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Van de redactie
Editie 2019-2020, 32e jaargang in deze vorm, 42e jaargang algemeen. 
D’n aftrap wil weer een bijdrage leveren aan de clubgevoelens van de Boe-
kel Sport familie. Met ruim 800 mensen op de ledenlijst is die familie heel 
groot. In elke editie van d’n aftrap komen enkele mensen voor het voetlicht. 
Zoals nu in het ‘Interview’ een speler die al enkele jaren deel uitmaakt van 
de selectie en dat nog jaren wil blijven doen. In het jeugdportret broer en 
zus uit een zeer sportief gezin en in de nieuwe rubriek ‘Geselecteerd’ een 
jonge selectiespeler die dagelijks bezig is met sport en spel. Uiteraard be-
ginnen we met een woordje van de voorzitter. Onze columnist geeft een 
mooie beschrijving van de overgang van junioren naar senioren. Dit zal 
voor velen heel herkenbaar zijn. 

We willen graag op de hoogte worden gehouden van familieberichten. Laat 
ze horen of zien bij de redactie. Verdere rubrieken zijn wisselend aanwezig 
in d’n aftrap en we staan open voor alle inbreng van Boekel Sport leden.  

Met de steun van onze adverteerders, waarvoor onze hartelijke dank, ho-
pen we vijf edities in dit seizoen uit te brengen. Twee in het najaar en drie 
in het voorjaar. De kopiedatum wordt telkens in de vorige uitgave vermeld.
We hopen met z’n allen op een mooi seizoen en wensen daarbij iedereen 
heel veel succes toe!

De kopiedatum voor de volgende aftrap staat op zondag 17 november. 
Verschijningsdatum in week 48, 25 nov. – 1 december.
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Zoals altijd is er ook tijdens deze vakantie veel werk verzet om het seizoen 
goed te kunnen beginnen. Zo heeft onze maandag/vrijdag ploeg de hele 
vakantie gewoon doorgewerkt en zorgen zij samen met de accommodatie- 
commissie ervoor dat ons sportpark er weer prima 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.
De technische commissie heeft voor de invulling van de teams gezorgd en 
deze voorzien van trainers en leiders.
De jeugdcommissie heeft het klaar gekregen dat alle jeugdteams voorzien 
zijn van leiders en trainers. Dit al voor aanvang van het seizoen.
Aan allen de complimenten hiervoor!

Maar het allergrootse compliment gaat (wederom) naar Toon van Hout. 
Dachten we vorig jaar dat we alles wel gehad hadden wat betreft de droge 
zomers. Deze zomer sloeg echt alles! Een zomer met extreem weinig re-
genval in heel het land, maar in onze regio zelfs nagenoeg geen regen. 
Dit zorgde voor enorme problemen bij diverse voetbalverenigingen. Vele 
velden zijn nu al bij aanvang van het seizoen in slechte staat. Dit terwijl 
de competities nog moeten beginnen. Als we nu kijken naar onze velden, 
kunnen we gerust zeggen, dat deze er prima bij liggen. Beter zelfs dan de 
afgelopen jaren. Dit is mede een verdienste van Harold van Rooij, die sinds 
dit jaar zorg draagt voor het veld onderhoud en dit met grote zorg uitvoert. 
Als we alleen al kijken hoe secuur de velden gemaaid worden kunnen we 
niet anders concluderen, dan dat we een goede keus hebben gemaakt 
met de samenwerking met van Rooij. Maar daarnaast is de goede staat 
van de velden ook te danken aan de inzet van onze Toon, Toon van Hout! 
Ongelofelijk wat Toon dit jaar weer heeft gepresteerd. Sproeien, sproeien, 
en nog eens sproeien. Dag en nacht alleen maar bezig met sproeien. Heel 
de zomer draaide om het sproeien en al het overige wat Toon moest doen 
(zelfs slapen) werd gepland tussen het sproeien door. Om een voorbeeld 
te geven.

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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Toon had zijn nichtjes beloofd om die ’s nacht na het uitgaan op te halen en 
naar huis te brengen. Toon was immers toch ’s nacht aan het werk en kon 
dat er wel tussen plannen. Maar toen Toon langs het sportpark kwam en 
zag dat het sproeien van een veld al eerder klaar was dan hij had gedacht, 
draaide hij prompt de parkeerplaats op om eerst de sproei installatie te 
verzetten. Dit moest toch eerst gebeuren alvorens hij de dames naar huis 
bracht. Dit geeft wat mij betreft precies aan hoe Toon bezig is met onze 
velden. Alles, maar dan ook alles heeft Toon er voor over om onze vel-
den in topconditie te krijgen, en te houden. Toon van Hout, een vrijwilliger 
uit duizenden. Werkelijk ongekend! Als vrijwilliger nu al een legende, een 
heuse levende legende.

Natuurlijk wil ik ook al onze andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet, 
om alles weer vlekkeloos te laten verlopen. Een club van ruim 850 leden 
kan niet zonder hulp van vrijwilligers. We hebben al enorm veel vrijwil-
ligers, maar helaas komen we nog steeds mensen te kort. We zoeken nog 
vrijwilligers bij verschillende commissies. Ook voor de zaterdag en zondag 
opvang kunnen we nog mensen gebruiken. Als je het leuk vindt om iets 
voor Boekel Sport te doen, laat het ons weten, er is altijd iets te doen.

Tot slot wens ik iedereen een prettig seizoen toe.
Dat we plezier mogen beleven aan het voetbal en tevreden kunnen zijn met 
de resultaten.
Succes allemaal!

Met vriendelijke groet,
Paul vd Berg

Familieberichten
Wij feliciteren Rens Verhoeven en Stéphanie Meertens met de geboorte 
van hun zoontje Alec op zaterdag 25 mei 2019. Het gelukkige gezin woont 
op Bosveld 401, 5403 AL in Uden.

Wij feliciteren Jelle van den Elzen en Sanne van den Berg met hun huwelijk 
op zaterdag 29 juni 2019. Het prille bruidspaar woont op Irenestraat 25, 
5427 CV in Boekel.

Wij feliciteren Roel en Leonie van Zutven met de geboorte van dochter 
Loe, zusje van Vo, op vrijdag 23 augustus 2019. Felicitaties kunnen be-
zorgd worden op Burgt 15b, 5427 RN in Boekel.

Wij feliciteren Robert en Machella Kuipers met de geboorte van hun zoon-
tje Lux, broertje van Fedde, Dube en Boet op vrijdag 6 september 2019. 
Felicitaties kunnen bezorgd worden op Logt 9 in Boekel.

Welkom bij de senioren 
Een salonremise, een stukje appel achter het draadje van je beugel, 
verveling, kramp onder je voet, een onvindbare mug op je slaapka-
mer. Zomaar wat dingen die behoorlijk vervelend kunnen zijn. In dat 
rijtje zou de overstap van de junioren naar de senioren bij v.v. Boekel 
Sport niet misstaan. Frits (echte naam bekend bij de redactie) maakte 
dit enkele jaren geleden mee. Openhartig doet hij zijn verhaal waar 
vele leden van onze club met weemoed aan terugdenken en wat ook 
vele leden nog te wachten staat.

Frits (19 jaar, 1.71 meter, 62 kg) is een talentvolle verdediger uit de toen-
malige A1 en meldt zich na de zomer bij de selectie van onze geel-zwarte
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Na een zuipvakantie in Zuid-Europa en een ellendige busrit terug naar huis 
begint een dag later alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Al 
kuchend van de airco snakt hij naar adem bij de eerste training waar de 
kramp er bij het partijspel inschiet. Een veteraan/vedette in de selectie 
spreekt hem de bemoedigende woorden toe: “Welkom bij de senioren!”
 

Frits herpakt zich gedurende de voorbereiding 
en mag de bekerwedstrijden die doordeweeks 
gespeeld worden met het 2e elftal meespe-
len. Bepaald pittig is er niet geloot, de eerste 
opponent is Toxandria 2. Dat is andere koek 
dan Gemert A1 en Udi ’19 A1. Frits speelt een 
klasse pot, op een gegeven moment poort hij 
zelfs zijn directe tegenstander. Deze tegen-
stander is een bonkige varkensboer van pak 
‘m beet 36 jaar die zich ternauwernood in zijn 
shirtje heeft weten te hijsen. Bij het eerstvol-
gend duel tussen Frits en de knoest krijgt Frits 
een	flinke	optater.	Geel	voor	de	man	uit	Rijke-

voort, een groggy wisselbeurt voor Frits. Bij het verlaten van het veld roept 
de tegenstander nog iets naar Frits, naar wat hij kon herinneren was het: 
“Welkom bij de senioren!”

Frits is weer opgelapt en heeft vervolgens indruk gemaakt op de techni-
sche staf van de selectie. Hij wordt direct beloond met een basisplaats 
de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Spijtig genoeg wordt Frits 
ditmaal op zondag verwacht en wel om 09.45 uur. Frits was gewend rond 
die tijd net een paar uurtjes thuis te zijn van het stappen. Daar had Frits 
nog geen rekening mee gehouden. Na een enorm gezellige zaterdagnacht 
moet Frits zich haasten om op tijd te komen. Met het zweet op zijn voor-
hoofd stapt hij de kantine binnen. Daar wacht hem een warm onthaal. Niet 
direct door zijn medespelers, die zitten al in de voorbespreking, nee door 

de mestlucht in het halletje. Diverse seniorenspelers hebben zich op de 
vroege ochtend ook al in het clubgebouw gemeld en bedacht om de gro-
teboodschap na een weekend aldaar te lozen. Met de ogen op halfelf en 
alcoholische dampen uit zijn mond strompelt Frits de kleedkamer binnen. 
Hij is veroordeeld tot de bank, waar hij de rest van de wedstrijd niet meer 
vanaf is gekomen. De bokkige coach spreekt Frits toe met de inmiddels 
bekende leus: “Welkom bij de senioren!”

Sindsdien is de carrière van Frits in een slop geraakt. Een talent is verloren 
gegaan. Inmiddels voetbalt Frits in een lager elftal van v.v. Boekel Sport. 
Onlangs heeft ook dat elftal nieuwe spelers mogen verwelkomen vanuit 
de junioren. Bij wedstrijd 1 van het seizoen was het dan ook meteen raak. 
Spelers die moesten wennen aan het fysieke niveau en het vroege tijdstip 
op de zondag. Vol trots sprak Frits deze spelers toe: “Welkom bij de seni-
oren!”
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BS 1 nog zoekende naar juiste vorm

We mogen soms best het 
randje opzoeken
Na wat omzwervingen in het eerste elftal bestrijkt hij tegenwoor-
dig de (bijna gehele) rechterflank, waar hij zich prima op zijn 
plek voelt. De seizoensouverture viel in het spreekwoordelijke 
water (het was bloedheet in Nijnsel!) door een onverwachte ne-
derlaag maar Rens heeft wel degelijk zijn zinnen gezet op een 
goed seizoen met BS 1 waarin eindelijk promotie moet worden 
bewerkstelligd. Rens over BS 1, zijn tijd bij de junioren, Ajax, 
wereldreizen en nog veel meer.

De competitie startte met een zeperd voor jullie. De verwachtingen waren 
hooggespannen na een goede voorbereiding en een nagenoeg ongewij-
zigd elftal.
“Tja	dat	viel	 inderdaad	flink	tegen.	Het	 liep	niet,	al	ging	het	 in	het	eerste	
kwartier nog redelijk en kregen we ook een of twee grote kansen. Daarna 
werd het slordig, we gingen veel lange ballen spelen en liepen continu 
achter de feiten aan. Nijnsel was beter en feller, we creëerden nauwelijks 
nog iets.”

In de voorbereiding werd er veel gescoord maar moesten jullie ook veel 
tegendoelpunten incasseren. Juist dat wil deze trainer graag voorkomen. 
Wat mist het team nog?
“De belangrijkste les uit de bekerwedstrijden was inderdaad dat we minder 
tegendoelpunten zouden moeten gaan incasseren. Misschien was het ge-
makzucht. In de tweede seizoenshelft van het afgelopen seizoen kregen 
we juist erg weinig goals tegen en speelden we met nagenoeg dezelfde 
jongens. Het moet dus kunnen en het ligt niet aan onze speelwijze, het 

Interview met 
Rens van der Wijst
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1-5-3-2 systeem. Het klinkt misschien verdedigend maar juist door met             
offensieve	zijkanten	 te	 spelen	sta	 je	 vaak	erg	aanvallend	opgesteld	met	
drie verdedigers. Bij balverlies gaan we terug naar 5 verdedigers, ik vind 
het een prettig systeem wat goed past bij de spelers die we hebben. Wat 
we missen? Moeilijk om te zeggen maar misschien missen we een paar 
types zoals Jelle Bouwmans, die op het randje durft te spelen. We laten 
nog weleens de kaas van het brood eten, moeten soms wat feller de duels 
ingaan. We zijn fanatiek genoeg maar mogen soms echt wel het randje 
opzoeken, dat vraagt een wedstrijd nou eenmaal regelmatig.”

Wat is jullie doelstelling dit seizoen?
“Het klinkt cliché maar zo hoog mogelijk eindigen en promoveren! Maar 
met de valse start die we nu gemaakt hebben (Rens wist nog niet dat ook 
de tweede wedstrijd verloren zou worden, red) lopen we meteen achter de 
feiten aan.”

Hoe kan het toch dat BS in de jeugd meestal de meerdere is van Venhorst, 
Volkel en Erp, terwijl dat bij de senioren helemaal niet het geval is?  Sterker 
nog, ze spelen allemaal op een hoger niveau dan BS.
“Volgens mij heb ik in de jeugd nooit tegen Venhorst en Volkel gespeeld 
omdat wij hoger ingedeeld stonden. Moeilijk om te zeggen waar het aan 
ligt dat we maar niet kunnen promoveren. Ik heb de indruk dat bij BS veel 
spelers op vrij jonge leeftijd in een lager team gaan spelen, dat zou een 
oorzaak kunnen zijn. Van Venhorst kun je zeggen dat die een uitzonderlijk 
goede lichting hebben met een aantal echte sterkhouders. 

Rens, je speelde zelf ook in een ijzersterke A1 waarvan een aantal jongens 
nu in het eerste spelen.
“Ja we hadden een supergoed team. Samen met Sten Krol en Robin Gruij-
ters stond ik op het middenveld. We wilden ook echt gaan vlammen in het 
eerste maar door allerlei omstandigheden (studie, blessures) is het er nooit 
echt van gekomen. Twan Merks, Jari Claassen hebben het eerste ook ge-
haald. Verder zitten Jur van Schijndel en  Arne Bouwmans ook nog in de 

selectie. Het andere jaar bij de junioren speelde ik trouwens met o.a. Sten 
Hurkmans, Danny Lampe, Sam Vonk, Rik Beekmans, Damon vd Zanden 
en Tijs Verstraten. Ook een leuk team!”

Welke trainers hebben je het meest gevormd?
“Veel heb ik geleerd van Peet Ketelaars, die heeft echt een basis gelegd. 
Rustig, positief, kon je op je gemak stellen en je echt iets leren. Ook Peter 
vd Rijdt vond ik een goede trainer. Ons pa was trouwens t/m de B leider 
van de teams waarin ik speelde en dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Hij 
was altijd in voor een lolletje, kon het met iedereen vinden.”

Die trainers zetten jou op het middenveld, wat ook jouw positie leek te gaan 
worden in BS 1. Toch is dat niet jouw positie geworden.
“Nee, de concurrentie was groot met bijvoorbeeld Niek Schuijers en Jelle 
Bouwmans. Het was wel mijn doel maar de concurrentie en blessures heb-
ben ervoor gezorgd dat het nooit echt mijn positie is geworden. In het 2e 
heb ik er wel een seizoen gespeeld, we werden kampioen en dat was een 
fantastisch jaar waar ik met veel plezier aan terugdenk. 
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In de 1e kwam ik op links- en rechtsbuiten terecht wat totaal niet mijn po-
sities zijn. Mijn huidige plek in het eerste aan de rechterkant als buitenste 
van de 5 verdedigers vind ik wel een heerlijke positie. Je kunt op gevoel die 
ruimtes bespelen en komt zowel aan aanvallen als verdedigen toe.”

Wat kun jij nog verbeteren aan je spel?
“Ik moet soms nog leren denken als een echte verdediger en 100% gecon-
centreerd een duel aangaan. Ik mag daarbij best wel het randje opzoeken 
en wat meedogenlozer worden. Ik zou me graag nog verbeteren in het         
1 tegen 1 duel.”

Uit het jeugdportret van 2003 met jou Rens: Ik speel het liefst in de voor-
hoede want dan ben ik gewoon. Wat bedoelde je daar toch mee?
“Ik ben altijd gewoon gebleven, haha. Maar ik denk dat ik bedoelde dat 
goals maken toch het leukste blijft bij het voetbal.“

Daarin stond verder dat je goed was in het maken van salto’s op de tram-
poline, je graag met lego en knex speelde en ook vaak aan het darten was. 
Klopt dit allemaal 16 jaar later nog?
 “Nou salto’s waag ik me niet meer aan, met lego speelde ik uren en dagen 
in de zomervakantie en darten dat doe ik af en toe nog wel.”

Terug naar je voetbalcarrière. Je hebt een keer samen met je vader in één 
team gespeeld.
“Ja dat was uit bij VOW met BS 6. We wonnen met 0-10 en ik maakte daar 
mijn eerste goal bij de senioren. Dat was meteen de laatste keer dat we 
samen in een team gespeeld hebben. Had ons pa maar wat hoger moeten 
gaan spelen he!”

Je haalde net aan dat je het jammer vindt dat veel jongens tamelijk vroeg 
in een lager elftal gaan spelen. Zie jij jezelf op je 30e nog wel in het eerste 
spelen?
“Ja	als	ik	fit	blijf	denk	ik	van	wel.	Juist	als	wat	oudere	speler	kun	je	de	dan	

jonge jongens bij de hand nemen en ze met jouw ervaring helpen. Je kunt 
op latere leeftijd ook nog met vrienden in een elftal gaan spelen.“

Je speelt ook graag zaalvoetbal.
“Ja bij Midic. Stender. We zijn de laatste twee jaar kampioen geworden en 
hebben een heel leuk team. Het is een mix van jongens uit het eerste en 
tweede. Ik vind het zaalvoetbal een goede aanvulling op het veldvoetbal 
omdat je er technisch beter van wordt. Ik ben wel van mening dat veldvoet-
bal altijd voor moet gaan dus bij pijntjes een keer overslaan in de zaal zou 
normaal moeten zijn.“

Je ouders hebben je altijd gevolgd en gesteund en doen dat nog steeds. 
Wordt de wedstrijd zondagavond helemaal geanalyseerd?
“Ze hebben me inderdaad altijd gevolgd en dat waardeer ik heel erg. Ons 
pa is, zoals eerder gezegd, jarenlang leider geweest en ook ons ma heeft 
dat een jaar gedaan toen we hier aan het verbouwen waren. We bespre-
ken de wedstrijden tegenwoordig kort na. Ik moet zeggen dat ze bijna altijd 
positiever zijn als ikzelf.”

Johan en Rens vd Wijst. Twee fanatieke Ajacieden. Kon je leven met het 
gelijkspel tegen PSV?
“Ja, een terechte uitslag. Ik vond Ajax de eerste helft sterker, tweede helft 
PSV. Na de 1-1 wilden ze beiden niet verliezen en bloedde de wedstrijd 
dood. Het was geen geweldige topper.”

Ajax-Tottenham?
“Meest dramatische wedstrijd van Ajax ooit. Verschrikkelijk. In 2017 was ik 
in	Amsterdam	voor	de	finale	 tegen	Manchester	United	maar	die	verloren	
ze	vrij	kansloos.	Ik	had	nu	zo	gehoopt	op	een	nieuwe	finale	en	ze	waren	
zo dichtbij! Maar ondanks het verlies kan ik ’s nachts altijd goed slapen, 
ons pa is dan nog wel een tikkeltje fanatieker en die is er echt kapot van 
op zo’n moment. 



18 19

De beste? 
Op dit moment vind ik Tadic de beste speler van Ajax. Sterk aan de bal, 
technisch en heel doelgericht. Of ik nog Ajax-ondergoed heb? Hoe weet je 
dat toch allemaal? Maar nee, die draag ik niet meer!”

Heb je het voetbaltalent van je vader of moeder?
“Van ons mam! Nee zonder gekheid, ik moet het nog maar zien vol te hou-
den tot m’n 50e net als ons pa en dan ook nog op niveau!”

Wat doe je in het dagelijks leven Rens?
“Ik	werk	op	het	hoofdkantoor	van	de	Jumbo	in	Veghel	op	de	financiële	af-
deling.	Ik	vind	het	een	fijn	bedrijf	en	we	hebben	een	leuk	team.	Ik	zit	hier	
voorlopig op mijn plek nadat ik mijn studie bedrijfseconomie heb afgerond 
en eerst een jaar bij een bedrijf in zonnepanelen heb gewerkt. Voor de 
toekomst denk ik nog wel eens als leraar economie aan de slag te willen          
(ik wilde vroeger al meester of profvoetballer worden).”

Je bent inmiddels ook een echte wereldreiziger doelend op je reizen naar 
Laos, Cambodja, Peru, Namibië en Botswana. Je hebt er ongetwijfeld com-
pleet andere werelden gezien.
“Ja het waren stuk voor stuk prachtige reizen. Azië is veel natuur, tempels 
en heel gelovig. Een totaal verschillende wereld maar geweldig mooi. Peru 
is ruiger, ook veel natuur en wereldwonder Machu Picchu is indrukwek-
kend. We hebben daar veel gewandeld met een gids de bergen in. Slapen 
in een tentje en overdag prachtige uitzichten. In ons gezelschap zaten ook 
twee Nederlandse dames die zonder enige conditie aan deze trip begon-
nen. Wat lagen die te piepen en wat hebben we ons daar aan geërgerd! 
In Afrika hebben we een jeep gehuurd met twee tentjes op het dak en zijn 
zo een safari gaan doen. We hebben ruim 6000 km afgelegd in drie weken. 
Dieren spotten, de victoria falls gezien, lokale stammen ontmoet. Was ge-
weldig mooi. Je kwam soms uren en uren niemand tegen. Een keer heb ik 
me onveilig gevoeld en dat was toen we met de jeep in de Kalahari woestijn 
reden en er helemaal niets of niemand in de buurt was. Als er nou iets 

Herfstclinic 2019
Op 16 oktober a.s. is er wederom een voetbalclinic bij 
Boekel Sport.

Deze is van 10.00 tot 15.00 uur.
De kosten zijn 25 euro per persoon.
Iedereen is welkom van 6 tot en met 16 jaar.
Onder leiding van gediplomeerde 4-skills trainers!

Trainingsvormen
Groepsvormen

Spelvormen
Wedstrijdvormen

                

 Voor alle informatie en online inschrijving
www.4-skills.nl

4 SKILLS

VOETBALDAG
 BOEKEL SPORT
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gebeurt met ons of de jeep, wat dan? Het liep gelukkig allemaal goed af.
Wat we komende zomer gaan doen weten we nog niet maar de USA staat 
ook nog op mijn lijstje.”

Rens vd Wijst is ook gezelligheid! Geen feestje gaat aan jou voorbij.
“Paaspop, Wish, carnaval, kermis, BS feestjes, bierkruien, ja we zijn er met 
de vrienden graag bij. Ik probeer zoveel mogelijk feestjes mee te pikken 
gewoon omdat het zo gezellig is. De kampioensfeestjes bij BS waren ook 
geweldig mooi. Ik weet nog dat Peter vd Rijt voor vuurwerk zorgde en wij 
maar feesten. In de B, de A, met het 2e, het wordt tijd dat we zo’n feestje 
ook weer eens met het 1e gaan vieren!”

De laatste vraag Rens: Je wint de sportdag met Boekel 700, je wint de Boe-
kelse bierspielen, je wordt regelmatig kampioen met BS maar de Boekelse 
Kwis kun je maar niet winnen. Dus sporten en drinken kan je wel maar de 
slimste.....ben je (nog) niet. Hoe ga je daar verandering in aanbrengen?
“Ha, ik oefen door de de ‘slimste mens’ tegen Sam Vonk te spelen, zodra 
ik hem kan verslaan heb ik er ook vertrouwen in dat ik ook de Boekelse 
Kwis kan winnen.

Andesgebergte in Peru
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Voorbeschouwing Boekel Sport 1 
seizoen 2019/20
3e Klasse D 
Ook dit seizoen is Boekel Sport 1 wederom ingedeeld in de 3e Klasse D 
Zuid II. Een vertrouwde klasse voor Boekel Sport 1 mag wel gezegd wor-
den. Nadat vorig seizoen een periode werd behaald, en dus nacompetitie, 
werd er helaas verloren van RKSV Liessel en was de kans op promotie dus 
verkeken. Dit jaar nieuwe ronde nieuwe kansen!
Het is elk jaar maar weer de vraag wat de KNVB in petto heeft qua inde-
ling van de klasse. Dit seizoen zien we een aantal oude bekenden, een 
nieuweling en nog maar 1 echte derby terug. Hieronder een overzicht van 
de nieuwe 3e klasse D.

Nieuw in onze klasse zijn:
- BMC 1 (Berlicum), vorig seizoen 3e Klasse C Zuid I (4e plek).
- Den Dungen , vorig seizoen 4e Klasse D Zuid I (4e plek en gepromoveerd 
  via nacompetitie).
- SC Helmondia (Helmond), vorig seizoen 3e Klasse C Zuid II (3e plek).
- Nijnsel/TVE Reclame, vorig seizoen 4e Klasse I Zuid II (Kampioen).
- RKPVV (Helmond), vorig seizoen 4e Klasse F Zuid II (Kampioen).
- SCG’18 (St.Michielsgestel), vorig seizoen 3e Klasse C Zuid I (9e plek).

Oude bekenden zijn:
- Avanti’31 (Schijndel)
- Excellent (Oploo)
- Handel 
- Margriet (Oss)
-	Nooit	Gedacht	(Geffen)
- FC Schadewijk (Oss) 
- Schijndel/DE WIT 

Trainer Marc v.d. Ven over het komende seizoen: “Na de succesvolle eind-
sprint vanaf de winterstop hebben we de meeste punten behaald in de 
historie van Boekel Sport in de 3e klasse en ook nog de 3e periode gepakt. 
Helaas was de wedstrijd tegen Liessel net te hoog gegrepen en komen we 
komend seizoen opnieuw uit in de 3e klasse.  
Met slechts een paar mutaties kunnen vanaf de 1e training op 11 augustus 
weer verder gaan bouwen aan de speelwijze en spelprincipes zoals het 
afgelopen seizoen succesvol ingezet. De verwachtingen zijn hoog, maar 
toch is de kracht van deze competitie moeilijk in te schatten omdat er di-
verse nieuwe teams in onze klasse zitten.  
Het is aan ons om door middel van een goede voorbereiding, middels 
scherpe trainingen en goede oefenwedstrijden onszelf te testen in de be-
kerpoule om vervolgens klaar te zijn voor de seizoenstart op zondag 22 
september.  
Door het positieve enthousiasme van onze vele vrijwilligers en supporters 
krijgen wij als spelers en staf een extra energieboost en samen gaan we 
er dan ook alles aan doen om het aanstaande seizoen weer stappen te 
maken om hoger te eindigen dan afgelopen seizoen.
We zien elkaar tijdens de laatste poulewedstrijden van de beker of aan het 
begin van de competitie.”

Selectie
Waar trainer Marc v.d. Ven hierboven al kort over de selectie sprak, geven 
we hieronder ook even een klein overzicht weer van gestopte en nieuwe 
spelers. Gestopt bij de selectie zijn: Teun Wiendels, Noud van Stiphout, 
Tijs Verstraaten en Tijn van Lankvelt. Nieuw in de selectie zijn: Niels van 
Moorsel, Martijn van Sleeuwen en Jelle van Houtum (allen JO19-1), Jorge 
Snoek (Erp JO19-1) en Youri vd Kruijssen (die nu dus helaas geblesseerd 
afgevallen is). Doelman Jesse Zwanenburg zou stoppen bij de selectie 
maar gelukkig voor Boekel Sport heeft hij besloten om er toch nog een jaar 
aan vast te plakken. Jesse Zwanenburg over het komende seizoen:
“De 3e klasse D is weer een leuke competitie dit jaar, met vijf minder be-
kende clubs. Dus ik ben erg benieuwd hoe de krachtsverhoudingen zullen 
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liggen. Ten opzichte van vorig seizoen is er niet veel gewijzigd in ons team, 
dus ik hoop dat we snel op het niveau van de 2e seizoenshelft van vorig 
seizoen zitten. Daar werken we inmiddels alweer hard aan in de voorbe-
reiding. Daarin voor mij wel een leuk bekerduel tegen mijn oude club Odi-
liapeel (Helaas was Jesse tijdens deze wedstrijd niet inzetbaar door een 
blessure). Hopelijk zien we jullie dit seizoen weer vaak langs de lijn om ons 
aan te moedigen!”

Technische staf
Ook in de technische staf is er op een aantal plekken wat gewijzigd. Zo is 
bij het 2e elftal Riny Lange gestopt als hoofdtrainer. De trainingen zullen dit 
seizoen gegeven worden door John van Deursen. Erik Tielemans is leider 
en tevens assistent scheidsrechter. Voor de leider-functie bij het 2e zijn we 
nog steeds op zoek naar iemand die naast Erik op de zondag met het 2e 
mee op pad wil! Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Technische 
Commissie van onze club. 
Bij Boekel Sport 1 is Youri vd Steen gestopt als Assistent coach en hij gaat 
vanaf dit seizoen de JO19-1 onder zijn hoede nemen, Youri succes! Nieuw 
bij het eerste is oude bekende Walther Groenendaal. Walther heeft vorig 
seizoen al een paar maanden bij het eerste meegedraaid nadat oud trainer 
John Elbers wegens gezondheidsredenen weg viel. We zijn blij dat we dit 
jaar van Walther zijn kennis gebruik mogen maken bij ons vaandelteam! 
We gaan er met zijn allen alles aan doen om dit jaar eindelijk de stap 
omhoog richting de 2e klasse te kunnen maken, dit kunnen wij uiteraard 
ook niet zonder onze geweldige supporters-schare. Uit of thuis, altijd zijn 
de Boekel Sport supporters aanwezig, vaak nog wel meer dan supporters 
van de thuispartij. Hopelijk zien wij u ook dit seizoen weer langs de lijn op 
Sportpark	De	Donk	of	bij	uitwedstrijden	op	het	betreffende	sportpark!

Tot langs de lijn bij een wedstrijd van Boekel Sport 1!

Met sportieve groet,
Bart Verhagen

Geselecteerd
Naam:   Thijs van den Elzen    
Elftal:   Boekel Sport 2     
Leeftijd:      22 jaar 
Woonplaats:     Boekel

Broer/zus:     Eén zus, Emmie.   
Burgerlijke staat:   Gewoon vrijgezel.  
Studie/beroep:     Docent lichamelijke opvoeding op het Commanderij  
   College in Gemert, nu voor het eerste jaar. 
Historie:      De jeugd bij Boekel Sport met uitstapje naar Helmond
    Sport/VVV bij de 1e jaars D, 9 selectie wedstrijdjes  
   gespeeld, na de jeugd bij selectie van Boekel Sport.  
Favoriete positie:  Linksback (linksbenig).  
Fitheid:      Blessure nu een week of vier, scheurtjes in de knieband, 
    al eerder gehad, bijna beginnen met hersteltraining.
Mooiste moment
/wedstrijd:     Twee keer kampioen geweest, in de E en in de C1,  
   we hadden meer dan honderd goals voor en 15 tegen
Grootse blunder:   Te korte terugspeelbal, denk ik. 
Trainen:      Lekker om te doen, goede balans, werken-trainen-
   spelen.
Tweede sport:     Niet echt, af en toe hardlopen, mountainbiken.  
Gezelligste kantine: Boekel Sport  
Drank:      Lekker pilsje na de wedstrijd.  
Mooiste shirt:     Uitshirt van Liverpool.  
Nederland club:     PSV  
Nederlandse speler:  Virgil van Dijk  
Vrije tijd:   Terrasje, FIFA, met vrienden relaxen   
Muziek:   Van alles, top 40  
Televisie/film	 :	 Veel	voetbal	kijken	en	Formule	1	 	
Voetbaltoekomst:  Fit blijven, veel minuten maken en vooral zorgen dat  
   het gezellig blijft 
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Foederer
Member Crowe Horwath International

Jeugdportret van 
Lieke en Tim Linders
In dit jeugdportret maken we kennis met twee van de drie kinderen 
van Ralph en Ilse Linders. Een zeer sportief gezin dat wekelijks di-
verse uren aanwezig is op het sportpark in Boekel. 
 
Naam:  Lieke Linders
Elftal:  JO 15-2
Leeftijd: 12 jaar (4-10-2006)  
School:  Udens College, 2e klas VWO

Naam:  Tim Linders
Elftal:  JO10-1
Leeftijd: 8 jaar (1-11-2010)
School:  Kindcentrum Octopus, groep 6

Waarom ben je gaan voetballen?
Lieke: Ik vond het gewoon leuk om te doen en ik heb er zelf voor gekozen 
om te gaan voetballen vanaf mijn 6 jaar.
Tim: Het leek me wel leuk en omdat Lieke er onder ging en ik ging vaak bij 
papa kijken.

Hoe lang ben je lid van Boekel Sport?
Lieke: Bijna 7 jaar nu. Ik ben begonnen in januari 2013.
Tim: Ik ben er 4 jaar bij, vanaf september 2015.

In welke teams heb je gespeeld?
Lieke: Eerst bij 4x4, daarna F6, F1, E3, E1, JO11-1, JO13-2, JO13-1, en 
nu JO15-2. Ik heb steeds in jongensteams gespeeld. Alle meiden waarmee 
ik speelde zijn naar een meisjesteam gegaan, behalve de meiden die nog 
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op het niveau van de selectieteams mee kunnen mogen nog bij de jongens 
spelen. Dat bevalt me nog steeds goed en ik kijk wel hoe lang ik bij de 
jongens kan blijven.
Tim: Eerst bij de Tijgertjes, dan 4x4, daarna JO8-1, JO9-1 en nu JO10-1. 

Hoe gaat het met het team waar je nu in speelt?
Lieke: Het gaat wel goed. We hebben één wedstrijd voor de beker ge-
speeld en die verloren we met 4-3 van Odiliapeel JO15-1.
Tim: Goed, we hebben een heel goed team. We hebben twee keer ge-
speeld en twee keer gewonnen, 7-4 tegen Blauw Geel JO10-2 en 10-6 
tegen Gemert JO10-1. 

Waar speel je meestal?
Lieke: Vorig jaar altijd linksachter, nu linksachter en centraal achter. Ik heb 
eigenlijk altijd achter gespeeld. Ik kies zelf voor achter of misschien mid-
den, dan kan ik ook naar voren.
Tim: Meestal rechtsachter of heel soms middenveld, soms voor. Als ik zelf 
mag kiezen dan kies ik rechts voorin. Daar stond ik eerst ook maar toen 
moest ik leren om mee te verdedigen.

Heb je dit seizoen al gescoord?
Lieke: Nee, vorig jaar heb ik één keer gescoord. Ik hoop dit seizoen 2 of 3 
keer te scoren.
Tim: Ja, 3 keer tegen Gemert en 2 keer tegen Blauw Geel. Ik hoop dit sei-
zoen 100 keer te scoren. (Na overdenking wordt dit aantal bijgesteld tot 15 
á 20.)

Wat zijn je sterke en/of zwakke punten bij het voetballen?
Lieke: Ik kan goed verdedigen. Ik ben snel en fysiek sterk en tweebenig. 
Verbeterpunten zijn nog: acties maken (1 op 1), koppen en ik moet niet te 
snel de bal wegschieten. 
Tim: Ik kan goed verdedigen en ook op het middenveld spelen. Ik ben snel 

en kan goed keepen. Verbeterpunten voor mij zijn: koppen, aanvallen en 
dan terugkomen, maar ik ben ook de jongste en de kleinste. (Volgens papa 
en mama hebben ze allebei een super inzet en kunnen ze goed tegen 
verlies.)

Heb je al een kampioenschap (of hoogtepunt) meegemaakt?
Lieke: We zijn 2 keer kampioen geweest met de JO11-1 en de JO13-1, al-
lebei	winterkampioen.	Vorig	jaar	hebben	we	de	halve	finale	van	de	beker	
gehaald. We verloren toen net met 1-0.
Tim: Met de JO8-1 hadden we alles gewonnen. Dat wordt door de KNVB 
niet meer als kampioen gezien, maar we hebben het toch wel een beetje 
gevierd.

Heb je nog andere sporten of hobby’s?
Lieke: Ja ik doe tennis, nu 2 jaar. Ik speel daar ook competitie op zondag, 7 
keer in het najaar en 7 keer in het voorjaar en we trainen 1 keer per week. 
Met het trainen op maandag en woensdag bij voetbal is het wel druk, maar 
ik wil het liefst zo veel mogelijk bezig zijn. Ik heb een seizoenkaart van PSV 
op de jongerenrang.
Tim: Ik zit nu ook bij tennis. Ik heb daar een proefabonnement tot de kerst 
en dan moet ik kijken of ik door ga. Ik doe graag gamen en op de playsta-
tion. 

Hoe sportief is jullie gezin?
Ons gezin is best wel sportief. Mama tennist, een jaar of 8 nu. Ze speelt 
competitie en toernooien. Ze heeft daarvoor gekorfbald in Volkel en Uden. 
Toen dat stopte heeft ze nog een tijd gevolleybald. Ze is nu ook coach bij 
het hockeyteam van Eef.
Papa heeft altijd bij Boekel Sport gevoetbald en dat doet hij nog steeds. 
Hij speelt nu bij JO54-7 en daar is hij ook leider van. Hij traint één keer per 
week het team van Lieke en één keer het team van Tim. Daarnaast is hij 
nu jeugdcoördinator, samen met Niels Reijnen. Hij probeert ook nog één 
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                  Cor van de Pol

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

keer per week zelf te trainen, maar dat lukt niet altijd. Eef (11 jaar) zit bij 
hockeyclub Boekel in de D1 en ze zit onder dansen bij dansschool Laura. 
Allebei vanaf 7 jaar. Ze heeft ook nog een jaar gevoetbald.

Wat is je favoriete club, speler?
Lieke: PSV en Boekel Sport. Afellay is mijn favoriete speler.
Tim: PSV en Boekel Sport en Liverpool. Dumfries is mijn favoriete speler 
en Ralph Linders is mijn lievelingsspeler.

Hoe ziet jouw voetbaltoekomst er uit?
Lieke: Ik hoop volgend jaar JO15-1 en ik wil zo lang mogelijk bij de jongens 
voetballen. Ik ga wel voor de prestatie maar vind het ook belangrijk dat het 
gezellig is. Ik ga voor Boekel Sport.
Tim: Ik wil later bij Liverpool spelen of Boekel Sport 1.

Weet je al wat je later wilt worden?
Lieke: Nog niet echt. Ik denk wel iets met sport, fysio of zo.
Tim: Topvoetballer bij Liverpool. Als ik dat niet haal dan bij PSV. Verder 
weet ik het nog niet.

Nog iets vergeten?
Ja,	wij	vinden	het	heel	fijn	dat	oma	Anjo	heel	vaak	bij	ons	komt	kijken	als	
we moeten spelen!

Lieke en Tim, bedankt voor jullie antwoorden en de gezelligheid. Heel veel 
succes met jullie toekomst!
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/vanrijbroek

Met kleding en schoenen 
van Van Rijbroek,

ben je klaar om te scoren!


