Blauw Geel'38/JUMBO JO17-4 11 5 1 5 16 22 18

7 Venhorst JO17-1 11 4 3 4 15 26 20

8 Boekel Sport JO17-2 11 4 2 5 14 23 25

9 UDI'19/CSU JO17-4 11 3 4 4 13 16 30

10 Gemert JO17-3 11 2 1 8 7 11 32

11 Erp JO17-2 10 1 2 7 5 7 20

12 Mariahout JO17-1 10 1 1 8 4 13 41  
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JO17-3 - 4e klasse 202

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ST Elsendorp/Fiducia JO17-1 10 9 1 0 28 45 9

2 SCMH JO17-1 10 9 0 1 27 42 12

3 Gemert JO17-5 10 7 0 3 21 43 26

4 Schijndel/DE WIT JO17-3 10 6 0 4 18 42 19

5 Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-3 9 5 1 3 16 27 14

6 Handel JO17-1 10 5 0 5 15 21 23

7 S.V. Brandevoort JO17-4 10 4 1 5 13 24 31

8 MVC JO17-1 10 3 0 7 9 17 30

9 Boekel Sport JO17-3 10 2 2 6 8 18 27

10 Erp JO17-3 10 1 1 8 4 8 54

11 Sparta'25 JO17-3 9 0 0 9 0 12 54

JO15-1 - 2e klasse  (poule 2)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Venhorst JO15-1 10 10 0 0 30 63 4

2 Boekel Sport JO15-1 11 7 2 2 23 33 16

3 SES JO15-1 11 7 1 3 22 37 20

4 SIOL JO15-1 11 5 2 4 17 27 24

5 ST Constantia/Menos JO15-1G 11 5 2 4 17 21 20

6 ST Astrantia/SV Milsbeek JO15-1 11 5 2 4 17 22 32

7 Achilles Reek JO15-1 11 4 3 4 15 36 27

8 V.V. Achates JO15-1 11 5 0 6 15 25 23

9 ST SDDL/Ravenstein JO15-1 10 3 4 3 13 9 8

10 Festilent JO15-1 11 2 2 7 8 16 28

11 Toxandria JO15-1 11 2 2 7 8 11 29

12 Olympia'18 JO15-2 11 0 0 11 0 7 76

JO15-2 - 3e klasse 201

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ELI JO15-1G 11 9 2 0 29 68 12

2 UDI'19/CSU JO15-5 11 9 0 2 27 47 18

3 Vorstenbossche Boys JO15-1 11 8 1 2 25 51 12

4 UDI'19/CSU JO15-4 11 8 0 3 24 39 29

5 Erp JO15-2 11 6 1 4 19 44 23

6 ST Herpinia/OKSV JO15-1 11 6 1 4 19 26 18

7 Sparta'25 JO15-2 11 5 1 5 16 28 28

8 MVC JO15-1G 11 3 1 7 10 21 43

9 Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 11 3 0 8 9 12 46

10 Gemert JO15-3 11 3 0 8 9 14 51

11 Boekel Sport JO15-2 11 2 1 8 7 12 35

12 ST Keldonk/Boerdonk JO15-1 11 0 0 11 0 11 58  
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JO15-3 - 4e klasse 203

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Handel JO15-1G 10 10 0 0 30 68 8

2 FC de Rakt JO15-2 10 7 2 1 23 53 24

3 Volkel JO15-2 10 7 1 2 22 54 23

4 Gemert JO15-5 10 6 0 4 18 20 38

5 UDI'19/CSU JO15-6 10 5 0 5 15 39 26

6 Rhode/Van Stiphout Bouw JO15-5 10 4 1 5 13 28 30

7 Boekel Sport JO15-3 10 2 4 4 10 15 21

8 Erp JO15-4 10 1 5 4 8 12 33

9 FC Uden JO15-2 10 2 1 7 7 18 47

10 Venhorst JO15-2 10 1 2 7 5 19 47

11 Festilent JO15-2 10 1 2 7 5 5 34

MO15-1 - 1e klasse (poule 1)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 HVCH MO15-1 9 9 0 0 27 53 8

2 Boekel Sport MO15-1 10 7 1 2 22 31 8

3 SV Venray MO15-1 10 6 1 3 19 30 27

4 Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 10 5 2 3 17 24 15

5 DVG MO15-1 9 5 0 4 15 25 24

6 Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 10 4 2 4 14 28 25

7 Sportclub Irene MO15-1 10 4 2 4 14 24 26

8 Berghem Sport MO15-1 10 3 2 5 11 15 28

9 VOW MO15-1 10 3 0 7 9 10 30

10 Sparta'25 MO15-1 9 2 0 7 6 11 25

11 ST Boerdonk/Keldonk MO15-1 9 0 0 9 0 8 43

JO13-1 - 1e klasse (poule 1)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 UDI'19/CSU JO13-2 11 11 0 0 33 51 11

2 Boekel Sport JO13-1 11 8 2 1 26 33 12

3 Avesteyn JO13-1 11 8 0 3 24 34 20

4 Nulandia JO13-1 11 6 3 2 21 29 19

5 Heeswijk JO13-1G 11 6 1 4 19 31 16

6 Mariahout JO13-1 11 5 0 6 15 31 35

7 ELI JO13-1 11 4 1 6 13 27 40

8 Erp JO13-1 10 3 1 6 10 24 31

9 Rhode/Van Stiphout Bouw JO13-2G 10 2 3 5 9 19 25

10 Stiphout Vooruit JO13-1 11 1 3 7 6 15 29

11 Mifano JO13-1 11 2 0 9 6 28 51

12 ASV'33 JO13-1G 11 2 0 9 6 12 45  
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JO13-2 - 4e klasse 203

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Boekel Sport JO13-2G 10 10 0 0 30 46 9

2 DVG JO13-3 10 7 0 3 21 30 17

3 Prinses Irene JO13-3 10 6 1 3 19 45 16

4 Erp JO13-2 10 6 1 3 19 41 28

5 Gemert JO13-4 10 6 0 4 18 35 25

6 Festilent JO13-2 10 6 0 4 18 28 18

7 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5M 10 5 1 4 16 35 32

8 Venhorst JO13-2G 10 4 1 5 13 25 20

9 FC Uden JO13-3 10 2 0 8 6 13 44

10 VCO JO13-1G 10 0 1 9 1 6 48

11 Sparta'25 JO13-4G 10 0 1 9 1 18 65

JO13-3M - 4e klasse meisjes

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO13-3M 11 8 1 2 25 22 7

2 Margriet JO13-6M 11 7 2 2 23 24 10

3 Berghem Sport JO13-5M 11 7 0 4 21 30 24

4 UDI'19/CSU JO13-6M 11 4 3 4 15 34 30

5 SES JO13-2M 11 5 0 6 15 28 34

6 OSS'20 JO13-5M 11 4 2 5 14 32 22

7 Boekel Sport JO13-3M 11 3 2 6 11 17 34

8 Blauw Geel'38/JUMBO JO13-7M 11 1 0 10 3 16 42

JO12-1 - 1e klasse (poule 1)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 SV TOP JO12-1 10 9 0 1 27 63 18

2 Vitesse'08 JO12-1 10 9 0 1 27 52 14

3 UDI'19/CSU JO12-1 10 8 1 1 25 48 16

4 JVC Cuijk JO12-1 10 7 0 3 21 48 32

5 Heijen JO12-1 10 6 1 3 19 45 26

6 Festilent JO12-1G 10 3 2 5 11 26 41

7 ST Ravenstein/SDDL JO12-1 10 3 0 7 9 37 43

8 Gemert JO12-1 10 3 0 7 9 33 58

9 Blauw Geel'38/JUMBO JO12-1 10 2 0 8 6 29 64

10 Ollandia JO12-1 10 1 1 8 4 21 49

11 Boekel Sport JO12-1 10 1 1 8 4 16 57  
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JO12-2 - 3e klasse (poule 4)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ST HRC'27/Stormvogels'28 JO12-1G 11 10 1 0 31 78 15

2 Gassel JO12-1 11 9 0 2 27 54 30

3 Montagnards JO12-1 11 7 2 2 23 52 13

4 SV DWSH'18 JO12-1 10 7 0 3 21 43 21

5 SV Milsbeek JO12-1 10 7 0 3 21 50 30

6 Gemert JO12-3 10 5 1 4 16 46 42

7 Leunen JO12-1G 10 5 0 5 15 44 24

8 SV Venray JO12-3 11 3 1 7 10 40 51

9 ST Fiducia/Elsendorp JO12-1G 11 3 1 7 10 18 41

10 Boekel Sport JO12-2 11 2 2 7 8 32 53

11 VIOS'38 JO12-1 11 1 0 10 3 27 91

12 ST Constantia/Menos JO12-2 11 1 0 10 3 14 87

JO11-1 - Hoofdklasse  (poule 2)

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 UDI'19/CSU JO11-1 11 9 1 1 28 68 18

2 Avanti'31 JO11-1 11 9 1 1 28 49 14

3 NLC'03 JO11-1 11 5 4 2 19 42 27

4 Blauw Geel'38/JUMBO JO11-2 11 5 1 5 16 31 35

5 ELI JO11-1G 11 4 3 4 15 34 30

6 Berghem Sport JO11-2 11 4 3 4 15 33 43

7 Gemert JO11-1 11 4 2 5 14 35 25

8 Nulandia JO11-1 11 4 2 5 14 30 30

9 Sparta'25 JO11-1G 11 4 1 6 13 29 47

10 Schijndel/DE WIT JO11-1 11 3 3 5 12 28 61

11 Boekel Sport JO11-1 11 1 3 7 6 18 52

12 HVCH JO11-1 11 1 2 8 5 25 40

JO11-2 - 2e klasse 102

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 ST Herpinia/OKSV JO11-1 11 8 2 1 26 48 21

2 ST Constantia/Menos JO11-1G 11 8 1 2 25 41 20

3 Venhorst JO11-1 11 7 1 3 22 61 32

4 DSV JO11-1 11 7 1 3 22 51 29

5 Toxandria JO11-1G 11 7 1 3 22 44 35

6 VIOS'38 JO11-1 11 5 1 5 16 39 36

7 Olympia'18 JO11-2G 11 4 2 5 14 41 47

8 Odiliapeel/Braks Groep JO11-1 11 3 1 7 10 54 64

9 Vitesse'08 JO11-2 11 2 4 5 10 39 54

10 Boekel Sport JO11-2G 11 3 0 8 9 23 63

11 JVC Cuijk JO11-3 11 2 1 8 7 36 51

12 JVC Cuijk JO11-2 11 2 1 8 7 38 63  
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JO11-3 - 3e klasse 202

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 DVG JO11-2G 11 10 1 0 31 78 17

2 WHV JO11-2 11 10 0 1 30 72 21

3 ASV'33 JO11-3G 11 9 0 2 27 77 19

4 Schijndel/DE WIT JO11-3 11 7 2 2 23 76 33

5 SCMH JO11-2 11 5 2 4 17 34 34

6 Avanti'31 JO11-2 11 5 0 6 15 44 55

7 Handel JO11-1G 11 4 2 5 14 32 44

8 VCO JO11-1 11 4 1 6 13 34 33

9 MVC JO11-1 11 3 1 7 10 32 52

10 FC Uden JO11-2 11 3 1 7 10 29 58

11 Boekel Sport JO11-3 11 1 0 10 3 14 55

12 Rhode/Van Stiphout Bouw JO11-4 11 0 0 11 0 10 111

JO11-4G - 4e klasse 202

Positie Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Bavos JO11-3G 10 9 0 1 27 57 18

2 Mierlo Hout JO11-5 10 8 2 0 26 62 19

3 S.V. Brandevoort JO11-6 10 5 2 3 17 38 27

4 Milheezer Boys JO11-1G 10 5 1 4 16 39 33

5 Boekel Sport JO11-4G 10 5 0 5 15 41 18

6 Gemert JO11-5 10 4 2 4 14 42 45

7 SJO Helmondia-Mulo JO11-4 10 4 0 6 12 16 51

8 Sparta'25 JO11-3G 10 3 2 4 11 24 31

9 ST Fiducia/Elsendorp JO11-1G 10 3 0 7 9 42 41

10 ELI JO11-3G 10 2 1 7 7 26 48

11 ASV'33 JO11-4G 10 1 0 9 3 12 68  


