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Van de redactie
Ook in het seizoen 2017-2018 is d’n Aftrap weer van de partij. De planning 
is om vóór de winterstop twee keer te verschijnen en daarna nog drie keer 
in het seizoen. We zijn er digitaal en in een bepaalde oplage in papiervorm. 
Omdat we beginnen aan de 30e jaargang (40 in totaal) blikken we in elke 
editie terug op al die jaren.

Een nieuw seizoen met nieuwe mensen binnen Boekel Sport. In het inter-
view maken we kennis met de keeper van de Boekel Sport 1. Ook stelt de 
nieuwe trainer van de selectie zich voor. In het jeugdportret een speelster 
van een van de meisjesteam. Ze heeft de belangstelling voor voetbal niet 
van vreemden.
We wensen alle mensen binnen Boekel Sport, en dat zijn er heel veel, een 
goed en sportief seizoen toe.
 
De planning voor de volgende aftrap staat voor week 49, 4 – 10 december 
2017. Kopie aanleveren t/m zondag 26 november 2017.
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Het  seizoen 2017-2018 is inmiddels al weer begonnen.
Zoals altijd is er ook tijdens deze vakantie veel werk 
verzet om het seizoen goed te kunnen beginnen.
Natuurlijk heeft Toon van Hout weer heel wat uren 
gestoken in het sproeien van de velden. De maandag/
vrijdag ploeg heeft de hele vakantie gewoon door ge-

werkt zodat onze accommodatie bij aanvang van het nieuwe seizoen, 
er weer keurig netjes bij ligt.

De commerciële commissie heeft tijdens de vakantie ook weer alles in het 
werk gesteld om al onze teams van de juiste kleding te voorzien. En de 
technische commissie, jeugdcoördinatoren en de jeugdcommissie zijn ook 
gedurende de vakantie in de weer geweest met de invulling van trainers 
en leiders.
Naast deze reguliere werkzaamheden, is ook de kantine helemaal ver-
bouwd. Het resultaat mag er zijn, het is ontzettend mooi geworden!
Een groot compliment voor de werkgroep onder leiding van Harrie vd Rijt, 
en natuurlijk alle vrijwilligers die hier aan mee hebben gewerkt.

De nieuwe competitie is dit jaar voor het eerst, later van start gegaan. Wat 
mij betreft een hele grote verbetering, de voorbereiding is nu veel minder 
hectisch. De competitie is nu gestart in het weekend van 23 en 24 septem-
ber.
Een prachtig weekend voor Boekel Sport, met heel mooi weer. Op zondag 
was er de Jeugdpresentatiedag en aansluitend de opening van de nieuwe 
kantine. Ieder jeugdteam kwam een voor een het veld op om hun shirtspon-
sor te presenteren aan het talrijke publiek, bestaande uit veel ouders en 
shirtsponsors.Altijd weer een prachtig gezicht, als uiteindelijk al onze jeugd 
samen op het veld staat.

Van de voorzitter

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel

Wel degelijk.

Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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CONTAINERS TRANSPORT INNAME AFVALZAND&GRIND

Daar kun je op bouwen!

w w w . b e v e r s c o n t a i n e r t r a n s p o r t . n l B E V E R S  T R A N S P O R T
D e  v l o n d e r  11 0 ,  B o e k e l
0 4 9 2  -  3 2  1 6  1 3

FoedererDFK
ACCOUNTANTS & CONSULTANS

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

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

Na de opening van de kantine, begon ook voor ons vaandelteam de com-
petitie, tegen Hapse Boys. Het enigszins teleurstellende gelijke spel, kon 
niets afdoen aan het gezellige openingsfeest na de wedstrijd. De tweede 
en derde wedstrijd ging helaas met 1-0 verloren.

Het begin is gemaakt, ik wens dan ook iedereen succes in dit nieuwe sei-
zoen. Dat we plezier mogen beleven aan het voetbal en tevreden kunnen 
zijn met de resultaten. Succes!

Met vriendelijke groet,
Paul van den Berg
 

Familieberichten
Wij feliciteren Ruud en Marleen Meulepas met de geboorte van hun doch-
tertje Fleur, zusje van Sem, op vrijdag 18 augustus 2017. Gelukwensen 
kunnen bezorgd worden op Veenmos 25, 5427 HN in Boekel.

Wij	 feliciteren	Ramon	en	Steffie	Frissen	met	de	geboorte	van	hun	zoon-
tje Zef, broertje van Saar, op maandag 18 september 2017. Gelukwensen 
kunnen bezorgd worden op Runstraat 16, 5427 ED in Boekel.
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Even voorstellen
Beste sportvrienden van Boekel Sport,

Ze hebben mij gevraagd om me voor te 
stellen aan jullie in d’n aftrap. Mijn naam 
is John Elbers, 43 jaar en ik woon 
samen met mijn vrouw Inge Elbers en onze 
twee vrolijke dochters Fleur en Roos in 
Zeilberg. Fleur is 7 jaar en zit in groep 4 
van de basisschool en Roos is pas 6 jaar 
geworden en vindt het in groep 3 een groot 
avontuur! Inge is parttime werkzaam in het 
St Anna ziekenhuis in Geldrop.

Ik ben bijna 25 jaar werkzaam bij Fuji Seal in Deurne. Met veel enthousias-
me vervul ik daar een functie op de afdeling Materials. Ik ben verantwoor-
delijk voor alle uitgaande goederen per DHL en UPS. Op woensdagmiddag 
ben ik vrij en geniet ik van Fleur en Roos en ondernemen we altijd iets 
leuks samen.

In onze vrije tijd gaan we graag kamperen met onze caravan. Het buiten-
leven vinden wij heerlijk. Is het aan de Toscaanse kust of in zuid-Frankrijk 
als de zon maar schijnt dan vermaken wij ons uitstekend. In Nederland 
vinden we het ook heerlijk om af en toe een weekendje te kamperen tijdens 
de schoolvakanties. Het samen zijn en leuke dingen ondernemen, zijn de 
genietmomenten. 

Aankomend seizoen bij Boekel Sport is alweer mijn twintigste seizoen als 
voetbaltrainer in het amateurvoetbal. Ik vind het heerlijk om met die gasten 
door de week te trainen en te werken naar de wedstrijd op zondag. 
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Plezier staat hierin altijd voorop. Wat me nu al opvalt in die enkele weken 
dat ik werkzaam ben bij Boekel Sport is dat de club bestaat uit vele vrijwil-
ligers die allemaal op zijn manier zijn steentje bijdragen aan Boekel Sport. 
Zonder deze mensen kan een vereniging echt niet bestaan en hopelijk 
kan Boekel Sport nog lang op jullie rekenen. Mocht je nog meer van willen 
weten of kan ik je ergens mee helpen op voetbalgebied, spreek me dan 
aan op het sportpark. Ik heb enorm veel zin om met jullie een sportief en 
succesvol seizoen te beleven!

Bij deze wil ik iedereen heel veel succes en plezier toewensen en we zien 
elkaar beslist een keer op het sportpark van Boekel Sport.

Met sportieve groet
John Elbers

 Uit archief 40 jaar d’n Aftrap
40e Jaargang d’n aftrap (1978/1979  -  2017/2018)
Ons clubblad begint aan haar 40e jaargang. Dat wil zeggen vanaf de be-
ginperiode. In 1978 is d’n Aftrap voor het eerst verschenen als clubblad 
voor de jeugd van Boekel Sport. In 1988 is het uitgebreid voor alle leden 
van Boekel Sport. Vanaf dat jaar is d’n Aftrap door een drukkerij gedrukt. 
De tien jaar daarvoor is het met de stencilmachine gemaakt. 
In 1988 zijn we opnieuw begonnen met de jaargangen, daarom staat er nu 
30e jaargang. We kijken in deze jaargang even terug op de afgelopen 40 
jaar door onderwerpen, verslagen, overzichten, e.d. van die 40 jaar te pu-
bliceren. De oplettende lezer heeft gezien dat we door een vergissing twee 
keer de jaargang 27 hebben gehad. Vorig jaar was het de 29e jaargang 
i.p.v. de 28e.
Geïnteresseerden in de historie van Boekel Sport moeten zeker het boek 
bekijken van 50 jaar Boekel Sport, 1955 – 2005. Veel leden hebben het 
boek in hun bezit.

(Kleine) Formule 1 in Boekel
Op 2e Paasdag 16 april zullen in Boekel in de Vogelenzang karting-races 
worden gehouden. Deze races worden georganiseerd door Boekel Sport. 
De opbrengst zal ten goede komen aan de jeugd- en damesafdelingen van 
Boekel Sport. 
Wat is karting?
Jullie zullen wel weten dat ieder jaar in Zandvoort snelheidswedstrijden 
voor Formule 1 – wagens gehouden worden. Formule 1 – wagens zijn vrij 
grote wagens. Karts, dat zijn de wagens die aan kartingraces meedoen, 
zijn de kleinere broertjes daarvan. Dat klein slaat dan alleen op de afme-
tingen van de wagens. De snelheden, waarmee de wagens over de baan 
racen zijn vaak erg hoog, boven de 100 km/uur. Karting races zijn meestal 
veel spannender en mooier dan Formule 1 races, omdat ze veel handel-
baarder zijn: je kunt er erg scherpe bochten mee nemen en ze kunnen erg 
snel optrekken. Wij hopen dat op 16 april veel mensen komen genieten van 
deze races.

(Uit aftrap nr. 5 april 1979, 1e jaargang)

Maar ja, we zijn nog jong! De E2
Zaterdag 9 september 1978 hebben we gevoetbald tegen Sparta ’25 uit 
Beek en Donk. Zij waren veel sterker want we verloren met 4 – 0. Er was 
een speler van Sparta ’25, die Erik heette en die was, evenals de aanvoer-
der heel sterk. En daarom was het met de rust al 3 – 0. Na de rust keepte 
onze keeper veel beter en daarom liet hij er maar één door. Al hebben we 
verloren, toch hebben we lekker gevoetbald. Ik was voor de eerste keer 
aanvoerder en ik vond het jammer dat we verloren.
Maar ja, we zijn nog jong!
          
Frans Pompen
(Uit aftrap nr. 2, oktober 1978, 1e jaargang)
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Baalwedstrijd
Wedstrijd Sparta B2 – Boekel Sport B2
Er waren drie dingen die erg slecht waren: het weer, het veld en Marcel 
Vermeulen. Bas Mermans wou ook een keer het doel verdedigen (keeper); 
onze leider was nog steeds geblesseerd en wist niet wat voor een opstel-
ling hij moest maken zonder Mark van Haandel. De gehele eerste helft 
was het 2 – 0 maar de tweede helft kwam er een andere keeper (Marco 
van Haandel) en in de eerste helft was de “aanvoerder” met hoofdpijn van 
het veld gegaan (door het slechte voetbal o.a. van Marcel Vermeulen). 
In de tweede helft zette Bas 3 goals en Han Gruijters 1 goal en Ronnie 
Verhoeven 1 goal; dat was dus een baalwedstrijd zonder M v Haandel en  
E v Mierlo. Uitslag dus 2-5.

Marcel Vermeulen: slecht
Erik van Mierlo: goed
Mark van Haandel: goed
Paul Vos: goed
(Uit aftrap nr. 4, februari 1981, 3e jaargang) 

Toen werd er door beide clubs niks gescoord. De E1
We moesten om kwart voor elf aanwezig zijn, thuis op het voetbalveld. Om 
half twaalf begon de wedstrijd. We moesten tegen Eli. Tien minuten later, 
toen de wedstrijd al was begonnen, maakte Rutger de eerste goal. Toen we 
weer aan het voetballen waren scoorde Davy de tweede goal. We waren 
weer aan de gang. Rutger scoorde zijn  tweede goal en het was drie nul. 
De tweede helft begon. Even later scoorde Rutger zijn derde goal. Dus 
was het vier nul. Toen werd er door beide clubs niks gescoord. Maar toen 
scoorde Niels de laatste goal. En was het vijf nul voor Boekel. En even later 
was de wedstrijd afgelopen.
         
Michiel van der Burgt
(Uit aftrap nr. 2, oktober 1982, 5e jaargang)

De jeugdtrainers uit het seizoen ’82-‘83
A1 en A2 R Lange Julianastraat 37 tel. 1813
B1  H d Bruin De Beuken 10  tel. 2067 
B2 en B 3 R Emonds Br Hogardstr 28 tel. 1382
C1 en C2 W vd Elzen Kerkstraat 26  tel. 1278
C3 en C4 Sj v Moorsel Kennedystr 22  tel. 3100
D1 en D2 R vd Elzen Runstr 14  tel. 3277
D3 en E1 J vd Elzen Kerkstr 26  tel. 1278
E2  J Jansen B Schafratstr 4  tel. 2165 
F1 en F2 H vd Elzen Mouthoefsestr 26  tel. 3230
M  Y Vonk  Pr vd Veldenstr 11 tel. 3297

(Uit aftrap nr. 1, september 1982, 5e jaargang)
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Alweer ruim een jaar staat Jesse Zwanenburg onder de lat bij Boekel 
Sport 1. Nog altijd jong maar in de huidige selectie toch al één van de 
ervaren spelers. Inmiddels ook trotse papa. Hoog tijd om Jesse eens 
een aantal vragen voor te leggen.

Jesse je bent nu alweer ruim een jaar bij Boekel Sport. Waarom maakte jij 
deze stap?
In januari vorig jaar kregen we de sleutel van ons huis op de Donk, toen 
speelde ik al met de gedachte om ook in Boekel te gaan voetballen. Vooral 
om wat meer mensen uit Boekel te leren kennen, maar ook om te kijken of 
ik nog een niveautje hoger kon spelen.

Jouw roots liggen in Odiliapeel. Heb jij bij de plaatselijke voetbalclub altijd 
onder de lat gestaan?
Ja, bij Odiliapeel keepte ik al sinds de E’tjes.

Ook jouw vader Bennie was keeper. Was het daarom dat jij ook besloot 
keeper te worden?
Nee, volgens mij niet. Ik heb hem zelf nooit zien keepen, omdat hij al vrij 
jong is gaan volleyballen. Het duiken, vallen en vangen vond ik erg leuk en 
ging me redelijk goed af.

Zijn er gelijkenissen tussen hoe jouw vader keepte en hoe jij nu onder de 
lat staat?
Als ik de verhalen moet geloven waren hoge ballen niet zijn sterkste kant. 
Ook ik kan daar nog wat sterker in worden.

Naast jou hebben ook jouw achterneven Frank Vonk en Rob Vonk in het 
eerste van Boekel Sport gestaan. Alle twee bloedfanatiek. Is dat een fami-
lie eigenschap?
De familie Vonk is inderdaad erg sportief en daar zitten zeker een paar 
fanatieke bij. Ook Opa Toon (93) is vorig seizoen nog een paar keer bij ons 
komen kijken.

In de picture

Jesse
Zwanenburg
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Beschrijf jouw periode bij Odiliapeel eens. In welke teams stond jij? Be-
haalde je daar ook successen?
De jeugd heb ik vrij snel doorlopen en sinds de B-jeugd trainde ik met de 
selectie. Door blessures maakte ik op mijn 15e verjaardag m’n debuut in 
het eerste. Daarna nog een jaartje op de bank gezeten en sindsdien speel-
de ik alles in het eerste tot ik naar Boekel ging. We speelden verschillende 
keren nacompetitie voor promotie en dit is ook één keer gelukt.

Wanneer je de voetbalvereniging van Boekel Sport vergelijkt met Odilia-
peel zie je dan verschillen?
Boekel Sport is natuurlijk een stukje groter, dus je merkt dat sommige din-
gen wat beter geregeld zijn en er meer wordt georganiseerd. In Odiliapeel 
waren de kantineavonden op donderdag dan wel weer wat drukker.

Voelde jij je snel thuis bij onze vereniging.
Zowel binnen de selectie als daarbuiten zijn veel mensen erg betrokken 
en geïnteresseerd, dat heeft enorm geholpen om me snel thuis te voelen.

Dragen activiteiten buiten het veld daar ook aan bij? En zo ja hebben jullie 
die het afgelopen seizoen ook een aantal gehad?
Absoluut, op ‘Super Sunday’ is het meestal druk en super gezellig in de 
kantine! Met de selectie hebben we verschillende keren iets gedaan. Bij-
voorbeeld een golftoernooi met barbecue in het begin van het seizoen en 
in de winterstop beachvolleyballen en stappen in Nijmegen.

*Vorig jaar stond de selectie onder leiding van Ruud Vermeer. Dit jaar heeft 
John Elbers de leiding. Zie jij in deze korte periode verschillen in leiding 
geven en het aansturen van het eerste team?
John is wat directer dan Ruud en geeft duidelijk aan wat hij van ieder indi-
vidu verwacht. Ook in de speelwijze zijn er wat verschillen.



20 21

Een paar weken geleden werd jij vader van jullie eerste kind. Proficiat. Heb 
je zware weken achter de rug?
Bedankt! Onze dochter Fee doet het erg goed en we hebben nog geen 
slapeloze nachten gehad, niets te klagen dus.

De competitie start nu beduidend later dan voorheen. Hoe vindt jij deze 
ontwikkeling?
Qua	voorbereiding	is	het	fijn	dat	je	het	seizoen	niet	hoeft	te	beginnen	terwijl	
veel jongens nog op vakantie zijn. Persoonlijk vind ik het een nadeel dat je 
hierdoor eind mei nog speelt, omdat er dan buiten het voetballen ook erg 
veel leuke dingen te doen zijn.

Het bekerprogramma sloten jullie af met drie overwinningen. De eerste 
wedstrijd werd een gelijk spel. Jullie hadden echter de betere kansen. 

Hoe staat de selectie er momenteel voor?
We staan er op zich goed voor, maar de doelpunten vielen gewoon niet de 
eerste wedstrijden. Het is ook even wennen aan de verschillen in speel-
wijze en enkele nieuwe spelers in het team.

Welke verwachtingen heb jij voor dit seizoen?
Veel teams in onze klasse zijn aan elkaar gewaagd, dus het moet maar net 
goed vallen. Hopelijk kunnen we meedoen om een plek in de top 5.

Vorig jaar had jij voor aanvang van de competitie duidelijk concurrentie. Nu 
lijk je onomstreden. Keept dat anders?
Niet echt, je moet het toch zelf doen en daarin ben ik ook redelijk zelfkri-
tisch. Bovendien zijn Nick (2e) en Sven (O17) erg talentvolle keepers, dus 
die moet ik voorlopig voor zien te blijven.

Had jij vroeger, of misschien ook nu nog wel, keepers die jij als voorbeeld 
zag?
Vroeger zag ik van der Sar als complete keeper en dus als voorbeeld. Op 
dit moment vind ik Neuer de beste. 

Waarin zie jij sterke punten van jezelf? Waarin vind jij dat verbetering nog 
mogelijk is?
Op de lijn en 1-tegen-1 zijn mijn sterkste punten. Er zit nog verbetering in 
het meevoetballen en hoge ballen.

Hoe belangrijk is de derde helft voor jou?
Een drankje in de kantine of bij ‘t Menneke hoort erbij, bij winst en verlies. 
Vroeger ging ik dan regelmatig als laatste naar huis, maar tegenwoordig 
blijft het meestal bij een paar pilsjes.

Zijn er dingen die ik niet heb gevraagd en die je toch nog graag kwijt zou 
willen?
Nee, ik vind het mooi geweest.
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Jeugdportret van 
Lis Manders
In dit jeugdportret maken we kennis met de dochter van Wim en Astrid 
Manders. Het voetballen is ze met de paplepel ingegeven, doordat 
vader en broer ook al voetbalden en omdat ze het leuk vond en nog 
steeds vindt.

Naam:  Lis Manders
Elftal:  MO17 -1 
Leeftijd: 16 jaar (23-7-2001)  
School:  Commanderij College, Havo 5

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Mijn tas is 10 jaar en zolang ben ik bij 
Boekel Sport., dus vanaf 2007.

In welke elftallen heb je gespeeld?
In de F10, F6, F5(?), E6 in gemengde teams, daarna in meisjesteams MD1 
(2 jaar), MC2, MC1, MO17 en nu weer MO17.

Hoe gaat het met het elftal waar je nu in speelt?
Prima. Zaterdag speelden we onze tweede competitiewedstrijd tegen DSV, 
dat werd 1 – 1. We hadden lekker gevoetbald. De week daarvoor speelden 
we tegen Juliana Mill. We kwamen per ongeluk met 1 – 0 voor en daar kon-
den de meiden van Mill niet tegen. Het was niets dan schelden en schop-
pen. Bij ons waren er meiden die niet meer durfden en huilend van het veld 
gingen. Toen ze vijf minuten voor tijd een onterechte penalty kregen was 
het voor onze leiders genoeg geweest en zijn we gestopt. Hoe dat verder 
afloopt	is	afwachten.

Waar speel je meestal?
Vroeger heb ik spits gespeeld, ook gekeept, ook nog rechtsachter en mid-
mid. Nu sta ik meestal laatste man.

Heb je deze competitie al gescoord?
Nee. Als laatste man krijg ik daar minder kans voor en we scoren nog niet 
zo veel. Eerdere competities heb ik wel gescoord.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Ik kan wel hard schieten. Het samenspel met anderen is wel goed en ik zie 
wel waar de bal naar toe moet. Ik kan anderen ook motiveren. Ik kan niet 
zo hard rennen. Mijn conditie is wel goed maar soms heb ik wat moeite met 
de ademhaling.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Ja, één. Dat was met de MC2. In de laatste wedstrijd was het heel span-
nend. We wonnen vlak voor tijd door een penalty van Robin tegen HVCH 
op 13 mei 2015. We hebben het daarna in de kantine gevierd en nog bij 
Eva thuis en we hebben nog een barbecue gehad. 
Een leuke herinnering is nog toen ik op de site van de tegenstander ver-
meld werd. Ik was het enigste meisje en werd genoemd als geheime wa-
pen toen ik inviel en scoorde.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Ik speel gitaar. Ik heb nu een jaar of drie/vier les bij Gitarando. Ik speel 
regelmatig samen met mijn nichtje Anne en op de les met twee andere 
meisjes. We krijgen les van Renske Rijkers. Ik heb verder nog getennist 
en gedanst.
Ik werk al een paar jaar met veel plezier in de kantine van Boekel Sport op 
de zondagen.
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Hoe sportief is jullie gezin?
Guus (19) voetbalt vanaf zijn 6e jaar bij Boekel Sport. Hij speelt nu voor het 
tweede jaar met veel plezier in Boekel Sport 8. Hij doet ook zaalvoetballen
Mama doet een paar keer per week wandelen met vriendinnen. Vroeger 
heeft ze getennist en gevolleybald en ze heeft jazzballet gedaan. 
Papa heeft altijd gevoetbald. In de jeugd bij Boekel Sport en nog een paar 
jaar bij de senioren. Ook bij De Keet en bij Het Bovenstehuis. Hij is altijd 
leider geweest bij Guus zijn elftal, 14 jaar en nu is hij leider bij ons. Tot 
vorig jaar is hij ook altijd trainer geweest. Nu zijn dat bij ons Ton, Gerrie 
en Maarten. Ik vind trainen altijd leuk en gezellig. Belinda is medeleidster. 
Papa tennist nu nog wekelijks en af en toe gaat hij mountainbiken.

Wat is je favoriete club, speler?
PSV. Ik heb geen favoriete speler. We kijken alle wedstrijden van PSV. We 
hebben geen keus. Ik ben ooit vlaggendraagster geweest bij een wedstrijd, 
een jaar of vijf geleden. Dat was via de juniorclub van PSV.

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst eruit? 
Ik wil best lang blijven voetballen, zo lang als het kan. Daarna misschien 
nog ooit tennissen.

Weet je al wat je later wilt worden?
Ik ga na de Havo naar Pabo De Kempel in Helmond. Ik wil al heel lang het 
onderwijs in. We zijn al naar open dagen geweest en toen wist ik het wel 
zeker.

Lis, bedankt voor je gezellige antwoorden. Veel plezier met je lange voet-
balleven. Succes met je studie en later als leerkracht voor de klas. 

                  Cor van de Pol

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