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Van de redactie
Als je 40 jaar in het bestuur van een vereniging hebt gezeten dan heb je 
wel wat te vertellen. Een dikke felicitatie en veel waardering geven we aan 
deze superclubman. Terecht in de bloemen gezet op de nieuwjaarsrecep-
tie. Zijn verhaal is te lezen in het interview.

Onze voorzitter bericht ook over de andere jubilarissen in zijn inleiding, 
waarin hij ook informatie geeft over de tussentijdse trainerswisseling bij de 
selectie van Boekel Sport. We wensen de nieuwe trainer veel succes toe.

‘Gogme’ staat voor spelinzicht. 
Wat dit betekent voor Boekel Sport staat in de column van ons redactielid 
Sander Jonkers. De moeite waard om te lezen,

In het Jeugdportret een enthousiaste jeugdspeler uit een familie die al heel 
lang verbonden is met Boekel Sport. De volgende generatie is nu aan het 
woord.

Interne opleidingen binnen Boekel Sport voor scheidsrechters en trai-
ners zijn dit seizoen opgestart en nog lopende. Een dikke pluim voor de 
initiatiefnemer(s), waarmee ze de deelnemende cursisten binnen onze ver-
eniging zeer waardevolle impulsen geven. Een en ander is op de site te 
lezen.

Enkele interessante gegevens van onze club zijn te lezen in de ‘Wist u dat’ 
en in de ‘Familieberichten’ uiteraard het laatste familienieuws.

De volgende aftrap staat gepland voor week 14, 1-7 april 2019. 
De kopiedatum staat op zondag 24 maart 2014.
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2019 is nog maar net aangevangen of de winter laat zijn ware gezicht zien 
en zorgt ervoor dat trainingen en wedstrijden in januari afgelast moeten 
worden. Tot aan het einde van 2018 konden we nog volop trainen en waren 
de weersomstandigheden nog redelijk, maar na 1 januari heeft het echte 
winterse weer zijn intrede gedaan.

Het jaar 2019 begon voor Boekel Sport met de nieuwjaarsreceptie in de 
kantine. Voorafgaande deze nieuwjaarsreceptie werd er, na het succes van 
de wandeling twee jaar gelden, wederom een wandeling voor een goed 
doel georganiseerd. Dit jaar koos de organisatie voor de ouderen in ver-
zorgingshuis Sint Petrus in Boekel. 160 wandelaars gingen voor de 3 of 5 
kilometer	door	Boekel.	Bij	terugkomst	was	er	koffie,	thee,	warme	chocomel	
en Glühwein. De speelsters van Boekel Sport VR1 en VR2 hadden samen 
diverse soorten gebak gemaakt en verkocht, uiteraard ook voor het goede 
doel. Jorg van Doren mocht namens de organisatie de cheque van € 1150,- 
overhandigen aan jeugdvoorzitter Robin Gruijters. Hij zal ervoor zorgen dat 
deze cheque terecht komt bij Sint Petrus. Vanaf deze plek wil ik de organi-
satie complimenteren voor deze mooi opgezette wandeltocht, die wat mij 
betreft gewoon iedere twee jaar georganiseerd mag worden. Het zou wel 
leuk zijn als er in het vervolg meer (jeugd)leden hieraan zouden mee doen. 
Het is tenslotte iedere keer een hele gezellige avond met daaropvolgend 
de nieuwjaarsreceptie.

Zoals te doen gebruikelijk worden op de nieuwjaarsreceptie onze jubilaris-
sen gehuldigd. Dit jaar waren 25 jaar lid van onze vereniging: Jan Tiele-
mans, Danny van Dijk, Rens Verhoeven, Cor Reijnen, Sjaak vd Rijt en 
Robert Kuipers, 40 jaar lid Wim van Zutven en 50 jaar lid Joep Jansen! 
Allen van harte gefeliciteerd.
Wim van Zutven kreeg als extra verrassing de Gouden KNVB-speld uit-
gereikt namens de KNVB door Dhr. van Deursen die speciaal voor deze 
gelegenheid naar Boekel was gekomen. 

Van het bestuur

Cuijk | Wijchen | Wanroij | Nistelrode | Boekel

Wel degelijk.

Email: info@oovb.nl  Onze website vindt u op www.oovb.nl
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Wim nam in de laatste ledenvergadering jl. afscheid als bestuurslid. Daar 
heeft hij 40 jaar ingezeten als o.a. penningmeester en secretaris. Heel te-
recht natuurlijk voor zijn enorme inzet al die jaren voor onze vereniging!

Verder wil ik hier nog even stilstaan bij de situatie van onze hoofdtrainer. 
Al vroeg in het seizoen werden we geconfronteerd met het feit, dat John 
Elbers om gezondheidsredenen gedwongen was om tijdelijk zijn functie 
neer te leggen. De T.C. onder leiding van Joeri de Wit heeft toen in goed 
overleg Yoeri van der Steen doorgeschoven als trainer en in de persoon 
van Walther Groenendaal een assistent-trainer gevonden. Wat aanvanke-
lijk voor enkele maanden zou gelden, is uiteindelijk tot de winterstop nodig 
geweest. Toen bleek dat het voor John ook niet haalbaar was om na de 
winterstop de draad weer op te pakken is in goed overleg overeengekomen 
om de overeenkomst met John per 1 januari te beëindigen. Wij betreuren 
het ten zeerste dat we de samenwerking niet kunnen voltooien, maar zijn 
er ons alle van bewust dat dit voor zowel John als Boekel Sport de beste 
oplossing is. Voor het komende seizoen hadden we al een overeenkomst 
met Marc van de Ven als nieuwe trainer. Marc is een zeer ervaren trainer, 
die na de sollicitatieprocedure van meerdere trainers unaniem bij zowel de 
T.C. als de spelersraad werd voorgedragen. Omdat Marc op dit moment 
geen andere club heeft is in overleg met Marc besloten dat hij per direct 
start als trainer van Boekel Sport.
Inmiddels zijn er alweer diverse oefenwedstrijden gespeeld, zodat Marc 
ondanks de niet optimale voorbereiding toch een aardig indruk heeft kun-
nen krijgen van de selectie. Ik wens Marc veel succes als hoofdtrainer bij 
Boekel Sport. Ook wens ik iedereen succes met het vervolg van de com-
petitie.

Met vriendelijke groet, Paul vd Berg

Familie berichten
Wij wensen vrijwilliger Leo van Haandel een goed herstel toe na vier weken 
ziekenhuis en een operatie waarbij hij drie omleidingen heeft gekregen. Hij 
wordt gemist bij de maandag- en vrijdagploeg. Beterschap Leo.

Wij feliciteren Max en Anke van den Boogaard met de geboorte van zoon-
tje Lux, broertje van Fos en Rijs, op maandag 21 januari 2019. Felicitaties 
kunnen bezorgd worden op Sleutelbloem 54, 5427 BR in Boekel.

Wij feliciteren Job van Zutven en Vincent van Sleeuwen met hun uitverkie-
zing tot Prins Job D’n Urste en persoonlijk Adjudant Vincent bij de Knölle-
kes. Ze nodigen iedereen uit om ’t mi hun mee te moake. Dè zut wel goed.

Wij feliciteren ook de zoon van Vincent, namelijk Loet, met zijn uitverkie-
zing tot Jeugdvorst bij de Knöllekes, waar hij Jeugdprinses Merit aan zijn 
zijde heeft. Dat komt dus altijd goed.

Wist u dat...
•	 Boekel Sport momenteel 837 leden heeft?
•	 Daarvan 705 mannen zijn en 132 vrouwen?
•	 Het jongste lid 5 jaar (13-7-2013) oud is?
•	 Het oudste lid 90 jaar (23-5-1928) oud is?
•	 Er 6 personen lid zijn vanaf de oprichtingsdatum, 16 juni 1955?
•	 Er 200 senioren zijn, waarvan er 33 ook vrijwilliger zijn?
•	 Er 373 junioren zijn, waarvan 307 jongens zijn en 66 meisjes zijn?
•	 Er 24 tijgertjes zijn, waarvan 17 jongens zijn en 7 meisjes zijn?
•	 Er 134 vrijwilligers zijn?
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•	 Er 63 ondersteunende leden zijn?
•	 Er 9 donateurs zijn?
•	 Dat er 28 leden zijn die buiten Boekel wonen
•	 De top van de familienamen bij de leden als volgt is?
      1. van den Elzen (28) 
      2. van Sleeuwen (25) 
      3. van der Aa en van den Berg (15)
      4. van Lankveld (13) en van Lankvelt (5)
 
En wist u dat …..?
•	 Na de succesvolle scheidsrechters cursus er een interne trainersoplei-

ding plaats vindt voor alle jeugdtrainers- en leiders en eventuele vrijwil-
ligers die hier belangstelling voor hebben?

•	 Deze cursus over vier avonden verdeeld is en wordt gegeven door 
Arnoud Jonker, eigenaar van 4-Skills, in de kantine en op de velden 
van Boekel Sport?

•	 Er op de site van Boekel Sport een nieuwsbericht staat van de com-
missie normen en waarden en van Respect. Boekel over positiviteit?

•	 Dit bericht voor iedereen de moeite waard is om te lezen en de link te 
volgen	naar	het	filmpje:		https://sportplezier.nl/content/2017/03/170302-
en-opeens-ben-je-coach?

Gogme
Mijnheer van Dale wacht op antwoord. Dacht het dus van niet! Het ezels-
bruggetje is inmiddels achterhaald en wellicht Het Groene Boekje daarmee 
ook. Daarin ontbreekt namelijk het woord ‘gogme’. Een term die verheer-
lijkt wordt op alle voetbalvelden. Leden van Boekel Sport, ware voetbalken-
ners, weten exact de definitie van ‘gogme’. Toch? We lenen dit zelfstandig 
naamwoord van een Germaanse taal; het Jiddisch-Hebreeuws. Een taal 
die gesproken werd door de Joden. Kunnen we ‘gogme’ dan koppelen aan 
de voetbalclub uit onze hoofdstad?
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De Neuzen antwoorden volmondig ‘Ja’, de Kakkerlakken en de Boeren 
schudden het hoofd. Ongeacht waar het vandaan komt, het gaat erom wie 
het woord in de mond neemt en welke speler deze eigenschap bezit. 
Grote	namen	als	Louis	van	Gaal,	Guus	Hiddink,	Ruud	Hoffmans,	Jan	Mul-
der, René van der Gijp en Aad de Mos kunnen wel genieten van een portie 
‘voetbalgogme’. Veelvuldig spreken zij hierover in hun analyses. De hoog-
ste tijd om deze ‘gogme’ aan spelers van Boekel Sport te koppelen.

Gogme gaat dikwijls gepaard met ervaring. Kijk maar eens in het profcir-
cuit. Terugkijkend naar de afgelopen 25 jaar hebben routiniers als Lothar 
Matthäus, Zinédine Zidane, Andrea Pirlo en Xabi Alonso de titel ‘gogme’ 
met zich meegedragen. Daarom beginnen we ook met onze Veteranen. 

Tegenwoordig voorzien van Pools elan. Is Marcin Czlapa zo’n speler met 
‘wgląd	w	grę’?	Boekel	Sport	8	 is	een	team	dat	barst	van	de	spelers	met	
gogme. Zou dat komen door manusje-van-alles Ton Hoevenaars? Voorma-
lig speler, nu degene die het gogme probeert over te brengen op zijn selec-
tie. Over naar Boekel Sport 7. De gemiddelde leeftijd aldaar ligt rond de 26 
jaar. Mag je dan spreken over gogme? Zeer zeker! Het draait eenmaal om 
spelinzicht. Heb je het over spelinzicht, dan heb je het natuurlijk over Pim 
Krol. Spelletjesmaniak en diplomaverslinder in één. Over verslinden ge-
sproken. Boekel Sport 6 speler Max van de Boogaard doet niets liever. Het 
brein van deze Witte Messi spat bijna uiteen van gogme. De vertaling naar 
de ledematen is beperkt, maar wees blij. Anders was dit talent niet meer te 
aanschouwen op Sportpark de Donk, maar in diverse tjokvolle stadia. Dan 
Boekel Sport 5. Net als Boekel Sport 7 een selectie van spelers die over 
pak ‘m beet 15 jaar het moeten hebben van voetbalgogme. Maar in ieder 
wedstrijdverslag zien we nu al dat het ontbreken van Sam Wezenberg en 
Kevin van Kessel in de basisopstelling het elftal doet schudden. Het ont-
breekt het team dan zeker aan gogme. Nu ontstaat de vraag, “zijn het enkel 
veldspelers die over gogme beschikken?” Om deze vraag te beantwoorden 
moeten we even de binnenkant van onze ogen bekijken. Doelwachter Niels 

‘Bassie’ van den Hoogen van Boekel Sport 4 straalt alles behalve gogme 
uit, maar iedere spits zal het wel moeten beamen dat hij het zeker bezit. 
Kappen op het juiste moment, pingelen als een Higuita, daar komt zeker 
wel gogme bij kijken. En dan dé routiniers van Boekel Sport, spelend in het 
derde elftal. Voormalig Boekel Sport 1 spelers, spelend tegen 2e elftallen 
vol jong talent, die iedere week op ervaring en gogme deze teams een loer 
leggen. Strateeg Bram Reijnen mag daarom zeker niet ontbreken in dit 
lijstje. Voordat de selectie van Boekel Sport onder een loep wordt gelegd 
hebben we onze dames nog. Op zaterdagavonden beschikken ze allen 
over gogme, maar hoe zit dat op de zondagen? Vrouwen 2 leunt op de 
ervaring en het spelinzicht van de dames Merie Jacobs en Yvonne Vogels. 
Vrouwen 1 heeft het geluk de dochter van Mari & Henny Donkers in het 
midden te hebben; Renée van Gerven - Donkers. Dat móét zich wel ver-
talen in spelinzicht; gogme. Over naar het reserveteam van Boekel Sport;      
’t Twid. Heb je het over ervaring en over een speler van Boekel Sport 2, dan 
heb je het over Tijs Verstraten. ‘Bompa’ moet het met zijn 87 jaar hebben 
van zijn ervaring en spelinzicht. Machtig mooi om te zien hoe een speler 
op zijn oude dag de eenvoud van het spel weet te brengen. Zien we deze 
eigenschap ook terug bij het vlaggenschip van onze dorpsclub? Uiteraard! 
Indien	fit	gaan	alle	voetbalharten	harder	bonzen	van	het	 frivole	spel	van	
niemand minder dan Teun Wiendels. Souplesse, virtuositeit, magistraal en 
ook gogme zijn termen die deze levende legende met zich mee draagt. 
Heb je dit nog niet gemerkt? Laat het je dan eens door hem zelf vertellen. 
Hij kan het zelfs met gogme overbrengen.



14 15

Gezelligheid kent geen tijd

Ik ben gewend om hard te 
werken dus dat doen we bij de 
maandag- en vrijdagploeg ook!

Besturen zit hem in het bloed, Boekel Sport mocht 40 jaar (!) gebruik 
maken van zijn bestuurlijke gave. Ook andere verenigingen deden of 
doen graag een beroep op Wim. Maar alleen maar beleid maken is 
niets voor Wim, hij steekt zelf ook graag de handen uit de mouwen. 
Ontving voor zijn enorme inzet menig onderscheiding waaronder die 
van erelid van Boekel Sport en de gouden KNVB speld. Wim van Zut-
ven, een echte verenigingsman, een gezelligheidsdier, een Boekel 
Sport lid in hart en nieren maar bovenal een man die trots is op zijn 
gezin en probeert te genieten van het leven!

Jullie zoon Job de nieuwe prins van de Knollekes! Met wat voor gevoel sta 
je dan in de zaal?
“Een gevoel van trots! We wisten het enkele dagen van tevoren en dan 
moet je natuurlijk enorm opletten wat je zegt. Ik ben 15 jaar secretaris van 
de Knollekes geweest en de momenten voor de onthulling zijn altijd weer 
spannend. Nu voor ons zeker. Hoe zijn de reacties? De ontlading bij Job, 
Vincent (de adjudant), in de zaal etc. Maar het is mooi. Weer een goede 
reden	om	ons	weer	flink	in	het	carnavalsleven	te	storten.	Ja	de	familie	van	
Zutven kan er wat van! We zullen zien of ze nu weer iets in petto hebben 
tijdens carnaval en optocht. Als ze plannen hebben, dan zijn we erbij! Via 
de vrienden van de Knollekes, waar we nu nog bij zijn, gaan we het so-
wieso weer meemaken.”
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De familie van Zutven, geworteld in Boekel en op vele fronten actief in het 
Boekelse (verenigings)leven. Toch stond jullie wieg niet in Boekel.
“Klopt, ikzelf heb 14 jaar in Uden gewoond op Melle, op de plek waar nu 
nog de rode school staat. Ons pa had een gemengd boerenbedrijf. We 
hadden 10 kinderen waarvan alleen onze bart, Mari en ik in Uden naar 
school zijn gegaan, de rest kwam in Boekel naar school dus dat was goed 
voor het klantenbestand van de Boekelse scholen, haha. Onze ouders 
kochten namelijk de boerderij op ’t Goor waar nu onze Jos nog woont. Het 
was een gezellige tijd met zo’n groot gezin. We hebben heel wat gelachen. 
Nadeel was dat je met zes jongens op een kamer lag en meiden met z’n 
vieren. Maar ach dat was eigenlijk toch ook wel lachen!
We hebben nog steeds een hele leuke band met z’n allen. Echte plakkers 
op verjaardagen en feestjes. We houden van gezelligheid. We wonen al-
lemaal nog in Boekel. Eens in de drie jaar houden we een Zuttenweekend. 
Dan	zijn	we	met	70/80	personen.	Het	mooie	is	ook	dat	het	met	de	aanhang	
zo goed klikt. Het is gewoon super gezellig! Ook de zorg voor onze Andre 
pakken we samen op.
We vinden het leuk om betrokken te zijn bij het Boekelse verenigingsleven 
en zijn ook actief in besturen. Onze Jos, Hans, Anita, Petra, ze zitten al-
lemaal wel ergens in een bestuur.
Een grote klap hebben we wel gehad met het overlijden van eerst onze 
Bart	(de	oudste)	en	later	Mari.	Dat	was	zo’n	sociale	fijne	broer.	Altijd	met	
Boekel Sport bezig, kon zich goed inleven in mensen en stond echt klaar 
voor een ander. Ja, zijn overlijden heeft me diep geraakt.”

Toen jij op je 14e in Boekel terecht kwam Wim, was dat wennen?
Dat viel wel mee. We waren eigenlijk bijna altijd op de boerderij bezig, er 
was weinig tijd over voor andere dingen. Op latere leeftijd gingen we in de 
weekenden naar van Haandel in Erp met o.a. Theo Versteegden en Jan en 
Piet Beekmans. Na de lagere school ging ik naar de landbouwschool en 
vanaf mijn 16e heb ik veel avondstudies gevolgd. Ik ging op dinsdag- en 
donderdagavond naar school maar ook op zaterdagochtend. 

Het boeren bleek toch niets voor mij te zijn. Ik ging werken op de Rabobank 
en later na al die studies ben ik op het gemeentehuis in Gemert terechtge-
komen.”

Je trouwt met Annie, doet heel veel vrijwilligerswerk maar hebt toch tijd 
gezien om drie zoons op de wereld te zetten!
“Ja en het gezin is toch het allermooiste wat er is. Het zijn ook nog 3 jon-
gens die allemaal heel sportminded zijn. Voor mijn gevoel heb ik veel tijd 
met ze door kunnen brengen. Het leuke is dat ze goed met elkaar door een 
deur kunnen, ze hebben veel aan elkaar, dat was vroeger zo maar geldt 
nu ook nog steeds. ’s Morgens, tussen de middag en ’s avonds aten we 
samen, na het wat spelen en als ze naar bed gingen begon ik aan het vrij-
willigerswerk. Nu passen we op donderdag op de kleinkinderen. Zit ik altijd 
in het Hemelrijk als oppas opa. We, ook Annie vindt dat leuk om te doen, 
willen altijd helpen maar ze moeten het wel vragen. Ik zeg met trots dat we 
een prachtig gezin hebben! .”

Je raakte steeds meer en meer maatschappelijk betrokken. Jouw functies 
zijn nog niet op twee handen te tellen. Wat was en is jouw drijfveer hierin 
geweest?
“Het onder de mensen zijn, genieten van het leven. Verder vind ik het mooi 
om te organiseren en zoek in een vereniging altijd de gezelligheid op. Ik 
moet wel een binding hebben met iets wat ik doe. Als mensen mij voor een 
bestuursfunctie vragen neem ik dat meestal wel in overweging. Je kunt ook 
het beste mensen die het druk hebben vragen, die zeggen vaak ja. Nadat 
ik gestopt ben bij het bestuur van BS ben ik al diverse keren benaderd 
maar nu doe ik het toch echt even rustig aan.”

40 jaar in het bestuur van ons Boekel Sport. Wat een tijd!
“Tja, mensen vinden het een hele prestatie maar ik zal het zelf dan toch 
wel heel erg leuk gevonden hebben! Ik heb het heel graag gedaan, het was 
een prachtige tijd. We hebben een geweldige vereniging met veel mensen 
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die daar zoveel tijd in steken. Je deelt met elkaar een lach en een traan. 
Op mooie maar ook op moeilijke momenten laten we bij BS zien wat voor 
een hechte vereniging we zijn. Nog steeds kom ik er graag en we lachen 
wat af, zeker met de maandag en vrijdagploeg en aan de stamtafel. Dat 
is toch heerlijk, samen met elkaar zoveel mogelijk genieten van het leven!
Gezelligheid kent dan geen tijd. Annie weet allang dat ze met mijn geen 
tijd hoeft af te spreken. Als ik eens vroeg thuis ben vraagt ze me of het niet 
gezellig was!”

Karakteriseer jezelf eens als bestuurder.
“Oei, mijn kinderen zeggen weleens: Ons pap is eigenwijs maar dat is ook 
wijs. Ik ben inderdaad moeilijk van een standpunt af te brengen tenzij je 
me kunt overtuigen met steekhoudende argumenten. Ik kan me wel ergens 
in vastbijten. Soms had ik best wat beter mogen en moeten luisteren naar 
anderen. Dan dacht ik als ik thuis was en op de bank zat: dat heb ik niet 
handig aangepakt, ik had wat tactischer moeten zijn. Onze Mari had dat 
wel, die luisterde en was veel geduldiger dan ik. Zijn vergaderingen duur-
den ook altijd veel langer! Als bestuurder probeerde ik echt wel mijn gelijk 
te halen maar altijd met de gedachte om er voor de club het beste uit te 
slepen.
Soms kon ik daarin wel eens iets te hard zijn en sloeg een discussie van-
wege een opmerking van mijn kant weleens dood.”

De accommodatie viel onder jouw portefeuille Wim. Er is in al die jaren veel 
gerealiseerd, het meest in het oog springend is misschien wel de tribune en 
de gerenoveerde kantine. Een van jouw geesteskinderen was een kunst-
grasveld. Is het een teleurstelling dat er nog steeds geen kunstgrasveld is?
“Vooropgesteld, we hebben een accommodatie waar we trots op mogen 
zijn en daar wordt door heel veel mensen hard aan gewerkt om dat zo ook 
te houden. Wensen hebben we altijd gehad, ook als bestuur. Veel heb-
ben we kunnen realiseren met de inzet van vele vrijwilligers maar dat er 
nog geen kunstgrasveld is daar baal ik ontzettend van. We hebben er als 
bestuur	flink	aan	getrokken,	er	zijn	ook	nu	nog	steeds	gesprekken	gaande	
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met de gemeente. Het is van de zotte dat we in deze periode overal moeten 
uitwijken naar velden in de omtrek. Een kunstgrasveld betekent ook meer 
rust voor de andere velden die we hebben. De huidige wethouder staat er 
positief in dus ik hoop dat het huidige bestuur het voor elkaar gaat krijgen!
Maar ik kan genieten als ik bij het sportpark kom en de tribune zie. Wat 
een mooi voorbeeld van hoe je met verenigingsmensen en ondernemers 
die de club een warm hart toe dragen iets prachtigs kunt bereiken. Ook de 
kantine ziet er weer op en top uit. Wat mij betreft blijven er nog een paar 
wensen over naast het kunstgrasveld; een overkapping aan de kantine en 
een verfraaiing van de entree.”

Je ogen stralen ook als de maandag- en vrijdagploeg ter sprake komt.
“Ja maar dat is ook een geweldig clubje bij elkaar. Er wordt veel gelachen 
en geouwehoerd maar ook veel werk verzet. We steken de handen echt uit 
de mouwen. Als je sommigen hun gang laat gaan zitten we drie uur te ou-
wehoeren, meestal ben ik een van de eersten die zegt dat we aan de gang 
gaan. Als je een voortrekkersrol hebt moet je ook het goede voorbeeld 
geven. Ik ben in mijn werkzame leven gewend om hard te werken dus dat 
doen we op die ochtenden ook!
Bovendien, als ik iets op de bouw gezien heb (bij zoon Roel is Wim veelvul-
dig op de bouw te vinden), dan durf ik daar ook aan te beginnen (bijvoor-
beeld aan het plafond van de kantine). Aan de gang!”

Bij Boekel Sport: Penningmeester, secretaris, voorzitter accommodatie-
commissie, voortrekker nieuwbouw tribune, aansturing maandag- en vrij-
dagploeg, indeling zondagopvang. Lid van de jeu de boules club, lid van 
de tennisclub, bestuurslid peelrand wonen, bestuurslid van de Knollekes. 
Voor al je inzet heb je meerdere onderscheidingen mogen ontvangen. Wat 
doet dat met je?
“Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed. Het is een blijk van 
waardering en ik ben er trots op. Ik sta liever op de achtergrond maar vind 
het wel mooi dat mensen op deze manier een waardering laten blijken. 

Je doet de dingen natuurlijk omdat je het zelf leuk vindt om te doen.
De meeste mensen kennen me van BS of van de Knollekes maar zelf heb ik 
bijvoorbeeld ook enorm genoten van het besturen bij Peelrand wonen. Dat 
lag ook in het verlengde van mijn functie op het gemeentehuis in Gemert. 
Je bent dan bezig met grondzaken en denkt na over waar je gaat bouwen, 
wat je gaat bouwen. Daar geldt de regel dat je na 9 jaar het bestuur moet 
verlaten. De tennisclub heeft die regel ook. Bij BS hebben we het daar ook 
weleens over gehad maar we hebben het bewust niet in de statuten laten 
opnemen. Soms willen mensen nog zo graag verder in het bestuur terwijl 
je nauwelijks opvolging kunt vinden. Jammer dat zo’n persoon dan uit het 
bestuur moet. Bij peelrand had ik nog wel even door willen gaan.”

Je haalde net al even je baan op het gemeentehuis in Gemert aan. Ook 
daar heb je lang gewerkt.
“Ja daar heb ik het harde werken geleerd! Grondzaken zaten in mijn por-
tefeuille, heb 25 jaar samengewerkt met Harry Verkampen. Gemert heeft 
een prachtig centrum. Ik hield me bezig met aan- en verkoop van grond, 
ruimtelijke ordening en het maken van bestemmingsplannen. Ik moet eer-
lijk zeggen….ik had daar als ambtenaar een goed leven! Heb er een hele 
mooie tijd gehad.”

Nu ben je vaak bij zoon Roel op de bouw te vinden. Dat zijn niet alleen 
grondzaken.
“Nee daar doen we van alles. Ik geniet als ik daar de handen uit de mou-
wen kan steken. Ben ook heel geïnteresseerd in de bouw. Of er wel eens 
iets mis gaat? Ha, je doelt zeker op de zwierende kruiwagen. Ja, heftruck-
chauffeur	moet	ik	maar	niet	worden!	De	kruiwagen	die	we	aan	de	heftruck	
hadden vastgemaakt begon wel heel erg te zwieren totdat hij door de lucht 
vloog. Levensgevaarlijk om met mij op de bouw te zijn. Niet erg allemaal 
als	niemand	dit	gezien	zou	hebben	maar	helaas	voor	mij	is	het	gefilmd!	Het	
is gelukkig allemaal goed afgelopen. Trouwens ik ben ook een keer met de 
heftruck tegen een muurtje gereden.”
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Straks gaf je al aan dat Job, Pim en Roel alle drie heel sportief zijn. Voet-
bal en badminton voerden van jongs af aan de boventoon. Je probeerde, 
samen met Annie, ook daar veel bij te zijn.
Ja en dat was soms best passen en meten. Pim voetbalde eerst in Eindho-
ven (hij werd wel vaak doordeweeks met een busje opgehaald) en later bij 
Gemert in het eerste. Job badmintonde op een gegeven bij de beste 16 van 
Nederland en moest vaak naar Nieuwegein. Ook dat wilde ik bijhouden al 
ging Annie daar meestal mee naar toe. En om Roel te zien spelen ging ik 
weer naar Boekel Sport. Om eerlijk te zijn heeft BS altijd een streepje voor 
gehad op Gemert voor mij. Ik vond het wel heel mooi dat Pim uiteindelijk 
toch nog bij BS heeft gespeeld, het was nog mooier geweest als dat tege-
lijkertijd met Roel was gebeurd maar ach, ik vind het mooi dat ze alle drie 
een passie in de sport hebben gevonden.”

Wim, zo’n duizendpoot als jij die zoveel uren steekt in het verenigingsleven, 
mag zijn vrouw toch wel danken voor alle ruimte die ze jou gegeven heeft.
“Uhhhh, Annie is de belangrijkste van allemaal! De thuisbasis moet het 
goed zijn en dat is het bij ons ook. Ze heeft me inderdaad alle ruimte gege-
ven maar ik weet ook dat ze gek zou worden als ik hele dagen en avonden 
thuis zou zijn!

Als we Wim van Zutven in een notendop weergeven, zou je dan kunnen 
leven met; een bevlogen man, maatschappelijk zeer begaan met Boekel 
en een beetje eigenwijs?
“Van mij mag het.”

We sluiten af met een quote van een van je kinderen over jou Wim.
Uiteindelijk is trots het woord waar ik aan denk als ik aan mijn vader denk! 
We zeggen het nooit zo expliciet tegen elkaar maar pap, hier heb je ‘m!

Foederer
Member Crowe Horwath International
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Jeugdportret van 
Luka van Sinten
In dit jeugdportret maken we kennis met de zoon uit het gezin van 
Ivan en Nathalie van Sinten – Hoek, die ook nog een dochter hebben. 
Voor Luka was het van jongs af duidelijk welke sport hij zou gaan     
beoefenen en hij is van plan om dat nog heel lang vol te houden.

 
Naam:  Luka van Sinten
Elftal:  JO11-1 (E1)
Leeftijd: 10 jaar (18-12-2008)  
School:  Kindcentrum Octopus, groep 6b

Waarom ben je gaan voetballen?
Omdat het me een leuke sport leek en ik was 
altijd met een bal bezig. Het was gewoon 
meteen voetballen wat ik wilde.

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Nu vier jaar, vanaf december 214.

In welke teams heb je gespeeld?
Heel even bij de 4x4, daarna meteen in F8, daarna in F6, F2, E4 en nu in 
E1 (JO11-1).

Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?
Best	goed.	We	hebben	een	fijn	team	en	we	zijn	in	de	eerste	helft	van	de	
competitie als 4e geëindigd, waarmee we promoveerden naar de hoofd-
klasse. Die competitie begint op 9 februari en we spelen tegen allemaal 
1e teams. 

Onze tegenstanders zijn bijvoorbeeld Udi, Gemert, Blauw Geel, HVCH, 
Sparta, Schijndel. Dat zal dus niet gemakkelijk worden, maar we gaan er-
voor.

Waar speel je meestal?
Op het middenveld, meestal rechts, ik ben ook rechtsbenig. Als ik mocht 
kiezen zou ik mid-mid willen spelen, dus als spelverdeler. Onze trainers en 
leiders zijn Dennis Timmermans, Patrick van Rijbroek en Ivan van Sinten, 
ons pap. We trainen twee keer per week en ik train ook nog bij 4-skills op 
vrijdag, waar Thijs Matla de trainer is. Dat is dus drie keer trainen in de 
week en dat is mooi genoeg. Bij 4-skills leer je wel heel veel.

Heb je deze competitie al gescoord?
Ja, ik denk 3 of 4 keer, meestal is dat dan een afstandsschot. Ik hoop de 
tweede competitiehelft nog 10 keer te scoren, maar ik denk dat het 2 of 3 
keer gaat worden.

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Ik vind dat ik goed kan schieten. Ik kan langs de kant dribbelen en pas-
seren, dan snel naar voren om een goede voorzet te geven. Het kan nog 
beter met mijn linkerbeen en mijn aannames kunnen beter. Bij hoge ballen 
is het de tegenstander die meestal de bal afpakt, dus dat mag ook beter.

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Nee nog geen kampioenschap. Eén keer bijna, we verloren toen de be-
slissende wedstrijd. We hebben dit jaar bij Festilent het startup-toernooi 
gewonnen. We hebben pas (30-1-2019) tegen PSV JO10 gespeeld in het 
stadion van Helmond Sport. Dat was geregeld door Thijs Matla, want die 
traint PSV JO10. Dat was wel gaaf, er waren best wel wat supporters uit 
Boekel meegegaan en we speelden 2-2. De wedstrijd moest gestopt wor-
den	omdat	het	te	hard	begon	te	sneeuwen.	Gelukkig	was	ik	net	op	tijd	fit.	
Ik had 3 weken niet kunnen voetballen vanwege een operatie aan de lies.
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Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Nee geen andere sporten. Mijn hobby’s zijn gamen en motorcrossen. Een 
neef van papa heeft een motor en dan kan ik bij MC Boekel gaan crossen. 
Ik speel graag buiten.

Hoe sportief is jullie gezin?
Mijn zus Mila (8 jaar) zit bij turnen bij Veerkracht en ze zit bij hockey, HC 
Boekel. Ze is nog trainend lid. Ik ben één keer gaan kijken en ze deed het 
best goed. Mama heeft vroeger geturnd bij ARS in Eindhoven. Nu zit ze in 
het bestuur bij de turnvereniging in Boekel. Vorig jaar heeft ze nog circuit 
training gedaan in de sporthal. Papa heeft vroeger even bij turnen gezeten 
en	is	daarna	bij	Boekel	Sport	gegaan	vanaf	zijn	10e/11e	jaar.	Daarna	de	
jeugd doorlopen en tot zijn 27e bij de senioren gespeeld. Even selectie, 
daarna 2e, 3e en 4e elftal. Door een slepende knieblessure is hij toen moe-
ten	stoppen.	Sinds	ik	bij	Boekel	Sport	ben	is	hij	leider/trainer	bij	ons	team.

Wat is je favoriete club, speler?
Dat is Real Madrid in het buitenland en PSV in Nederland. Mijn twee lie-
velingsspelers zijn Luka Modric van Real Madrid en Mbappé van Paris 
Saint-Germain. 

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Ik denk dat ik tot de veteranen blijf voetballen, net zo lang als opa Tonny 
heeft gedaan en stiekem hoop ik om bij PSV te kunnen voetballen.

Weet je al wat je later wilt worden?
Profvoetballer en anders iets met metaal of techniek. Dat doet papa ook bij 
Vovu metaalbewerking in Uden en dat bevalt hem goed.

Luka, bedankt voor je open antwoorden in dit Jeugdportret. Veel succes 
met je voetbalcarrière en je maatschappelijke toekomst!

                  Cor van de Pol

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