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Deze nieuwe editie van De Bal Is Rond brengt u weer een heleboel info over 
onze vereniging, gaat u er maar eens lekker voor zitten.

Deze editie van De Bal Is Rond is wel iets dunner dan de voorgaande editie, 
maar kwalitatief van een hoger niveau. Dat is tenminste de mening van de 
clubbladredactie. Als de lof niet van de leden komt, mag je jezelf gerust eens 
een keer op de schouders tikken!
Voor de jongeren is dat geen probleem, die zijn nog elastisch, maar voor de 
ouderen binnen de redactie..........!

Kwaliteit en vernieuwing dat zijn enkele steekwoorden die bij elke bijeen-
komst weer over tafel vallen. Vernieuwing brengt ook andere ideeën. Ver-
nieuwen betekent ook dat de jeugdigen binnen onze vereniging zich moeten 
laten horen! En dat kan natuurlijk in hun rol als lezer, maar veel beter nog als 
ze hun inbreng in een eerder stadium op tafel leggen.

Bij deze editie is dat al gebeurd, beste lezers. Nieuwkomer Peter van den 
Elsen is opgestart met de nieuwe rubriek “Wè doede gij nou..?” Een rubriek 
waar we telkens één van de vrijwilligers van onze vereniging in de schijnwer-
pers willen plaatsen. Bij voorkeur personen die wat minder opvallen binnen 
de vereniging, maar wiens bijdrage niet gemist kan worden.

Nieuw commissielid Mark van der Heijden zal nog geen plaats nemen in de 
redactie, maar zal zich samen met Roy van der Linden vooral bezighouden 
met de “moderne” technieken zoals Facebook en Twitter (die ook al weer 
bijna achterhaald zijn, maar dan komt er wel weer wat nieuws). Samen met 
dit clubblad en onze site moeten we alle geledingen kunnen bereiken en 
kunnen voorzien van (hopelijk) interessante informatie.

Over kwaliteit hebben we niet meer gesproken in dit voorwoord. Is eigenlijk 
ook niet nodig, want kwaliteit staat niet ter discussie. We gaan alleen voor 
het beste!

Ook deze editie van De Bal Is Rond brengt u weer een heleboel info. 
Adrie heeft de primeur om het eerste “slachtoffer” te zijn van “Pirreke”, er 
zullen er nog veel volgen!
In deze editie ook een uitgebreid interview met een van onze sponsoren, de 
firma Van Kaathoven b.v. Een saillant detail is dat er ook in de editie 1996-1 
(wie heeft hem nog?) een uitgebreid interview terug is te vinden. Toen met 
Antoon van Kaathoven, nu met zijn nazaten.

Daarnaast vindt u natuurlijk een heleboel informatie via de “standaard” 
bijdragen. Omdat we ons clubblad ook een archieffunctie mee hebben ge-
geven, kunnen sommige berichten u wel eens bekend voorkomen. Maar dat 
moet u dan maar voor lief nemen!

Heel veel leesplezier!

De redactie

Voorwoord
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We zijn met zijn allen weer begonnen aan de 2e 
helft van het seizoen 2013-2014. Na een moei-
zame opstart van Henry en zijn selectie na de 
winterstop, heeft het eerste elftal toch weer in 
enkele wedstrijden de volle winst kunnen halen. 
Laten we hopen dat het vertrouwen er weer is 
binnen het team en dat ze hun 2e positie kunnen 
vasthouden.

Accommodatie/kantine/sportpark
Inmiddels hebben we als club voor de eerste 
keer het groenonderhoud van het sportpark zelf 
uitgevoerd met een grote groep vrijwilligers en 
hoveniers binnen de club en de vaders van het 
E1 team. Dit alles onder leiding van Ad Nouwens. 
Na een bakje koffie zijn we om acht uur gestart. 
Het was een prachtige dag, volop zonneschijn bij 
een temperatuur van 18 graden. Na een goed ver-
zorgde lunch van Ans in de kantine hebben we ’s 
middags de werkzaamheden voortgezet. Om drie 
uur was het karwei klaar en hebben we allemaal, 
onder het genot van een fles bier, in het zonnetje 
nog genoten van het mooie weer. Via deze weg 
wil ik alle 16 vrijwilligers hartelijk danken voor de 
inzet. Hiermee heeft de club toch een besparing 
van €5.200,- op de verhoogde veldhuur weten te 
realiseren! 

De volgende vrijwilligersklus staat er ook al weer 
aan te komen. Tijdens de zomerstop zullen de 
toiletgroepen in de kantine verbouwd worden. 
Door de vaste vrijwilligers van de maandag 
onderhoudsploeg en ook weer een aantal andere 
vrijwilligers (zoals installateurs en tegelzetters) 
zal de toiletgroep gesloopt gaan worden en 
voorzien van nieuwe tegels, plafond en sanitair. 
Het resultaat is te bewonderen zodra het nieuwe 
seizoen 2014-2015 begint.

Financiën en sponsoring
Met trots kan ik meedelen dat inmiddels de 
nieuwe sponsorcommissie aan de slag is gegaan. 
Ik zelf vervul hierin ad interim de functie van 
voorzitter tot we een geschikte kandidaat heb-
ben gevonden voor deze uitdagende functie. 
Goed nieuws is dat Martien van den Hove heeft 
aangegeven in een rol als adviseur/klankbord aan 
de sponsorcommissie verbonden te willen blijven. 
Het bestuur is er erg blij mee dat de ervaring, 
kennis en het netwerk van Martien daardoor niet 
verloren gaan voor de vereniging! Nieuw in de 
commissie zijn Rien van der Zanden en Boudewijn 
de Poorter. Samen met Ad de Bever en onder-
getekende zijn inmiddels sponsorpakketten 
samengesteld. Deze pakketten zullen we tijdens 
de “sponsor kick off” eind mei presenteren aan 
de bestaande sponsoren en een 35-tal (mogelijke) 
nieuwe sponsoren. Onder het genot van een klein 

hapje en drankje hopen we dan bestaande spon-
soren binnen te houden en nieuwe sponsoren 
enthousiast te maken. 

De bezoekers van de vaste clubavond op donder-
dag hebben onlangs het bestuur een petitie aan-
geboden. De bezoekers hadden in de wandelgan-
gen vernomen dat het bestuur voornemens was 
om de vertrouwde bierfles af te schaffen! Peer 
Veldkamp en Hans Egelmeers hebben toen het 
heft in handen genomen en zijn een handteke-
ningenactie gestart. Er stonden 41 handtekenin-
gen op papier, waarvan ook een aantal dubbele, 
maar dat mag de pret niet drukken. Inmiddels is 
er in het bestuur besloten om af te stappen van 
het idee om de bierfles af te schaffen. Doordat 
Bavaria ons hogere prijzen voor flessen berekend, 
i.v.m. handeling, zijn we wel genoodzaakt om 
de prijs van de bierfles iets te verhogen. Een en 
ander is inmiddels tijdens de algemene ledenver-
gadering medegedeeld.

Kwaliteit en imago
Eerder noemde ik reeds  het aanpakken van de 
toiletgroep, de uitvoering van het groenonder-
houd op het sportpark en het nieuwe sponsorcon-
cept. Al deze zaken hebben een betere kwaliteit 
en imago van onze club tot doel. Wat ook zeker 
zal meewerken aan het imago van de club zijn 
de nieuwe coachjassen voor de senioren, die 
door Ton van de Wijdeven zijn gesponsord. Ton 
bedankt hiervoor.

In de sponsorcommissie hebben we er ook over 
gesproken om weer eens een veiling te organise-
ren. De laatste keer was alweer in 2006. De hui-
dige trainingspakken van de jeugdspelers zijn aan 
vervanging toe. Voor de uitstraling van onze ver-
eniging is het daarom belangrijk actie te onderne-
men! Het idee is dan ook om via de opbrengst van 
genoemde veiling de nieuwe trainingspakken aan 
te schaffen voor het seizoen 2015-2016.

Verder zijn we ook nog steeds op zoek naar 
een nieuwe penningmeester en nieuwe 
kantinebeheerder(s) als opvolger(s) van Jan en 
Ans. Heeft u een tip wie we voor deze functies 
kunnen benaderen, laat het ons dan weten. 
Verder zoeken we ook vrijwilligers in de sponsor-
commissie. Bekijk op de website ook de andere 
vacatures die we momenteel open hebben staan.

Met sportieve groeten,

Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Van de bestuurstafel
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S
inds de vorige  ‘De Bal Is Rond’ is het voetbalseizoen 2013/2014 
aardig gevorderd. Naast een aantal wedstrijden heeft de jeugd 
ook al weer een aantal andere activiteiten achter de rug. Zo zijn 
er weer veel lootjes t.b.v. de Nieuwjaarsloterij verkocht, hebben 

de E t/m de A het jaarlijkse zaaltoernooi tegen Ollandia gespeeld, zijn er 
prachtige momenten geweest tijdens ‘Boskant Got’s Talent’ en hebben de 
junioren gedart en de pupillen een spannende speurtocht beleefd. Bijna 
te veel om op te noemen. 

Leuk om eraan mee te doen en ook leuk om te organiseren en te ervaren  hoe mensen op een ge-
zellige manier samen leuke dingen beleven. Onze voetbalclub vervult in Boskant een belangrijke 
rol op sportief en maatschappelijk vlak. Met het verdwijnen van andere verenigingen en instan-
ties wordt deze rol alleen maar belangrijker. We zullen moeten leren leven met het besef dat de 
politiek, in ieder geval op dit moment, andere prioriteiten heeft en we zullen met z’n allen onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Een voorbeeld van een verantwoordelijkheid die we hebben genomen in het kader van kostenbe-
sparing is het groenonderhoud. Gelukkig telt Boskant veel mensen actief in de groene sector en 
gelukkig dragen velen van hen onze voetbalclub een warm hart toe. Onlangs is door een groot 
aantal hoveniers ons sportpark onder handen genomen, geassisteerd door andere vrijwilligers 
waaronder de vaders van onze  E1-pupillen. Vele handen hebben licht werk gemaakt, iets om 
beretrots op te zijn..! 

Ook op andere vlakken nemen mensen binnen onze club verantwoordelijkheid. Maar er dient ook 
begeleid en gecoördineerd te worden. Wat de jeugdafdeling betreft gebeurt dit door de Jeugd-
commissie en de Technische Commissie Jeugd. Onlangs ontstonden hier vacatures voor het einde 
van dit voetbalseizoen die inmiddels gelukkig voor een groot gedeelte ingevuld zijn (hierover in 
een volgende clubblad meer...).
Toch hebben we nog dringend één of twee personen nodig die bij de Jeugdcommissie actief 
willen zijn. Het zou fantastisch zijn dat je, als je onze club en onze jeugd ook een warm hart toe-
draagt,  contact met de jeugdcommissie opneemt en je eens laat informeren of deze commissie 
iets voor jou is.

De KNVB timmert net als wij ook aardig aan de weg. Zo zijn en worden er binnen de jeugd een 
aantal nieuwe regels ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de versimpeling van het straffensys-
teem (minder formaliteiten), de gefaseerde invoering van het Digitale Wedstrijdformulier (reeds 
geïntegreerd bij de senioren) en het  verplichte ‘spelregeldiploma’ dat vanaf volgend jaar iedere 
tweedejaars B-junior moet halen. Tijdens een informatieavond heeft de TC-jeugd samen met 
Wilco Verhagen betrokkenen geïnformeerd. Een aantal mensen was verexcuseert omdat zij voor 
onze club naar een bijeenkomst over kinderen met gedragsproblemen waren. Maar er waren nog 
meer genodigden niet aanwezig op deze belangrijke informatieve bijeenkomst. Uiteraard is dat 
jammer. Niet alleen voor de organisatoren, maar ook voor de algemene kennisvergaring binnen 
onze club. We hopen dat deze melding ertoe bijdraagt dat er minder snel afgezegd wordt. Hier-
naast zouden we graag willen dat genodigden, indien men niet aanwezig kan zijn, dit even aan 
de organisatie laten weten. Dit vanwege een aantal praktische redenen: van het klaarzetten van 
stoelen tot aan het printen van informatiemateriaal aan toe.

De komende periode zal in het teken staan van competitie, (meerdaagse)toernooien, ons eigen 
thuistoernooi, vlooienmarkt, jeugdkamp en ouder/kindwedstrijden. Ook weer bijna te veel om op 
te noemen. We zullen elkaar daar zeker treffen, is het niet als vrijwilliger, dan wel als toeschouwer 
of deelnemer..!

Namens de Jeugdcommissie Ron van Breemen

Jeugdhoek

Activiteiten

Vrijdag na laatste training
Ouder-kind wedstrijden

Zondag 18 mei
Thuistoernooi

Dinsdag 20 mei
Jeugdkader overleg

Donderdag 29 mei
Fam. toernooi, vlooienmarkt

Vr. 6 t/m ma. 9 juni
Jeugdkamp

Data onder voorbehoud.
Niet alle activiteiten staan 
hier vermeld.
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Wie voor aanvang van de biljartcompe-
titie had ingezet op één of meer namen 
van de personen die de afgelopen weken 
voor de poule overwinning en daarna voor de 

titel “Biljartkoning” van voetbalclub Boskant het groene 
laken zijn op gegaan, had op de sluitingsavond in mei 
een fortuin kunnen ontvangen. Figuurlijk dan, want 
natuurlijk is de kantine niet de plek om te gokken. 
Maar toch, er zou tegen je opgezien 
worden als echte biljartkenner. Wie had 
dat ooit gedacht (behalve de bovenge-
noemde winnaar natuurlijk). In de A-
poule speelden Ron van Uden en Wilco 
Verhagen voor de titel; in de B-poule 
Piet(je) de Koning en Eef Brouwers en 
in de C-poule Henry van Wanrooij en 
Ad van Hastenberg Fzn.

Henry van Wanrooij haalt 
eerste beker binnen!

Ik kan me voorstellen dat de aanzet van dit verhaal 
voor bovengenoemde personen een enigszins negatief 
luchtje uitwasemt, maar dat is helemaal niet de bedoe-
ling. Wat ik maar wil zeggen (schrijven) is dat er best 
een aantal argumenten te bedenken zijn waarom ande-
ren in dit lijstje hadden moeten staan. En ook evenzo-
vele waarom nu juist deze combinaties strijden voor de 
hoogste plaats!

Even terug naar de poulewedstrijden. Ron  overleefde 
in de A-poule de 1e ronde met de hakken over de sloot. 
Een gedegen overwinning op de ervaren Bert(je) de 
Koning  werd gevolgd door nipt verlies tegen Peter 
Veldkamp. Op basis van gemiddelde ging Ron naar de 
2e ronde waarin hij een gedegen spelende Maurice Vor-
stenbosch het nakijken gaf. Ook de 3e ronde overleefde 
Ron. In een spannende partij klopte hij Carlo Opheij.
Zijn tegenstander in de finale is Wilco Verhagen. Voor 
Wilco geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Een overtuigende 
winstpartij  tegen Willy van der Heijden werd gevolgd 
door afgetekend verlies tegen een sterk spelende Toon 
van Eert. In de 2e en 3e ronde verraste hij zowel Huub 
van der Zanden als Jan(tje) van Hastenberg (Fzn), twee 
personen die al jarenlang in de top meedraaien.

Dat Piet de Koning in de B-poule de finale speelt is 
eigenlijk verrassend. Na een fikse nederlaag tegen Ger-

rie Onland gaf niemand hem nog een kans. Maar de 
verrassingen zijn de wereld niet uit. In een “Koningen-
duel”, tegenstander was z’n geslepen familielid Harrie, 
greep Piet z’n kans. Blijkbaar gaf deze overwinning hem 
zo’n boost dat hij z’n volgende twee tegenstanders, Ed 
van der Heijden in de 2e en Erik van de Wijdeven in de 
3e ronde, verpulverde. Piet speelt de finale tegen Eef. 
Een tegenstander die hij niet moet onderschatten. Eef 
heeft dan wel via een walk-over en een (kleine) neder-
laag de 1e ronde overleefd, maar daarna schakelde hij 
toch Harrie de Koning (2e ronde) en Jep van de Berk (3e 
ronde) uit. Zeer waarschijnlijk heeft hij de verhalen aan 
de “stamtisch” op waarde ingeschat en daarop zijn tac-
tiek bepaald. Als er al sprake is van t......!

In de C-poule eigenlijk minstens één oude bekende, 
zonder de nadruk al teveel op “oude” te willen leg-
gen. Ad van Hastenberg Fzn is een ervaren rot, speelt 
weliswaar “maar” in de C-poule, maar kan nog zeer 
gedreven uit de hoek komen. Vroeg in het seizoen 
moest hij de overwinning aan Ron van Breemen 
laten, maar z’n overwinning in de 2e wedstrijd, hij had 
Maarten van der Linden als tegenstander, maakte dat 
verlies ruimschoots goed. In de 2e ronde trof hij Ron 
nogmaals, maar deze keer was de overwinning aan Ad 
(zal een makkie worden, moet Ron gedacht hebben!). 
Ook tegen Rien van der Zanden hanteerde Ad de juiste 
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tactiek zodat een finaleplaats zijn deel was. In die finale 
treft hij een tot voor kort onbekende tegenstander: 
Henry van Wanrooij. Lid van Boskant geworden om-
dat hij de selectie van Boskant traint. Hij bevestigt het 
vermoeden dat bij velen aanwezig is, ............ trainers 
kunnen allemaal goed biljarten, die komen “veul” in de 
kantine. Eén moment leefde het idee dat een biljartop-
leiding deel uitmaakt van de cursus  “Trainer-coach II”, 
maar een woordvoerder van de KNVB ontkende dat ten 
stelligste.  Henry is trouwens ook niet zonder slag of 
stoot(!) ronde 1 doorgekomen. In een rechtstreeks duel 
werd Luis Rodrigues verpletterd, maar z’n 2e partij tegen 
Rien van der Zanden bracht hem een nipte nederlaag. 
“Da lag ok aon Rien, want ik moest elke keer unnen hille 
tijd wachten vurdat de ballen stil lagen”, aldus Henry, 
“hij bracht me hillemaol uit m’n concentratie”. De 2e en 
3e ronde overleefde Henry relatief eenvoudig. Tegenstan-
der Bert Habraken kon nog redelijk volgen, maar Joan 
v Hastenberg werd genadeloos van tafel geveegd. Nee, 
Henry maakt geen vrienden!  

De finalewedstrijden in de poule, gespeeld op donder-
dag 3 april, leverden eigenlijk maar één heel spannende 
wedstrijd op. In de A poule verraste Wilco door Ron 
resoluut aan de kant te schuiven, en in de B poule was 
Piet(je) veel te sterk voor Eef. In de C-poule bleef het 
lang spannend. Toen Henry na 13 beurten z’n aantal 
verzameld had, was Ad slechts 2 caramboles van zijn 
totaal verwijderd. “Het is dat ie een paar keer fetste,” 
aldus Ad, “anders had ik ‘m kunnen pakken!” 

Afgelopen donderdagavond 10 april was de “grote” 
finale ingepland, de strijd tussen de 3 poulewinnaars, 
de strijd om de grote wisselbeker. Het lot bepaalde dat 
Wilco zou starten tegen Piet(je) de Koning. Mede door 
de zenuwen duurde het een aantal beurten voordat het 
eerste punt werd gescoord. Uiteindelijk trok Piet aan het 
langste eind, zodat Wilco kon blijven staan om z’n partij 
tegen Henry te spelen. Deze keer was Wico de sterkste, 
het verschil was niet zo heel groot, maar hij trok de 
winst wel naar zich toe, een teleurgestelde Henry achter 
zich latend. Door deze uitslagen zou de laatste partij 
een spannende worden. Piet had de beste papieren, bij 
een gelijkspel of overwinning zou de beker mee achter 
op de fiets moeten. De zenuwen (en het goede spel van 
Henry) braken hem echter op. Henry greep de laatste 
kans met meer dan twee handen aan en maakte de 
partij in een snel tempo uit. 

Omdat de deelnemers elk een wedstrijd hadden ge-
wonnen, moest het gemiddelde over twee partijen de 
doorslag geven. Aan de “stamtisch” was het al duidelijk, 
en na wat rekenwerk van de organisatie werd het ook 
definitief: winnaar van de biljartcompetitie was Henry 
van Wanrooij; de tweede plek was voor Wilco Verhagen 
en Piet(je) de Koning eindigde op de derde plaats.

De eerste beker voor Henry is binnen, voor één jaar is 
hij de “Biljartkoning” van v.v. Boskant.

Senior
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Eind januari is een delegatie van het C2 team van 
v.v. Boskant afgereisd naar Nijmegen met een 
ter beschikking gestelde bus van Rima. Alle kin-
deren van het team, trainers en enkele ouders 

mochten, bij wijze van uitzondering, naar de kinderafde-
ling nierdialyse waar  teamgenoot Jimmy 3 keer per week 
een dialyse ondergaat. Niet voor zomaar een bezoekje, 
maar om de actie die het team in december startte, tast-
baar te maken.

De actie was opgezet omdat teamgenoot Jimmy al geruime tijd afhankelijk is van de nierdialyse. De jongens en 
meiden wilden graag iets voor hem betekenen. Op de afdeling waar Jimmy vaak vertoeft, waren weinig moge-
lijkheden tot ontspanning. Aanleiding voor het team om de krachten te bundelen en te proberen een bedrag bij 
elkaar te halen om een spelcomputer aan te schaffen voor de afdeling. Daarnaast resulteerde dit ook in een stukje 
bewustwording dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Dit is goed op verschillende momenten door de kinderen 
verwoord en onder de aandacht gebracht.

Tijdens ‘Boskant’s got talent’ zijn de kinderen ‘met de pet’ rondgegaan en is er gul gegeven voor de actie. Dat heeft 
geresulteerd in een fantastisch bedrag. Maar liefst € 2.621,57 is er uiteindelijk opgehaald. En er zijn ook nog spon-
taan spelcomputers uit eigen bezit afgestaan. De kinderen hebben het volgende aan de afdeling kunnen schenken: 
een nieuwe x-box + controllers en 3 tweedehandse x-boxen + controllers, een tv, 3 grote tablets met hoezen, game-
kar (met alle kabels en toebehoren), diverse x-box spelletjes (zoals o.a. Fifa 14 en minecraft) en het kaartspel UNO.

Jimmy en andere aanwezige nierpatiëntjes hebben de cadeautjes met open armen ontvangen. Vanaf heden is de 
afdeling kinderdialyse van voldoende materiaal voorzien om de tijd wat aangenamer door te komen tijdens het dia-
lyseren. De actie is een groot succes geworden!! Het team van de C2 dankt alle mensen die zo gul gegeven hebben 
en ook de Rooise ondernemers die op hun beurt ook nog eens een steentje bij hebben gedragen bij de aankoop 
van alle producten.

Hartverwarmende actie C2

Tussenstand inzamelingsactie
na ‘Boskant’s got Talent’.

C2 op bezoek bij de kinderdialyse in het Radboud ziekenhuis,
waar de spelcomputers met open armen werden ontvangen.
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Eén van de bedrijven die onze vereni-
ging al jaren (financieel) ondersteunt, 
is de  “Van Kaathoven Groep”. Een 
bekend bedrijf binnen de Boskantse 

samenleving, niet in het minst doordat een ras-
echte Boskantse, Sjaan van Uittert, getrouwd 
was (Sjaan is overleden op 20 augustus 2009) 
met Antoon van Kaathoven. Naast Antoon 
was het bedrijf in handen van z’n broer Marinus, z’n broer Pieter en z’n zwager Jo (Raaij-
makers).  Vader Albert en Antoon hebben op 1 januari 1960 het bedrijf opgericht. Omdat 
Antoon op 4 februari van hetzelfde jaar in militaire dienst ging heeft Marinus het werk op-
gestart. In 1964 zijn broer Pieter en zwager Jo Raaijmakers bij het bedrijf komen werken.

Van Kaathoven Groep vooruitstrevend in 
de wedloop naar minder afval

Circa 18 jaar geleden, in april 1996 om precies te zijn, heb ik 
(Senior), met Antoon aan tafel gezeten om hem ‘uit te horen’ 
over zijn toen al succesvolle bedrijf. Een interview voor ons 
clubblad voor de rubriek: “Zakelijk gezien.” Een interview 
waaraan ik, als ik er aan terugdenk, nog steeds goede herin-
neringen heb overgehouden.
Antoon wist met heel veel enthousiasme zijn verhaal en zijn 
vele vooruitstrevende  ideeën (en die van het bedrijf) op het 
gebied van afvalverzameling en -verwerking over te brengen.

Enkele dagen na het interview met één van de 2e generatie 
Van Kaathovens (dit interview dus), kwamen die herinnerin-
gen opnieuw bovendrijven. Natuurlijk is de business veran-
derd, stelt het bedrijf andere prioriteiten; we leven intussen 
ook alweer ruim 18 jaar later! Maar het enthousiasme is er 
nog steeds! De nieuwe herinneringen lijken een kopie van die 
van 1996. Nu hier en daar met een Engelse term erbij, dat 
hoort bij deze tijd. Maar nog steeds vooruitstrevend, innova-
tief op zoek naar “een wereld zonder afval.”

Ontspannen achter een Brabants bakje koffie (en later een 
lekker glas wijn) zitten we (Wil de ex-voorzitter, verder senior 
genoemd en Ronald, de nieuwe voorzitter) aan tafel bij Mark 
van Kaathoven, één van de eigenaren van de Van Kaathoven 
Groep. “We zijn nog een van de weinige echte familiebedrij-
ven,” aldus Mark. “De nieuwe generatie bestaat naast mezelf 
uit m’n broer Rob en m’n neven Robbert en André. Robbert 
en André zijn de nazaten van ome Marinus, de broer van ons 
pap.”

Geeft dat niet extra zorg? In de krant lees je vrij regelmatig 
dat het voortbestaan van het bedrijf door de familiebanden 
regelmatig ‘onder druk’ komt te staan.

“Bij ons bedrijf is dat in ieder geval niet aan de orde. We zijn 
met z’n vieren en het grappige is dat we alle vier verschil-
lende interesses hebben. Dat is natuurlijk niet alleen grap-
pig, maar het geeft ook aan dat we met z’n vieren de zaken 

die met de bedrijfsvoering te maken hebben, op een goede 
manier kunnen verdelen. Onze Rob is Algemeen directeur en 
dus vooral bezig met strategie en toekomstvisie. Hij presen-
teert het bedrijf aan de buitenwereld. André runt nagenoeg 
zelfstandig onze kunststofrecycling in Bladel. Onder zijn 
leiding wordt bij UPR (Universal Plastic Recycling) plastic 
afval verzameld en verwerkt tot grondstof voor nieuwe te 
gebruiken producten. Robbert is de ondernemer van de vier. 
Hij zorgt er voor dat we met z’n allen ‘scherp’ blijven en oog 
blijven houden voor nieuwe activiteiten. Ikzelf tenslotte ben 
financieel manager van het bedrijf.”

In 1996 had het bedrijf ongeveer 110 medewerkers in 
dienst. Antoon vertelde destijds dat het bedrijf nog steeds 
wilde groeien. Dus hoe ziet het er nu uit?

“Anno 2014 zitten we qua vaste medewerkers op het zelfde 
niveau. Naast de vaste medewerkers hebben we dagelijks ook 
ongeveer 30 flexibele medewerkers aan het werk; dus totaal 
zitten we op 140. Er is in die 18 jaar wel een periode geweest 
dat het bedrijf was gegroeid naar 180 medewerkers. Het 
opstarten of overnemen van allerlei kleinere bedrijven met 
gerelateerde activiteiten lag daaraan ten grondslag”.
“We hebben nauwelijks verloop onder het vaste personeel,” 
vervolgt Mark. “In onze ogen een teken dat het personeel het 
over het algemeen goed naar zijn of haar zin heeft bij ons be-
drijf. Je moet een bedrijf zien als een team. Individueel bereik 
je niets, de kracht zit hem in de (goede) samenwerking!”

Dus het bedrijf is nu meer afgeslankt?

“Ja.” Een bevestigend antwoord van Mark. “Toen we op ons 
grootst waren kreeg ook onze branche te maken met de crisis 
(periode 2011-2012). Daardoor ontstond er in de standaard 
dienstverlening een agressieve verdringingsmarkt. Dat werd 
vooral ingegeven door - en speelde vooral tussen - een aantal 
grotere spelers in onze branche. Daardoor werden de marges 
natuurlijk kleiner wat weer tot gevolg had dat de bedrijfsvoe-
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ring onder (financiële) druk kwam te staan. Tijd om eens na 
te denken over het bedrijf, over de vele activiteiten die we 
uitvoerden en over de structuur die natuurlijk in de loop van 
de jaren was gegroeid naar wat het toen was. We hebben toen 
besloten om ons te focussen op een aantal hoofdactiviteiten. 
Uiteindelijk natuurlijk met het doel om er als bedrijf sterker 
uit te komen!”

Een andere structuur?

“Het besluit om te focussen heeft ertoe geleid dat we de 
structuur van de Van Kaathoven Groep per 15 juli 2012 
hebben aangepast. Het bedrijf bestaat vanaf die tijd uit vier 
onderdelen:

• Van Kaathoven Logistics - de inzameltak
• Van Kaathoven Valor - de verwerkingstak
• Universal Plastic Recyling - de kunststoftak
• Neovito - de advies- en ontwikkeltak

De activiteiten die niet passen binnen onze gezamenlijke 
‘droom’ worden afgestoten. In een aantal gevallen betekent 
dat dus echt verkopen, in andere gevallen betekent het dat 
we een deel van bepaalde activiteiten (die passen binnen 
de hoofdactiviteiten) blijven uitvoeren en voor het andere 
deel een samenwerkingsverband aangaan. Een voorbeeld 
van het laatste is voedselrecycling. Wij blijven nog wel het 
logistieke deel uitvoeren, maar het daadwerkelijke uitpakken 
van voedingsmiddelen behoort niet meer tot een van onze 
activiteiten.”

Zou je in hoofdlijnen willen aangeven welke activiteiten bin-
nen de vier onderdelen vallen?

De vraag was eigenlijk niet nodig geweest, want Mark was vol 
enthousiasme al aan het vertellen.
“Binnen het onderdeel ‘Van Kaathoven Logistics’ vallen 
eigenlijk alle onderdelen van de “oude” groep Van Kaathoven 
Milieu:

• Transport van allerlei afval
• Inzameling ervan 
• Op- en overslag
• Containerverhuur
• Papier en folie
• Opzetten van milieustraten

Binnen deze bedrijfstak willen we innovatief zijn om op die 
manier onze klanten meer te kunnen bieden.
Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het 3-in-
1-voertuig, waarmee we in één beweging drie soorten afval 
(kunststof, gft- en restafval) kunnen verzamelen. Een eigen 
(gepatenteerde) ontwikkeling. Bijna 28 jaar geleden, op 1 
maart 1986 kwam Van Kaathoven al met een 3 compartimen-
tenvoertuig, destijds ook nog met een aanhanger achter de 

huisvuilauto. De markt was er toen echter nog niet klaar voor 
maar een familiebedrijf heeft een geheugen en zo kwam dit 
voertuig zoveel jaren later opnieuw en in aangepaste vorm 
terug in de markt.
Deze manier van verzamelen heeft voordelen voor de inwo-
ners; elke twee weken kunnen ze het afval wat ze kwijt moe-
ten, aan de straat zetten. Er hoeft niet te worden nagedacht: 
Wat moest er vandaag ook alweer.......?
We hoeven ook maar één keer te rijden i.p.v. drie, dus is er 
minder autoverkeer waardoor het voor de inwoners veiliger 
is. Minder rijden is voor de gemeente goedkoper, bovendien 
is  er minder emissie naar het milieu. We zamelen bij 15 
gemeenten in en 8 hiervan middels 3-in-1. Daarnaast kunnen 
we abonnementen op maat aanbieden voor het MKB. We 
registreren al ruim 20 jaar alle gewichten van de door ons in-
gezamelde bedrijfsrolcontainers waardoor we een goed beeld 
hebben van de afvalstromen en het afvalgedrag per branche. 
Hierdoor kunnen we bestaande maar natuurlijk ook nieuwe 
klanten aantrekkelijke en efficiënte totaaloplossingen voor alle 
afvalvraagstukken bieden.”

“Binnen het onderdeel Van Kaathoven Valor vallen de 
activiteiten die voorheen vielen onder de tak ‘Van Kaathoven 
Compostering Sint-Oedenrode’:
Activiteiten op het gebied van productie en be- en verwerking 
van vooral organische stromen zoals compostering, foodrecy-
cling en pellet productie (pellets zijn korrels, red.)

Steeds meer wordt ingezien dat afval meer is dan alleen maar 
afval! De basis daarvan is gelegd door een Duitse chemicus 
(Braungart) en een Amerikaanse architect (McDonough) met 
de introductie van het ‘Cradle to Cradle’ principe.”

De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval 
is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in 
het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander 
product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle 
restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieu-
neutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet....... en afval is 
voedsel.

“Wat wij dus nastreven is om afval te “upcyclen,” te “valo-
riseren” (vandaar Valor), dus meer waarde te geven en niet 
zonder meer te verbranden.
Recycling van tuinafval levert bijvoorbeeld compost wat je zo 
kunt gebruiken als bodemverbeteraar. Voor de goede orde, 
compost is dus geen mest. Door compost om te zetten in 
korrels geef je er een meerwaarde aan, mits te gebruiken door 
de mens en dier. Een toepassing is bijvoorbeeld de bereiding 
van kattenbakkorrels, die na gebruik weer kunnen dienen als 
bodemverbeteraar en zo is de cirkel weer rond. Een typisch 
voorbeeld van Cradle to Cradle dus. Op deze manier kunnen 
we grondstoffen dus blijven gebruiken in plaats van verbrui-
ken. 
Door dit soort (vernieuwende) activiteiten kunnen we ons 
onderscheiden van de standaard bedrijven!
Een voorwaarde is wel dat het afval aan de bron nog beter 
gescheiden wordt, zodat het verwerken ervan ook mogelijk 
wordt. De overheid zou ons daarin kunnen ondersteunen met 
een beleid waarbij het goed scheiden beloond zou moeten 
worden waardoor er voor alle partijen een win-win situatie 
zou ontstaan!”
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“De activiteit Universal Plastic Recyling (UPR) komt in de 
nieuwe structuur onveranderd in beeld.
UPR is specialist op het gebied van plastic recycling. Kunst-
stof afval wordt gerecycled tot een grondstof die bruikbaar is 
voor verschillende nieuwe toepassingen. Enkele voorbeelden 
hiervan zijn de vervaardiging van nieuwe kunststof platen, 
buizen, kleerhangers, emmers. Ook hier ligt de nadruk op 
hergebruik en het zoeken naar nieuwe toepassingen c.q. 
producten.”

“Het laatste onderdeel, Neovito, staat weliswaar apart ge-
noemd, maar is formeel ondergebracht in het onderdeel Van 
Kaathoven Logistics.
Door de manier waarop we jarenlang ons bedrijf hebben ge-
rund, hebben we natuurlijk ook heel veel kennis opgebouwd. 
Die kennis willen we graag verkopen. Na onderzoek, eventu-
eel samen met de klant, kunnen we, mede op basis van onze 
kennis, advies uitbrengen om bijvoorbeeld de hoeveelheid af-
val bij een proces te verminderen. Aanpak aan de bron dus.”

Heb je een voorbeeld daarvan?

“Zeker. In 2002 kwam een Canadees, die 50 jaar daarvoor als 
22-jarig ingenieur vanaf Nederland naar Canada was geëmi-
greerd, bij van Kaathoven vragen of die zijn kennis zou willen 
inbrengen in Canada bij het opstarten, inrichten en exploite-
ren van een composteerinrichting.
Wij hebben dat gedaan. Het bedrijf is opgestart in 2006 waar-
bij wij naast onze kennis ook 500 - 1000 uur per jaar een des-
kundig persoon moesten leveren. Na een paar jaar hebben we 
onze adviseurstaak kunnen omruilen tegen een deelname in 
dat bedrijf van 20 %. Op dit moment zitten we in een bedrijf 
in Canada dat op 2 plaatsen, in Hamilton en in Guelph, meer 
GFT verwerkt dan onze bedrijven in Sint-Oedenrode en Bladel 
samen, ruim 100.000 ton/jaar.”

Is deze informatie ook al terug te vinden op jullie site?
(www.vankaathovengroep.nl)
“Deels. We werken er aan om de nieuwste aanpassingen in 
te voeren. Er is al een nieuw modern logo. Dat was de eerste 
actie. Deze nieuwe look zal stapsgewijs worden uitgerold.  
Daarnaast beschikken we over een speciaal ingerichte ruimte, 
onze zogenaamde ‘belevingshal’. Een ruimte waarin de histo-
rie van het bedrijf en de huidige activiteiten worden gepresen-
teerd zodat bezoekers met eigen ogen kunnen zien met wat 
voor bedrijf ze te maken hebben!”

Mark, we hebben tot dusver een prachtig verhaal mogen 
aanhoren, maar wat kan de Van Kaathoven Groep voor de 
inwoners van Boskant betekenen?

“Een heleboel. En natuurlijk niet alleen voor de inwoners van 
Boskant.
Voor bedrijven kunnen we papiercontainers plaatsen of 
rolcontainers voor het afval. Voor particulieren kunnen we 
containers leveren voor het afval wat vrijkomt bij verbouwing 
of bij renovatie van de tuin (snoeiafval enz.). Als het idee bij 
mensen leeft dat wij dat niet doen, dan wordt het tijd dat we 
dat eens ontzenuwen. Wij leveren het complete pakket op 
gebied van containers, inzameling en afvalverwerking.”

Een blik op de keukenklok leert ons dat de kleine uurtjes al-
weer in zicht komen. Tijd om er een einde aan te breien. Nog 
één korte vraag aan Mark.

Geef nog eens in een aantal regels weer waarom iemand 
(klant of iemand die werk zoekt) voor jullie bedrijf zou 
kiezen?

“Vooruit dan maar, als afsluiting:

• De Van Kaathoven Groep is een dynamisch en innova-
tief bedrijf.

• Er is veel kennis in huis, kennis die we willen delen met 
onze klanten zodat bijvoorbeeld minder afval wordt 
geproduceerd aan de bron, waardoor je dus minder 
kosten voor afval hebt.

• We zijn sterk in het verwerken van organische afvalstro-
men.

• We steken veel energie in het zoeken naar methoden 
om afvalstromen te upcyclen, om waarde toe te voegen, 
nuttig te hergebruiken.

• We kunnen logistiek meerwaarde bieden - we zitten 
vlakbij en bieden gemak, snelle en goede service.

• We zijn sterk in het verwerken en upcyclen van papier en 
kunststof.

• Recyclebare materialen worden de grondstoffen voor de 
toekomst. Onze strategie is om samen met ons team 
van 140 enthousiaste collega’s hier actief invulling aan 
te geven.

• We zijn een echt familiebedrijf waar het fijn werken is.”

Mark, en indirect ook Rob, Robbert en André, namens de 
clubbladredactie van harte bedankt voor de tijd die je (jullie)
aan dit interview hebt (hebben) willen besteden. Een ding 
weet ik zeker, als ik nog jong zou zijn, zou ik wel weten waar 
ik me zou melden. Juist............ bij de Van Kaathoven Groep.

Senior

AFVAL:
SCHEIDEN AAN DE BRON
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Antoon Opheij

In deze bijdrage willen we kort stilstaan bij het overlijden van Antoon Opheij op 1 
februari 2014 jongstleden. Anton was ruim 52 jaar lid van v.v. Boskant.

Ook het verenigingsleven kent zo z’n minder plezierige momenten. Het overlijden 
van Antoon Opheij (Toon voor de Boskanters), al jarenlang lid van onze vereniging, 
is zo’n moment.

In de beginjaren dat Toon, samen met z’n vrouw Maria (voor de meesten was het 
Marietje), in d’n Boskant kwam wonen, heeft hij zich aangemeld als lid van v.v. 
Boskant. Niet dat het spelletje hem in de uitvoering ervan zo aan het hart lag, maar 
Toon vond toen al dat een voetbalclub bij het dorp Boskant hoorde en dat je daar 
als inwoner dus ook deel van moest uitmaken.
Heel lang heeft z’n actieve “loopbaan” niet geduurd; Toon had een aantal andere 
hobby’s die hem veel meer trokken. Toch bleef hij lid van de club, hij ging er bijna 
vanzelfsprekend van uit dat zijn bijdrage nodig was en goed besteed zou worden!
Op Nieuwjaarsdag 2012 hebben we Toon in het zonnetje gezet in verband met z’n 
50-jarige lidmaatschap.

Bij de meeste van onze jeugdige leden zal Toon niet zo bekend zijn. Gezien het 
leeftijdsverschil is dat niet zo verwonderlijk. Bovendien werden de wedstrijden van 
Boskant al een geruim aantal jaren niet bezocht, Toon was meer een man “op de 
achtergrond”.

In vele ogen nog te jong, Toon is 76 jaar geworden, heeft hij ons moeten verlaten.
We zullen het moeten doen met de vele fijne herinneringen.

IN MEMORIAM
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Op zondag 5 januari stond bij v.v. Boskant de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 
het programma. Zoals eigenlijk elk jaar kon het bestuur ook nu tevreden 
constateren dat veel leden, sponsors, supporters en andere betrokkenen de 
weg naar de kantine wisten te vinden om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 

wensen. De Nieuwjaarsloterij, een 
hapje en drankje en de feestelijke in-
formele afsluiting hielden de mensen 
ook nu weer lang in de kantine.

Tussen de feestelijke bedrijven door was er ook 
tijd voor een officieel gedeelte. Voorzitter Ronald 
ter Haak bedankte de afscheid nemende be-
stuursleden Hans van Driel en Michael van den 
Hove. Beiden zijn per 7 november jl. officieel met 
hun bestuurstaken gestopt en hebben een grote 
staat van dienst. Michael is binnen de vereniging 
vooral bekend als ontwerper van zo ongeveer 
alle communicatieve uitingen van de vereniging. 
Hoewel niet meer in de hoedanigheid van bestuurslid, heeft Michael gelukkig aangegeven zijn creatieve brein aan 
de vereniging ter beschikking te blijven stellen. Hans was sinds 2004 penningmeester van v.v. Boskant, een rol die 
hij ook jarenlang binnen het toenmalige jeugdbestuur heeft vervuld. Zoals Ronald in zijn toespraak terecht aangaf 
is de inbreng van Hans ook op vele andere vlakken erg groot geweest. Voor het huidige bestuur vormde dit meer 
dan voldoende aanleiding om Hans te benoemen tot lid van verdienste van v.v. Boskant.

Behalve van de beide ex-bestuursleden werd ook 
afscheid genomen van Jessica de Wit en Hilde Bakx, 
die na jarenlange trouwe dienst voor de laatste keer 
als bardames te bewonderen waren. Gezien de drukte 
en de dorst van de aanwezigen hebben zij zich waar-
schijnlijk niet hoeven te vervelen op hun laatste dag. 
Tot slot werden traditiegetrouw ook de jubilarissen 
in het zonnetje gezet. Dit jaar ging het om Frans van 
Hastenberg, Wim van Kronenburg en Jan Konings, 
die allen 50 jaar lid van v.v. Boskant zijn. Naast een 
bloemetje ontvingen zij een mooi certificaat ter herin-
nering aan deze mijlpaal.

Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd!
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# Prijs Lotnr. Prijswinnaar Sponsor

1 Home Entertainmentset (Philips) 77148 Patrick van den Hove Sponsorcommissie

2 Groot Italiaans Levensmiddelenpakket 56347 Carlo Opheij Sponsorcommissie

3 Groot Italiaans Levensmiddelenpakket 56174 Walter Smits Sponsorcommissie

4 Contactgrill van Tristar 52160 Marion Schenning Sponsorcommissie

5 Cognac VS Louis Royer 77261 Maarten vd Linden Privésponsor

6 Schotse Whisky Johnnie Walker 64407 v. Aarle (Populierenln) Privésponsor

7 Champagne Brut G. Gruet et Fils 49423 Jan van Duinhoven Privésponsor

8 Chique gereedschapsset in koffer van Dunlop 64295 Ans van Hastenberg Sponsorcommissie

9 Champagne Demi Sec Premier Cru Paques et Fils 51249 Toos Peters Privésponsor

10 Nike sport shirt lange mouwen dames (Small) 64289 Patrick Rovers Brabant Sports

11 Nike sport shirt lange mouwen dames (Medium) 64341 Roel Kuijpers Brabant Sports

12 Nike sport shirt lange mouwen  dames (Large) 64322 P. van den Berk Brabant Sports

13 Gourmetset 43195 Silvia Lueb Privésponsor

14 Pakket met 4 flesjes crème likeur 56146 Michel Bassant Slijterij Gèrard

15 Fles kruidenlikeur 49246 Mike van der Heijden Slijterij Gèrard

16 Rode wijn Epicuro 2012 Montepulciano d'Abr. 52381 Roy van der Linden Slijterij Gèrard

17 Pakket Gordon's speciaal donker bier met glas 64331 Roel Kuijpers Slijterij Gèrard

18 Luxe pizzaset 5 delig 51467 Giel en Lieke Sponsorcommissie

19 Prosecco Superiore Brut Rustico Nino Franco 51400 Ties Brans Privésponsor

20 Bierpakket 8 flesjes divers 51613 Swen vd Broek Slijterij Gèrard

21 4 leuke senseomokjes Holland print in kistje 52276 J. Toenders Sponsorcommissie

22 4 leuke senseomokjes Holland print in kistje 64439 Christ van Hastenberg Sponsorcommissie

23 Bierpakket met 3 flesjes Odulphus Blond Bests 49363 H. v/d Zanden (Hulst) Slijterij Gèrard

24 Grote fles Odulphus Blond Bests Bier 51453 Lieke en Giel Slijterij Gèrard

25 Grote fles Odulphus Blond Bests Bier 49338 Nicole vd Biggelaar Slijterij Gèrard

26 Fruitpakket 64194 Hans Bergenhuizen Landwinkel De Bever

27 Luxe sporttas 51524 Joan van Hastenberg Brabant Sports

28 Luxe sporttas 77267 Maarten vd Linden Brabant Sports

29 Badjas (XL) 77005 M. Egelmeers Bomax

30 Badjas (M) 64171 Huub v/d Zanden Bomax

31 Badjas (L) 56092 H. v/d Zanden (Rooi) Bomax

32 Groot Italiaans Levensmiddelenpakket in doos 64281 De Vriendschap Sponsorcommissie

33 1,5 liter Belgisch donkerbruin bier Gauloises 52365 Bianca Diedericks Slijterij Gèrard

34 1,5 liter Belgisch donkerbruin bier Gauloises 56125 Huub v/d Zanden Slijterij Gèrard

35 1,5 liter Belgisch donkerbruin bier Gauloises 64174 Huub v/d Zanden Slijterij Gèrard

36 Houten kistje met kwaliteits rosé Capesecco 51455 Lieke en Giel Sponsorcommissie

37 Rode Wijn Dornfelder 2011 Jesuitenhof (Dui) 43385 Rien van der Zanden Privésponsor

Uitslag Nieuwjaarsloterij 2014 
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# Prijs Lotnr. Prijswinnaar Sponsor

38 KNVB bal Wesley Sneijder 51238 Annie Kastelijn Brabant Sports

39 KNVB bal Wesley Sneijder 77229 Tim van Breemen Brabant Sports

40 KNVB bal Wesley Sneijder 52433 C. Saris Brabant Sports

41 KNVB bal Wesley Sneijder 51870 Michael van den Hove Brabant Sports

42 Rode Wijn Merlot (2012) Mont-Auriol 52510 J. Claassen Privésponsor

43 Roois Koffiebontje likeur 64613 Ties Brans Privésponsor

44 Rosé Port  Croft Pink 51112 Rens van Heesch Privésponsor

45 Rode wijn Shiraz Mourvedre 2012 Southb. (Z.Afr) 51290 M. Schepens Privésponsor

46 Kaarsenpakket inclusief deco huisje 64776 Bert Buiting Sponsorcommissie

47 Kaarsenpakket inclusief deco huisje 49376 Anita Strijbos Sponsorcommissie

48 Koeler rugzak + Rode wijn du Toitskloof C. Merlot 51510 Joan van Hastenberg Sponsorcommissie

49 Koeler rugzak + Rode wijn du Toitskloof C. Merlot 64232 Jos van Laarhoven Sponsorcommissie

50 Peperkoek  + vogelhuisje 51221 Karin Renders Privésponsor

51 Peperkoek  + vogelhuisje 77019 Piet Verhagen Privésponsor

52 Peperkoek  + vogelhuisje 53642 Ria van Aarle Privésponsor

53 Rode wijn Du Toitskloof C. Merlot (Z.Afr) + DVD 51138 John van der Heijden Sponsorcommissie

54 Rode wijn Du Toitskloof C. Merlot (Z.Afr) + DVD 56307 Ad v. Hastenberg (Frz.) Sponsorcommissie

55 Rode wijn Du Toitskloof C. Merlot (Z.Afr) + DVD 49191 Lisa Habraken Sponsorcommissie

56 Rode wijn Du Toitskloof C. Merlot (Z.Afr) + DVD 52234 Mari v/d Laar Sponsorcommissie

57 Perzik cider + DVD 52102 Joop Heijmans Sponsorcommissie

58 Boerenschenkwijn + DVD 52520 Harry van Kollenburg Sponsorcommissie

59 Witte houten kalenderblokken 51074 Van Boxmeer Sponsorcommissie

60 Witte houten kalenderblokken 64154 F. v. Hastenberg (Jzn) Sponsorcommissie

61 Kaarsenpakket 53507 Iwan van Kollenburg Sponsorcommissie

62 Kaarsenpakket 51421 Leo Persoons Sponsorcommissie

63 Tas + DVD 52325 R. Vogels Privésponsor

64 Bal (Total) + DVD 56104 Evert van Hoeven Privésponsor

65 Oranje fanpakket 52080 Rudy Neggers Privésponsor

66 AA sponsorset muts/handschoenen/tasje 43340 A. van Herpen Privésponsor

67 DVD pakket André Rieu 52461 B. van Dalen Privésponsor
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Alhoewel de Commissie Media 
& PR al meerdere jaren bestaat, 
was dit tot voor kort een heel 
klein clubje waarin naast Wil 

van der Linden de grote steun en toe-
verlaat Michael van den Hove was. Voor 
alles wat met communicatie te maken 
had, heeft Michael de afgelopen jaren 
topwerk verricht. Zowel de website als 
ons clubblad ‘De Bal is Rond’ werden 
(en worden) door hem haarfijn verzorgd, 
waar Wil zich ook richtte op de wedstrijd-
verslagen en kranten.

Michael gaf afgelopen zomer aan dat hij met het 
bestuur wilde stoppen en zich wilde richten op die 
dingen die hem het allerbeste liggen. Die eerlijkheid 
werd gewaardeerd! Daarom zijn we gaan kijken hoe 
we hier vanuit de club het beste invulling aan 
konden geven. Temeer omdat een van de 
drie speerpunten waar het bestuur zich 
op richt Kwaliteit & Imago is en Media 
& PR daar belangrijke onderdelen van 
zijn. Afgelopen zomer zijn we vervol-
gens met Michael gaan kijken hoe we 
dit team groter konden gaan maken. Met 
succes!
 
Met een groepje mensen, waarvan som-
migen al redactieleden bij De Bal is 
Rond waren maar ook ‘vers bloed’, zijn 
we gaan nadenken wat we eigenlijk op 
dit vlak zouden willen doen in de komende 
jaren voor onze club. Hierop hebben we samen 
de stappen voor de volgende jaren bepaald, 
en gekeken wat dit groepje mensen het lief-
ste op dit vlak zou willen bijdragen om hier 
structuur en helderheid in aan te brengen. 
 
Voor alle ‘geprinte media’ zoals De Bal is Rond en 
Posters zullen Michael en nieuwkomer Giel van 
den Dungen de kar trekken. Michael blijft het aan-
spreekpunt voor De Bal is Rond, waarbij we verder 
in de redactie Roy van der Linden en Peter van den 
Elsen hebben weten aan te trekken. In de redactie 
blijven o.a. Wil van der Linden en Ron van Breemen 
als ervaren rotten in het vak.

Wil van der Linden zal ook aanspreekpunt blijven 
voor alles wat met ‘verslaggeving’ te maken heeft. 
Denk hier aan de kranten, artikelen op andere web-
sites, maar ook fotografisch verslag.
Voor alle ‘social media’ zoals Facebook en Twitter 
gaan de zelfbenoemde Socios Roy ‘Pablo’ van der 
Linden en Mark van der Heijden de kar trekken. 
Voor de zaken rond de ‘website en e-mail’ gaan we 
samen nog kijken hoe we hier het beste invulling aan 
kunnen geven.
 
Op deze manier proberen wij de komende tijd ons 
steentje bij te dragen om het Kwaliteit & Imago van 
onze club zo hoog mogelijk te houden!

 
Wouter Jacobs - Commissie Media & PR

Commissie Media & PR krijgt vorm!
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Degenen die het plaatselijk 
nieuws het afgelopen jaar 
van dichtbij hebben ge-
volgd, zullen weten dat de 

Rooise voetbalverenigingen ruim een 
jaar geleden geconfronteerd werden 
met een fors hogere kostenpost doordat de huur van de velden met een flink bedrag 
werd verhoogd. Overigens werd die verhoging ook doorgevoerd bij een aantal andere 
buitensport verenigingen (korfbal bijvoorbeeld). Het is niet in dit artikel om daarover 
(opnieuw) een discussie los te maken, maar u kunt zich wel voorstellen dat er in het 
afgelopen jaar heel wat woorden aan “vuil” zijn gemaakt.

Overleg tussen belanghebbenden en de gemeente heeft er toe geleid dat vanaf 1 januari 2014 het groen onderhoud 
door de verenigingen zelf zal worden uitgevoerd. Het mes snijdt aan twee kanten, de gemeente bespaart in onder-
houdskosten en de verenigingen kunnen, door het werk uit te voeren met vrijwilligers, op die manier een deel van 
de huurverhoging “terugverdienen”.

Op zaterdag 8 maart heeft v.v. Boskant met een grote groep vrijwilligers een eerste aanzet gegeven tot dat eigen 
beheer. Met liefst 16 personen werd een groot deel van het sportpark gesnoeid. 

Groenonderhoud 
door v.v. Boskant 
met veel verve 
aangepakt!
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Dankzij de aanwezigheid en het werk van een 
aantal goed uitgeruste vakmensen (Boskant is 
bekend om de vele hoveniers!) en de vele sjou-
wers (ouders van onze E1 spelers) was er ’s mid-
dags om 3 uur sprake van een strak “gesnoeid” 
sportcomplex. En goed uitgerust betekent dan 
meer dan helemaal fit aan de start verschijnen! 
De apparatuur en de hulpmiddelen waarmee het 
sportpark “bestormd” werd, maakten het werk 
bijna aangenaam en zorgden er in ieder geval 
ook voor dat de fysieke belasting voor de vele 
vrijwilligers te dragen was.

Om alle risico’s van oververmoeidheid en onder-
voeding uit te schakelen was er tijdens het mid-
daguur een welverdiende rust- eet- en drinkpauze 
ingelast. Daar werd volop gebruik van gemaakt! 
Zo zelfs dat de herstart even wat problemen leek 
op te leveren! Een complimentje voor Ans en het 
bedienend personeel!

Na gedane arbeid is het goed rusten. Het zweet 
moest nog even kunnen opdrogen en moest 
bovendien worden aangevuld. Het weer was 
uitstekend, dus er was eigenlijk maar één keuze 
na afloop van de werkzaamheden: neerzakken op een van de terrasstoelen, lekker in de zon. Met de rug naar het 
Zuiden, zodat het resultaat van de werkzaamheden nog eens kritisch kon worden aanschouwd. Een resultaat om 
trots op te zijn!
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Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) ook bij jeugd

Bij de senioren was men het al gewend: voor en na de wedstrijd wordt het wedstrijdformu-
lier niet meer op papier ingevuld, maar gebeurt alles digitaal via de computer. In navolging 
van de teams in categorie A en de seniorenteams in categorie B zullen nu ook de D-pupillen 
t/m de A-junioren binnenkort gebruik gaan maken van het Digitaal Wedstrijd Formulier 
(DWF). De data vanaf wanneer het DWF gebruikt kan worden zijn zaterdag 29 maart (D-pu-
pillen), 12 april (C-junioren), 19 april (B-junioren) en 3 mei 2014 (A-junioren).

Vacatures

De voetbalvereniging is altijd op zoek naar mensen die iets voor de vereniging willen beteke-
nen. Een lijstje met openstaande vacatures staat hiernaast weergegeven. Met betrekking tot 
volgend seizoen zijn de vacatures van penningmeester en kantinebeheerder(s) inmiddels 
zeer urgent!!!
Als u belangstelling heeft voor een van deze vacatures (of tips en suggesties ter invulling 
ervan) gaarne contact opnemen met het bestuur!

Verenigingsonderzoek

In februari 2014 heeft onderzoeksbureau DUO een verenigingsonderzoek gehouden bij v.v. 
Boskant. Het onderzoek kende een zeer goede respons met in totaal 129 ingevulde vragen-
lijsten. Hierbij een globaal overzicht van de resultaten (nadere analyse volgt):

De ledentevredenheid ligt bij v.v. Boskant relatief hoog wat betreft:
• Sfeer + normen en waarden • Communicatie    
• Verenigingsgevoel • Trainers van de selectie
• Extra activiteiten • Kantine
• Wedstrijden (m.u.v. Boskant 4)

De belangrijkste verbeterpunten zijn:
• Opkomst en afwisseling trainingen van de lagere elftallen
• Scheidsrechters (Boskant 1-3)
• Aandacht voor niet-selectieteams
• Moderniteit kleedlokalen en temperatuur douches
• Kwaliteit velden en afgelastingen hierdoor.

De vereniging heeft ook enkele vragen toegevoegd aan het onderzoek met betrekking tot 
de toekomst. Een beknopt overzicht van de eerste resultaten:

• 68% is voorstander van een gedeelde kantine met andere verenigingen

• 57% vindt het een goede optie om in de toekomst samen te gaan met andere
 verenigingen.
 Eveneens meer dan de helft (52%) noemt dit zelfs een noodzakelijke voorwaarde.

• 71% is van mening dat een kunstgrasveld de vereniging aantrekkelijker zou maken,
 63% vindt kunstgras een noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst.

Verenigingsnieuws

Vacatures

Bestuursfunctie
• Penningmeester

Commissies
• Voorzitter activiteiten-
   commissie
• Lid jeugdcommissie
• Contactpersoon selectie in
   de technische commissie

Kantine
• Kantinebeheerder(s)

Trainers
• Trainer lagere elftallen

Leiders
• Boskant 4
• Boskant 6

Vlaggers
• Boskant 4
• Boskant 6

Scheidsrechters
Personen die op zaterdag- 
en/of zondagmorgen een 
wedstrijdje willen fluiten.

Algemeen
Personen die zich enkele 
uren in willen zetten voor 
activiteiten binnen de 
vereniging

Als u belangstelling heeft 
voor een van deze vacatures, 
gaarne contact opnemen met 
het bestuur.
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Familieberichten

Mag ik me voorstellen.....

Ik heet Fien.

Op 31 januari 2014 ben ik geboren.

Mijn papa en mama zijn

Frank Konings en Jori van de Wijdeven.

Hoi allemaal,
ik heet Tijl

Ik ben een broertje van Sophy
Op 3 februari 2014 ben ik geboren.

Mama heet Ingeen papa heet Anton.

Voor degenen die het nog niet wisten:
(omdat we niet eerder in ‘DBIR’ stonden)

Op vrijdag 20 september 2013 hebben wij 
elkaar het ja-woord gegeven!

Ron van Uden & Kitty Vermeltfoort

Helemaal nieuw op deze wereld...

Lise heet ik.

Ik ben geboren op 5 februari 2014.

Mijn trotse ouders zijn:

Erwin Brouwers en Saskia Bolster
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Wè doe de gij nou..?

‘Wè doe de gij nou?’ is een artikel waarin de vele vrijwilligers van v.v. Boskant in de schijn-
werpers worden geplaatst. Wie zijn deze mensen, wat doen zij precies en waar draagt het 
allemaal toe bij? Voor sommigen is de taak of de mens minder bekend binnen de vereni-
ging, maar niet minder belangrijk!

...vûr d’n Boskant!

Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Adrie Anthonissen.

Kun je iets over jezelf vertellen?
Op 17 mei word ik alweer 60 jaren jong. Ik ben woonachtig in Sint-Oedenrode, op d’n Vo-
gelenzang. Ben getrouwd met Birgit en wij hebben samen een dochter Louke (14) en een 
zoon genaamd Syb (12). Ik kom al jaren in d’n Boskant. Ik ben van oorsprong geen Boskanter, 
maar toen ik op een gegeven moment op de Liemdpseweg woonde, werd ik door Wim van 
Hastenberg gevraagd of ik niet vlagger wilde worden van het 2e. Toen was Frank Jansen nog 
leider. Daarna ben ik voornamelijk leider geweest bij de jeugd en later een lange tijd vlagger 
en verzorger bij het 2e geweest.

Leuk dat ik jou hier tref, maar eh... ‘wè doe de gij tegenwoordig vûr d’n Boskant?’
Soort van accomodatieverzorger bij alle thuiswedstrijden op zondag. Ik ben dit gaan doen op 
het moment dat Bertje de Koning nog voorzitter was van d’n Boskant. Dus volgens mij zo’n 7 
à 8 jaar geleden. 

Wat houdt dat in?
Ik heb de zorg voor het gebruik en beheer van de kleedlokalen op zondag.

Waarom doe jij dit werk?
Ik ben een echte clubman en ben graag onder de mensen.

Kun je iets meer vertellen, hoe ziet jouw dagtaak of periodieke taken eruit voor dit alles?
Normaal gesproken begint mijn zondagse werkdag om 08.30 uur. Als het 1e thuis speelt, zorg 
ik ervoor dat de vlaggen gehesen zijn bij de kantine. Daarna worden de voetbalvelden voor-
zien van de cornervlaggen. Ook de kleedlokalen worden onderworpen aan een 1e controle 
of alles er goed bijstaat en of ze in gebruik genomen kunnen worden en vervolgens wordt 
de boiler aangezet. Verder zorg ik voor het gebruikelijke bakje thee in de rust van alle teams, 
alle kleedlokalen worden meteen na de wedstrijd schoongemaakt en ontvang en begeleid ik 
de scheidsrechters bij aankomst van de kleedlokalen. Incidenteel leen ik nog wel eens intrap-
ballen uit aan bezoekende teams die hun materiaal niet compleet hebben. Eigenlijk zit ik niet 
stil en zie ik amper ‘een bal’ van de gespeelde wedstrijden. En als het 1e thuis speelt, zit mijn 
taak er rond 17.30 uur op.

Naam: Adrie Anthonissen

Leeftijd: Op 17 mei aanstaande wordt hij 60!

Woonplaats: Sint-Oedenrode

Functie: Gastheer van het sportpark op zondag

Uitvoerend sinds: 7-8 Jaar

Overige taken: Bezorger van het mooie clubblad,
‘De Bal Is Rond’
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Wat is dan het uiteindelijke resultaat van jouw werkzaamheden?
Zoals al genoemd bij de vorige vraag, de kleedlokalen worden schoongehou-
den, iedereen wordt voorzien van een kopje thee en verder krijgen de scheids-
rechters wedstrijdballen uitgedeeld.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste mensen, maar wel van wezenlijk 
belang?
Ik heb volgens mij niks gemist in mijn verhaal en alles wel benoemd. Nou ja, 
wat niet zichtbaar is dat er zo’n 10 tot 20 keer op een dag mij de vraag wordt 
gesteld van: “hèdde niet dit of dat in huis?” Van toiletpapier, tot een linkersok 
of zelfs keepers handschoenen. Maar ik ben geen materiaalman!

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Mensen hebben het idee van och, Adrie regelt het wel. Maar dat hoort er 
gewoon bij. Ik ben graag onder de mensen en ben een echte clubman. Ik ben er 
gewoon ingerold. Toen we met het 2e veel naar Limburg moesten nam ik vaak 
de kinderen mee. Als ik ze dan bij een uitwedstrijd even niet zag vond ik dat 
wel vervelend, maar later met dit werk was dit juist prettig en vertrouwd in een 
eigen omgeving. Volgens mij heb ik het overgenomen van Piet van Hastenberg, 
ja zo ben ik er ingerold. Ondertussen loopt Gérard onze verzorger binnen. “Hé, 
Adrie heb je niet toevallig een rol toiletpapier voor me?” Beiden lachen we hier 
hard om en hebben dus meteen een praktijkvoorbeeld. 

En wat maakt het minder leuk?
Ooit heb je wel tegenstanders die na een verloren wedstrijd demonstratief hun voetbal-
schoenen uitkloppen in de gang. Hier spreek ik ze dan op aan en krijg dan gelijk een grote 
mond terug. 
Of kleedlokalen die echt te vies achtergelaten worden (en niet alleen door de tegenstan-
ders). Maar het bestuur heeft gezegd dat als het uit de hand loopt, ik er foto’s van moet 
maken, zodat de veroorzakers hier op aangesproken kunnen worden. Maar gelukkig is dat 
nog nooit voorgevallen!

Wat doe je beroepsmatig of studie en staat dit in verband met je vrijwilligerswerk?
Dit heeft geen connectie met mijn vrijwilligerswerk. Ik ben meewerkend voorman bij de 
WSD. Hierin werk ik in de groenvoorziening. Ondertussen loopt weer een ‘klant’ binnen. 
Ruudje van der Zanden, van het 2e. “Zeg Adrie, er ligt een bal in de tuin bij de familie v.d. 
Hurk, maar die mensen zijn niet thuis en nu hebben we geen reservebal.” Adrie pakt meteen 
een bal, test deze en geeft hem mee.

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips vûr d’n Boskant of individuele leden?
Dat heb ik wel, het is wel zo prettig als mensen iets komen lenen, dat ze het daarna ook 
terugbrengen. Maar dat gebeurt niet in alle gevallen. Krijg verder voldoende waardering en 
ik hoef niet per se in de schijnwerpers te staan.

Tot slot is het leste woord nog vûr jou.
Het meeste is nu wel gezegd. Ik heb 
liefde voor deze club en zolang ze het 
thuis nog goed vinden, mijn gezondheid 
het toelaat en ik het werk aan kan, blijf ik 
dit doen. Ik vind het gewoon gezellig.

Adrie, hartelijk bedankt voor jouw ver-
haal, dit geeft weer een mooi beeld van 
onze vele vrijwilligers! En uiteraard be-
dankt voor jouw inzet! Houdoe en..........

Pirreke
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Met maar liefst 61 lopers (be-
geleiders, gasten en spelers) 
en 12 vrijwilligers waren er 
weer veel Boskanters betrok-

ken bij de jaarlijkse speurtocht van onze 
vereniging. Dit jaar was de coördinatie voor 
het eerst in handen van Marc Saris die dit 
meer dan voortreffelijk heeft gedaan.

De tocht voerde richting Sort/Liempde en was gesplitst 
in een korte route voor de F en mini-F en een langere 
route voor de E- en D-pupillen. Onderweg moesten 
vragen beantwoord worden en spelletjes gedaan. De 
posten werden bemand door Melanie en Lieke, in gezelschap van een 
paard dat niets van al die kinderdruktes moest hebben, en door 6 spelers van de C1, waarvan er 3 de uren mochten 

schrijven voor hun maatschappelijke stage die ze bij v.v. Boskant lopen. 
Uiteraard werd er onderweg nog lekker gesmikkeld van de heerlijke ap-
peltjes die de firma De Bever weer traditiegetrouw sponsorde.

Bij terugkomst in de kantine stonden de frietjes klaar. Hoewel Jolanda 
en Sandra dit pas (natuurlijk na een instructie van Ans) voor het eerst 
deden was dit niet te proeven. Zeker na zo’n energievretende tocht 
smaakten ze heerlijk. 
De loterij, waarbij iedereen prijs had, zorgde voor een mooi slot van de 
avond, zodat iedereen moe maar voldaan naar huis kon gaan. Hoe-

wel....... een paar eenzame 
vaders vonden het in de 
kantine gezelliger dan 
thuis, aangezien hun echt-
genotes een paar daagjes 
weg waren. Het werd dus 
toch ietsje later, maar niet 
minder gezellig.....!

Weer grote deelname speurtocht..!



25 • De Bal Is Rond, april 2014

Huismannen

Sinds kort is bekend dat Wilco van den Biggelaar en Paul van den 
Oever soms wel heel erg slecht behandeld worden door hun vrou-
wen. In de periode van de speurtocht zijn ze zelfs alleen gelaten 
door Joanita en Anita..! De dames gingen zomaar op wintersport en 
lieten de kinderen achter bij hun echtgenotes. Die moesten dus zelf 
de was doen, de droger uitruimen, de  vaatwasser in- en uitruimen 
en (soms) eten koken. Tot lang na de speurtocht moesten ze hun 
verhaal kwijt. Gelukkig hadden ze een luisterend oor in de vorm 
van de nog resterende volwassenen die de kantine nog moesten 

opruimen. Iedereen hoopt dat het trauma snel verwerkt is, zodat de dames volgend jaar weer zorgeloos een paar 
welverdiende daagjes weg mogen.

Boskant 7 stelt alles in  het werk om het seizoen nog 
te redden

Daar waar het Boskant 7 de vorige competitie nog voor de wind 
leek te gaan met zelfs serieuze titel aspiraties, heeft het team het dit 
seizoen een stuk lastiger om mee te doen in hun klasse. Dit seizoen 
lukt het, ‘t gedreven team van leider Lamber van Kronenburg, nau-
welijks om de punten bijeen te sprokkelen. Zelfs een eindstand in de 
onderste regionen lijkt inmiddels onvermijdelijk. De huidige plek op 
de ranglijst laat het team niet ongemoeid. Kosten nog moeite wor-
den gespaard om nog tot een redelijke eindklassering te komen. Zo 
maakt sinds kort een verzorgster deel uit van de technische staf van 
het veteranenteam. Hopelijk is deze aanvulling van de ervaren heren 
uit het team net voldoende om de wedstrijd(en) te laten kantelen.

Spoedhulp

Voor de spelers van Boskant 5 blijkt ieder jaar weer dat een seizoen van 
20 wedstrijden wat aan de lange kant is. Mede door blessures wordt 
het steeds lastiger om op donderdagavond 11 namen op papier te krij-
gen en dan moet het weekend nog beginnen.
Onlangs voegde John van der Heijden zich ook toe aan de lijst met 
‘niet fitte’ spelers. Tijdens een wedstrijd, die niet veel intensiever was 
dan anderhalf uur uit de wandelvierdaagse, stortte John zich ineens ter 
aarde. (“Ut wâr net of er iemand unne kei achter op m’n been gooide.”) 
De medische staf van Boskant 5 dacht aan een zweepslag, maar John 
vertrouwde het niet helemaal en ging voor de zekerheid toch maar 
even voor een ‘second opinion’ naar het ziekenhuis. Daar constateerde 
iemand met zo’n witte jas - die iets langer had doorgeleerd - dat zijn 
achillespees was afgescheurd. Zijn been werd meteen helemaal inge-
pakt om de volgende dag met ‘spoed’ geopereerd te worden.
Op maandag moest John al om 8 uur ’s morgens aanwezig zijn, maar 
hij was niet de enige. Naar zeggen gingen spelers uit Keldonk, Boer-

donk, Spoordonk en schijnbaar ook iemand uit de Goeiendonk hem voor. Hierdoor kwam hij pas om 11 uur ‘s 
avonds uit de operatie en kon hij eindelijk aan zijn herstel gaan beginnen. We wensen hem veel beterschap toe!

Gehoord & gezien
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Boskant C2 in het nieuw

Timmer- en klusbedrijf Mari Schepens heeft 
onlangs Boskant C2 in het nieuw gestoken. Zo 
zijn ze de voorjaarscompetitie in hagelnieuwe 
tenues begonnen. Zoals de meesten van ons 
weten heeft dit team zich ingespannen om 
voor de dialyseafdeling van het Radboudzie-
kenhuis, waar  teamgenoot Jimmy veel tijd 
doorbrengt, een spelcomputer te regelen.
(Lees hierover meer elders in dit blad.) Na 
deze vriendenactie en de prachtige nieuwe 
shirts kan voor dit voetbalteam van v.v. Bos-
kant het jaar bijna niet meer mooier worden, 
hoewel een kampioenschap natuurlijk een 
mooie bekroning van dit seizoen zou zijn..!

Boskant E1 in het nieuw

Ondanks het feit dat Boskant E1 al enige we-
ken in een prachtig nieuw tenue hun wedstrij-
den speelt, is sponsor Bo-Max pas recent in 
het zonnetje gezet. Door drukke werkzaamhe-
den was het er tot nu toe niet van gekomen. 
Eigenaar van deze leverancier van wellnes-
sproducten is Ronald ter Haak. Als nieuwe 
voorzitter van v.v. Boskant weet hij als geen 
ander hoe belangrijk sponsoring is voor een 
club. Met de financiële ondersteuning van dit 
jeugdteam, waarin ook zijn zoon speelt, laat 
hij zich niet onbetuigd op sponsorgebied..!

Coaches van v.v. Boskant lopen er warmpjes bij

Wederom heeft van de Wijdeven Isolatie v.v. Boskant een warm hart toe 
gedragen. Na eerder de lagere seniorenteams en het damesteam te 
hebben voorzien van nieuwe tenues, was het nu de beurt aan de 
technische staf van deze elftallen. Zowel de grensrechters als de 
leiders van de genoemde teams van v.v. Boskant zijn voorzien 
van nieuwe coachjassen. Het bestuur van v.v. Boskant en 
de technische staf (van de seniorenteams) danken Ton en 
Irene van de Wijdeven voor deze waardevolle bijdrage.

Nieuwe kleding
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Patrick Rovers’ FC Magic Mari met
miniem verschil winnaar 2e periode!
De spanning bij de strijd om de titel ‘De Amateurcoach van 
Boskant’ is nog steeds om te snijden! Aan kop van het algemeen 
klassement heeft Patrick Rovers een klein gaatje geslagen met 
zijn achtervolgers. Hij kan al langzaam na gaan denken welke 
apps hij wil gaan installeren op de eerste prijs, een iPad. In zijn 
kielzog is het echter stuivertje wisselen om de achtervolgende 
plaatsen. Het gat tussen de nummer 2 en de nummer 7 is bij-
voorbeeld maar 19 punten. Er is dus nog van alles mogelijk!

2e periode
De koppositie die Patrick Rovers met zijn FC Magic Mari in het algemeen klassement heeft weten te bemachtigen, 
heeft hij grotendeels te danken aan het hoge aantal punten dat hij in de tweede periode heeft gehaald, 368 stuks 
maar liefst. Met dit aantal punten is hij dan ook de winnaar van de tweede periode geworden. Dit toont maar weer 

eens aan dat De Amateurcoach een leuk spel is voor 
iedereen, waarbij voetbalkennis absoluut niet noodza-
kelijk is om een prijs in de wacht te slepen!

Makkelijk ging het behalen van deze 2e periode echter 
niet. Tot de laatste speelronde van deze periode bleef 
het erg spannend bovenin. De grootste concurrenten 
om de eerste plek waren Peer Veldkamp en Aty van 
Hastenberg. Met een minieme voorsprong van 1 punt 
wist Patrick het Solexteam van Peer Veldkamp toch 
voor te blijven. Aty’s ‘Hast’ volgde op 9 punten afstand. 
Voor de overige deelnemers in de top 10 zie de tabel.

Patrick, Peter en Aty hebben met deze prestatie een 
klein prijsje verdiend, welke ze inmiddels al uit de han-
den van de organisatie hebben ontvangen!

Weekwinnaars
Als men naar winnaars per speelronde kijkt vallen er 
twee dingen op. Ten eerste zijn er erg veel speelrondes 
met sterk variërende topscores. Dit komt omdat iedere 
zondag als aparte speelronde telt. Dus als er door afge-
lastingen slechts 1 Boskants team in actie komt, wordt 
dit toch als een aparte speelronde gerekend. Verder 
valt op dat er veel verschillende weekwinnaars zijn. 
Alleen Dirk van Uden en Aty van Hastenberg wisten 
zich beiden tweemaal tot weekwinnaar te kronen. Dit 
betekent dat er binnen Boskant door veel verschillende 
spelers wekelijks punten worden behaald, wat weer 
betekent dat elke speelronde iedere deelnemer kans 
maakt op de portie bitterballen!

Topscorers
Joris Doreleijers is nog steeds de meest scorende spe-
ler van voetbalvereniging Boskant. Dit seizoen heeft hij 
het net alweer 21 keer weten te vinden. Wel wordt hij 
nog steeds op korte afstand gevolgd door een aantal 
andere spelers. Joris van Hastenberg volgt namelijk 
met 19 doelpunten namens Boskant 5. Hier weer kort 
achter staat Jan van Hastenberg met 18 gescoorde 
goals. Zal het hen nog gaan lukken om Joris te achter-
halen of zelfs te passeren in de resterende duels?

Eindstand 2e periode 24 februari 2014

# Deelnemer Team Score

1 Patrick Rovers FC Magic Mari 368

2 Peer Veldkamp Solexteam 367

3 Aty Hastenberg Hast 359

4 Roy van der Linden Roy vd Linden 352

5 Ben Heijmans Blijmans Buddy's 347

6 Adrie van Heesch Fc Bal Op 't Dak 340

7 Brett Veldkamp Brettboskant 336

8 Michael van den Hove Goal Patrol 335

9 Maarten van der Linden Hansie 333

10 Pieter van de Warenburg Bafana Bafana 330

Weekwinnaars 2e periode
Speelronde Weekwinnaar Score

Speelronde 9 Michael van den Hove 21

Speelronde 10 Linda van Heesch 89

Speelronde 11 Thom Saris 33

Speelronde 12 Aty van Hastenberg 63

Speelronde 13 Dirk van Uden 34

Speelronde 14 Patrick Rovers 57

Speelronde 15 Aty van Hastenberg 42

Speelronde 16 Peer Veldkamp 31

Speelronde 17 Dirk van Uden 19

Speelronde 18 Mark de Koning 17

Speelronde 19 Ben Heijmans 93

Topscorers top 5
# Speler Elftal Goals

1 Joris Doreleijers Boskant 6 21

2 Joris van Hastenberg Boskant 5 19

Jan van Hastenberg Boskant 6 18

4 Geert Habraken Boskant 2 12

5 Sem Veldkamp Vrouwen 1 11
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De top 5 topscorerslijst bestaat verder nog uit Geert 
Habraken en Sem Veldkamp. Het gat met de eerste 
drie is echter wel wat groter en lijkt onoverbrugbaar. 
Geert heeft de vijandelijke doelmannen dit seizoen 12 
keer weten te verschalken. Sem lukte dit een keer min-
der en staat op 11 doelpunten. Niet genoeg voor een 
top 3 klassering, maar zeker wel goede statistieken!

Veel succes gewenst aan alle deelnemers voor de 
derde periode!

Organisatie De Amateurcoach

Algemeen klassement t/m 30 maart 2014

# Deelnemer Team Score

1 Patrick Rovers FC Magic Mari 830

2 Ben Heijmans Blijmans Buddy's 803

3 Peer Veldkamp Solexteam 795

Roy van der Linden Roy vd Linden 795

5 Maarten van der Linden Hansie 783

6 Michael van den Hove Goal Patrol 780

7 Adrie van Heesch Fc Bal Op 't Dak 769

8 Rob Heijden van der FC opdeslof 763

9 Mike Heijden van der Tikkie Takie 754

10 Maikel Merks FC Merks 747

Mededeling!
Inleveren spullen vlooienmarkt

Op Hemelvaartsdag wordt bij v.v. Boskant weer 
de jaarlijkse vlooienmarkt gehouden. Gelukkig 
worden hiervoor volop spullen ingeleverd, alleen 
niet altijd op de juiste manier.

De spullen kunnen worden ingeleverd bij Rien 
van der Zanden. We willen echter vriendelijk 
maar dringend verzoeken om als er spullen wor-
den gebracht, eerst even contact met Rien (tel. 
474476) op te nemen. Daarna kunnen in overleg 
de spullen worden ingeleverd.

Soms worden er zomaar spullen op de stoep gezet en dat is niet de bedoeling. Alvast bedankt hiervoor.

(Kleding en schoenen die in goede staat zijn kunnen ook worden ingeleverd.)
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Op 8 Februari stond het 
jaarlijkse darten op het 
programma voor de C2, 
C1 en A1. Welke speler of 

speelster zou zich kunnen kronen tot 
de nieuwe Michael van Gerwen?

Om 19 uur was het zover, de poule indeling was 
bekend door een geheel betrouwbare loting. De 
opkomst was erg hoog waardoor de organisa-
tie, unaniem, had besloten om te spelen in 3 
categorieën namelijk C2, C1 en A1.  Het resul-
taat was een stevige strijd op de 4 Boskantse 
dartbanen. Zoals een goede dartswedstrijd 
betaamd werden de darters luid aangemoedigd 
door de leiders van hun teams, Lakeside was er 
niets bij. Met name Ruud van der Zanden en Pieter van 
de Warenburg (Leiders A1) hebben nog steeds blaren 
op de handen van het klappen.

Het niveau was erg hoog maar wanneer er op het 
scherpst van de snede gegooid werd, waren de houten 
borden niet overbodig. Naast de dartcompetitie werd er 
gebruik gemaakt van de voetbaltafel, tafeltennis en kon 
de subtopper PSV - FC Twente gevolgd worden. Geluk-
kig voor de vele PSV supporters (en ook de nodige 
Ajacieden) kon er weer eens feest gevierd worden in 
Eindhoven. Na de wedstrijd zorgden Ans en Jan voor 
het nodige krachtvoer in de vorm van een frietje. Na 
een langdurige poulefase waren de finalisten van de 
avond bekend:

A1: Marc de Laat Vs. Tim “Simon” Witlox
C1: Stef vd Coevering Vs. Joep van Breemen
C2: Marel Eijkemans Vs. Jimmy Vorstenbosch

De finales werden gespeeld met een groot publiek maar 
van zenuwen was geen enkele sprake. Bij de C2 trok 
Jimmy aan het langste eind door Marel te verslaan. 
Stef kroonde zich in een spannende strijd met Joep tot 
winnaar. Tim “Simon” Witlox bezweek onder de druk en 
werd uiteindelijk overduidelijk weggedart door Marc.

Al met al een zeer geslaagde avond! Michael van 
Gerwen heeft er 3 sterke concurrenten bij en hopelijk 
vertonen ze volgend jaar hun kunsten opnieuw in de 
Kantine!

Zeer geslaagde dartsavond bij de junioren

Finalisten C2
Marel & Jimmy Finalisten C1

Stef & Joep

Finalisten A1
Tim & Marc
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Donderdag 24 april

PUBQUIZ
Zondag 4 mei

(H)OLLANDSE MIDDAG
Zaterdag 10 mei

SONGFESTIVAL PARTY
Zondag 18 mei

THUISTOERNOOI JEUGD

Donderdag 29 mei

FAMILIETOERNOOI
+ VLOOIENMARKT
Zaterdag 31 mei

AFSLUITINGSAVOND
Vrijdag 6 t/m maandag 9 juni

JEUGDKAMP

Activiteitenkalender
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Het eerste succes is binnen. Zondag 30 maart wist ons 
2de elftal de periodetitel binnen te halen tegen concur-
rent HVCH. Eindstand 3-2. Een uitstekende prestatie. 
Dit betekent in ieder geval dat zij de nacompetitie spe-
len voor promotie naar de 1ste klasse.

Het 1ste elftal is nog volop in de race voor de 2de plek en 
voor de 3de periode titel. Als ze de 2de plek behouden 
spelen ook zij nacompetitie. 
Dit zou een zeer goede prestatie zijn van beide teams.

Ook het 3de presteert  de laatste weken beter en het ziet 
er naar uit dat ze zich gaan handhaven.

Het 4de heeft het elke week moeilijk maar laten wel zien 
een hechte groep te zijn. Een speciale pluim voor Bart 
Rovers is hier wel op zijn plaats. Helaas hebben we als 
TC geen leider kunnen vinden voor dit team en daar zijn 
we niet blij mee.

Het 5de draait mooi bovenin mee maar zullen het niet 
redden om kampioen te worden. Wel zullen ze mooi bij 
de eerste 3 eindigen.

Het 6de draait ook mooi bovenin mee en het ziet er naar 
uit dat ook zij bij de eerste 3 gaan eindigen.

Het 7de heeft vergeleken met vorig jaar een minder jaar. 
Hopelijk kunnen ze nog een paar wedstrijden winnen 
waardoor ze in de middenmoot kun-
nen eindigen.

Al met al staan we er 
prima voor bij de senioren.

De dames hebben het ook dit 
jaar niet gemakkelijk. Het blijft 
een probleem dat als je tegen 
2de en 3de elftallen moet spelen 
er (te) vaak speelsters van hogere 
teams mee doen. Toch hebben de 
dames een leuke groep die elk jaar 
beter en beter wordt.

Bij de selectie kunnen we vaststellen dat het grootste 
gedeelte van de staf intact blijft. Toch moeten we op 
zoek naar een vlagger voor het 2de, een leider voor het 
2de en een leider voor het 3de.
Ook zijn we nog op zoek naar een contactpersoon voor 
1,2 en 3. Deze functie wordt nu gecombineerd door 
Huub met zijn voorzitterschap van de TC.

Bij de overige teams hebben we op dit moment nog 

geen compleet overzicht maar ook daar kunnen we nog 
mensen gebruiken. 
De TC wil bekijken of er op donderdag meer getraind 
kan worden. Het is lastig in te schatten of hier über-
haupt wel behoefte aan is. Lekker een uurtje trainen. 
Moet het serieus of juist niet. Het blijkt in ieder geval 
dit jaar dat de opkomst gemiddeld op ± 13 personen 
uitkomt wat natuurlijk niet echt veel is.

Ook valt het ons als TC op dat er ontzettend veel spe-
lers in onze ogen - en dat is natuurlijk moeilijk te beoor-
delen - heel makkelijk afzeggen, niet op komen dagen, 
of niet eens naar hun team komen kijken in geval van 
blessures. Als kleine club is het o zo belangrijk dat we 
elkaar helpen zodat elk team kan spelen. Dit voorkomt 
ergernis op de donderdag en op zaterdag en zondag, 
omdat er dan vaak nog van alles geregeld moet worden. 
Kom zo veel mogelijk, dit maakt het voor iedereen een 
stuk makkelijker en het is goed voor de teamgeest en 
leiders en trainers haken daardoor niet af. 
Het noodzaakt ons echter wel om zeer kritisch te kijken 
naar het volgend seizoen om te bepalen of we wel door 
kunnen gaan met 7 elftallen. Insteek zou moeten zijn 
om zoveel mogelijk spelers te laten voetballen, daar 
gaat het ten slotte om, maar het moet ook te organise-
ren blijven voor leiders, TC en wedstrijdsecretariaat. We 

zijn hier reeds over in gesprek 
met de verschillende betrok-

kenen en hopen hier in mei 
duidelijkheid over te heb-

ben.

Bij de jeugd heb-
ben we na de 

winter van 
de B1 de A1 
gemaakt en 

dat is tot nu 
toe prima uitge-

pakt.  Ze staan keurig op 
een 4de plek op het moment dat 

ik dit schrijf. Een aantal talenten hebben al 
geproefd bij de selectie en ook andere spelers hebben 
al bij senioren teams meegedaan. Dit is goed voor de 
ontwikkeling zolang het op een goede manier gaat.

De C1 zit in een zware poule wat uiteraard goed is voor 
de weerstand dus ontwikkeling. Hier zitten behoor-
lijk wat talenten in waar we nog zeker meer van gaan 
horen.

De C2 heeft nog niet gewonnen maar zitten er telkens 
dicht tegen aan. Komt zeker nog goed.

Nieuws van de Technische tafel 
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De D1 speelt in de 2de klasse en hebben nu behoorlijk 
wat tegenstand. Ondanks dat de stand anders doet 
vermoeden spelen ze een aardig potje mee.

De E1 speelt in de 1ste klasse en draait keurig mee in de 
middenmoot. Een erg goed spelend team wat overloopt 
van de talenten.

De F1 heeft een leuk teampje 
ondanks dat dit in de resultaten 
niet helemaal terug te zien is. 
Maakt nog niet zoveel uit, ple-
zier dat is waar het om draait.  
In de wintermaanden hebben 
ze ook nog mee gedaan aan 
de winterzaalcompetitie in de 
Streepen. Volgens wat ik ge-
hoord heb was het vooral voor 
de ouders erg gezellig maar 
over de uitslagen heb ik niet 
zoveel gehoord.

De mini F hebben hun eigen 
competitie. Ook zij spelen elke 
zaterdag een potje voetbal en 
doen dat met erg veel plezier.

De minies trainen op zaterdag 
ochtend.

We zijn er ons als TC en JC van bewust dat de aanwas 
van onderaf wat achterblijft. Onze focus ligt dan ook 
met name op deze doelgroep. Hier zullen we de komen-
de weken veel aandacht aan gaan geven.

Naast dit gegeven is het ook zo dat vanaf volgend 
seizoen alle elftallen hun wedstrijdformulieren via het 
Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) zullen gaan invul-
len, dus via de computer. De senioren werken hier al 
een tijdje mee en dat gaat prima. Geen papieren romp-
slomp meer. De leiders zullen hiervoor getraind worden.

De (lange) Jan heeft aangegeven volgend jaar echt te 
gaan stoppen. We zullen hem gelukkig zaterdags nog 
geregeld langs de lijn zien staan bij ‘zijn’ keepers. We 
zijn op zoek naar een opvolger maar kunnen reeds vast-
stellen dat Stan Veldkamp, de vaste assistent van Jan,  
hier al op een hele goede manier invulling aan geeft.

Verder zullen Stan van Has-
tenberg en Maarten van der 
Linden gaan stoppen met de 
TC. We hebben reeds opvolgers 
gevonden waar ik erg blij mee 
ben. Marc Saris en Rob van der 
Heijden gaan de plaatsen inne-
men en worden reeds betrok-
ken bij een aantal zaken.

Nu het einde van het seizoen 
nadert zullen weer heel veel 
mensen benaderd worden 
om ook volgend jaar weer iets 
voor onze senioren en jeugd 
te doen. Als vereniging kun je 
niet zonder vrijwilligers en daar 
zijn we dan ook trots op en 
dankbaar voor. Ik hoop dat we 
ook volgend jaar weer op jullie 
steun mogen rekenen.

Namens v.v. Boskant wil ik eenieder reeds nu al bedan-
ken voor het slagen van een mooi seizoen, en het kan 
allemaal nog mooier worden. 
Met een mooie mei maand in het verschiet met leuke 
toernooien, allerlei activiteiten  en natuurlijk nacompeti-
tie voetbal.

Nog veel voetbalplezier!

Namens de TC, 
Huub van der Zanden

Nieuwe aanvoerder

Traditiegetrouw gaat de E1 Boskant in om lootjes voor de Nieuwjaarsloterij aan de man 
te brengen. Zo werd er door Boaz ter Haak ook aangebeld bij Anita en Willy van der 
Heijden. Toen zij al zijn lootjes uit zijn boekje kochten vroeg hij: “... doen jullie ook iets 
voor de voetbalclub..?” “Ja, een klein beetje..,” antwoordde Willy, bescheiden als hij is. 
Waarop Boaz zei: “Ons pap ook, hij is de nieuwe aanvoerder..!”

Gehoord & gezien
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De ‘Club van 50’ is in het seizoen 2010-2011 
opgericht door de sponsorcommissie. Doel 
hiervan is om voor de senioren jaarlijks een 
vast bedrag in te zamelen t.b.v. activiteiten 

buiten het voetbal om. Dit is vooral van belang voor de 
studerende leden, die maar weinig financiële middelen 
hebben om deel te kunnen nemen aan uitstapjes van 
het elftal.

Inmiddels telt de ‘Club van 50’ al 60 leden. Zij maken jaarlijks 50 euro of meer over en steunen daarmee de uitstap-
jes van de elftallen. Als dank hiervoor hangt hun naam op het bord van de ‘Club van 50’ in de kantine.
Helaas ontbreken er nog een viertal namen op dit bord, die dat al een tijdje verdienen. Dit komt omdat de plaatjes, 
zoals die er nu hangen, niet meer gemaakt kunnen worden. Gelukkig is Jan van der Linden bereid gevonden om 
nieuwe plaatjes te maken. Deze zullen afwijken van de oude plaatjes en voor een betere uniformiteit is daarom 
besloten om alle plaatjes te vervangen. Dit zal binnenkort gaan gebeuren.

De 3-jarige contracten van alle deelnemers uit het eerste jaar zijn inmiddels verlopen. De organisatie hoopt dat 
deze zullen worden verlengd en dat er ook dit seizoen nog een bedrag van 50 euro zal worden overgemaakt. De 
deelnemers kunnen binnenkort een nieuw contract tegemoet zien.
Het blijft uiteraard mogelijk om lid te worden van de ‘Club van 50’ aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar aan 
de bar. Teams met veel leden van de ‘Club van 50’ krijgen een voordeeltje bij de verdeling van de gelden, dus zorg 
ervoor dat veel spelers van je team staan ingeschreven!

Voor meer informatie kun je bij Martien van den Hove terecht.

Doorstart Club van 50

Het vorig seizoen gestarte ‘oliebollen bakken’ op 
oudjaarsdag heeft dit seizoen een goed vervolg 
gekregen. Vooraf konden bestellingen wor-
den geplaatst, die indien gewenst werden 

thuisbezorgd. Uiteraard was het ook voor de toevallige 
passant mogelijk een oliebol te scoren. De actie is we-
derom zeer succesvol verlopen en het lijkt er dus op dat 
ook dit een jaarlijkse traditie kan gaan worden!

Er werden ruim 1000 (1076 om precies te zijn) oliebollen verkocht, waarvan de helft van tevoren was besteld via 
bestelbrief, e-mail of telefoon. Dit was ongeveer hetzelfde aantal als het jaar ervoor. De prijzen waren hetzelfde 
gebleven, waardoor de opbrengst dus ook ongeveer gelijk was.
De vele vrijwilligers van de activiteitencommissie wisten er samen met de leden en omwonenden weer een gezel-
lige dag van te maken.

Succesvolle oliebollenverkoop
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Mogelijk een onverwachte opening van 
een bijdrage aan ‘De Bal Is Rond’. Een 
bijdrage waarin we u als lezer op de hoogte 
willen brengen van het verloop van de rik-

avonden die gedurende de winterperiode in de kantine zijn 
georganiseerd. Vier wedstrijden welgeteld, twee voor de jaarwis-
seling en twee er na. Een echte wintersport derhalve zou een snelle 
conclusie kunnen zijn. 

De term ‘kaartspel’ gevolgd door de specificatie ‘rikken’ is doelbewust gekozen als begin van het artikel. Want 
navraag bij onze jeugd leert dat bij het woord ‘rikken’ meestal een wazige reactie volgt, het mobieltje tevoorschijn 
wordt gehaald en met enkele snelle vingerbewegingen de Wikipedia encyclopedie wordt geopend. Rikken......., nooit 
van gehoord. Over een aantal jaren wordt er dus zeer waarschijnlijk niet meer gerikt. Misschien reden om de vraag-
tekens achter ‘erfgoedlijst’ te vervangen door uitroeptekens?!  Het kan trouwens goed zijn dat de erfgoedlijst niet 
de goede plek is om de rikhistorie te bewaren. Geeft niet, als het maar bewaard wordt!

In de winterperiode is er dus in de kantine van v.v. Boskant gerikt. Vier (donderdag) avonden lang. Met gemiddeld 
6 tafels (24 deelnemers dus). Vooral wat oudere deelnemers. Op één uitzondering na, in de persoon van Ben He-
ijmans! Dus toch ook bij onze jeugd enige (letterlijk!) interesse. 

Ook dit jaar werd er weer fanatiek ‘geknokt’ om de dagprijzen en....... de eindzege. De organisatie was zo attent 
geweest om de eindstand te berekenen over drie van de vier wedstrijden. Het minst beste resultaat mocht worden 
doorgestreept. Helemaal handig als je eens een avond verhinderd was!

Eindstand rikconcours
1e plaats en winnaar van de v.v. Boskant rikbokaal Bert de Beer 234 punten
2e plaats Wil van Haaren 226 punten
3e plaats Henk Heijmans 220 punten

Uiteindelijk is het dus toch een spannende strijd geworden; slechts 14 punten verschil tussen de nummer 3 en de 
nummer 1.  Uit de reactie van de deelnemers bleek duidelijk dat ze zich uitstekend hadden vermaakt, dus voorlopig 
moeten we het spelletje er toch nog maar even inhouden.

Kaartspel rikken op de
nationale erfgoedlijst??

Onderhoudscommissie doet het er goed van!
Natuurlijk kent ook onze onderhoudscommissie regelmatig haar 
welverdiende pauze. Een pauze met een extra tintje, als een van de 
medewerkers weer een jaartje ouder is geworden. Je zou kunnen 
verwachten dat, gezien de leeftijd van de eigen tandjes of de kosten 
van een nieuw gebit, vooral getrakteerd wordt op slagroomgebak of 
iets anders ‘zachts’. Is dat een keer niet het geval, dan worden alle 
risico’s uitgesloten en wordt er een greep gedaan in de eigen gereed-
schapsvoorraad. “En hij is skèrp, ik heb ‘r vurdemiddag nog unne 
keer goewd mè de vijl aongezete”, aldus de jarige!

Gehoord & gezien
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 27 maart 2014

Financiën

Overzicht

Opvallendste zaken opbrengstenkant:
1. Achterblijvende sponsorbijdragen / reclameborden
2. Stijging van inkomsten uit contributie
3. De voorlopige kantine opbrengsten in lijn met begroting

Opvallendste zaken kostenkant:
1. Veldhuur (met extra verhoging) nog niet verwerkt
2. Lagere personeelskosten t.o.v. 2012/13
3. Energiekosten zullen jaarbegroting gaan overschrijden

Maatregelenpakket

De forse verhoging van de veldhuur (30% in 2013, 67% in 2014 en 100% in 2015) betekent een enorme extra kostenpost 
voor de vereniging. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden presenteerde het bestuur tijdens de ledenvergadering 
van maart 2013 een maatregelenpakket. De voorlopige effecten hiervan werden gepresenteerd.
 
De conclusie luidt dat de genomen maatregelen op verschillende vlakken hebben geleid tot meer inkomsten en minder 
kosten. Het exploitatietekort over 2012/13 bedroeg echter bijna € 9.000,- en een nieuwe fase in de verhoging van de veld-
huur volgt nog. Het is daarom noodzakelijk de ingezette lijn van het maatregelenpakket te blijven volgen. Bovendien zal er 
de komende periode extra aandacht worden geschonken aan het speerpunt sponsoring.

Contributie

De volgende contributie bedragen zijn vastgesteld voor het seizoen 2014/2015:
• Pupillen: €   76,00 • Rustend lid: €   60,00  
• Junioren: €   88,00 • Kaderkorting: €   25,00
• Senioren: € 140,00 (= incl. wasgeld)
   
Petitie bierfles

Hans Egelmeers en Peter Veldkamp hebben met hun handtekeningenactie het bestuur overtuigd van de wens van de 
leden om de bierfles in de kantine te behouden.

Speerpunten

Financiën en Sponsoring

Er is een nieuwe sponsorcommissie geformeerd. De leden van deze nieuwe commissie zijn: Ad de Bever (was reeds lid), 
Ronald ter Haak, Boudewijn de Poorter en Rien van der Zanden. Martien van den Hove heeft tot grote tevredenheid van 
het bestuur aangegeven als adviseur/klankbord verbonden te blijven aan de sponsorcommissie, waarmee de ervaring en 
het netwerk van Martien voor de vereniging behouden blijven.
Sponsorpakketten zullen worden opgesteld en gepresenteerd tijdens een speciale sponsoravond op 23 mei a.s. Een 
belangrijke doelstelling van de commissie is om bestaande sponsoren te behouden en nieuwe sponsoren enthousiast te 
maken.

Accommodatie en Sportpark

De werkgroep ‘Toekomst v.v. Boskant’ heeft een voorlopige opzet heeft gemaakt voor hoe het sportpark er in de toekomst 
uit zou kunnen zien. Door Lars Nouwens is deze opzet vertaald in een concrete tekening, die tijdens de vergadering aan de 
leden getoond is.

Duidelijk is dat de haalbaarheid en financiële gevolgen nog uitgebreid onderzocht moeten worden voordat er concrete 
stappen kunnen worden ondernomen. Ad benadrukt daarom dat de schets dient als input voor te voeren discussies en 
geen vastgesteld plan betreft. 

Voor de volledige notulen verwijzen wij u door naar de 
website: www.vvboskant.nl (Rubrieken > Prikbord).!
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N.a.v. de getoonde schets kwamen er verschillende vragen. Gemene deler in de antwoorden was dat er nog veel dingen 
onzeker zijn en onderzocht moeten worden. De getoonde schets was volgens het bestuur noodzakelijk om e.e.a. concreter 
te maken en de volgende fase in te kunnen gaan met de aangrenzende verenigingen. Dit wil echter niet zeggen dat er tij-
dens het proces zich geen wijzigingen voor kunnen doen. Dit geldt ook voor de geformuleerde uitgangspunten. Voor een 
compleet overzicht wordt verwezen naar de notulen op de site.

Kwaliteit en Imago

De volgende zaken zijn gerealiseerd:
• Vervanging van de douche- en verwarmingsinstallatie in de kleedlokalen.
• Vervanging van de geluidsinstallatie in de kantine.
• Nieuwe layout voor de De Bal Is Rond is gerealiseerd.  
• De commissie Media en PR is gevormd, de rolverdeling duidelijk en het actieplan bepaald.
• Door onderzoeksbureau DUO is een verenigingsonderzoek uitgevoerd.

De vervolgstappen zijn:
• Resultaten verenigingsonderzoek gebruiken voor verbetering kwaliteit.
• Vervangen toiletgroepen kantine in de zomerstop (loodgieters en tegel-

zetters gevraagd!).
• Lancering vernieuwde website met geïntegreerd mail- en database sys-

teem.
• Elftalindeling senioren beter afstemmen op de behoeften van spelers en 

de vereniging.  
• Herziening van (technisch) beleidsplan voor de jeugd. 
• Bekeken wordt welke acties opgezet kunnen worden om actief jeugdle-

den te werven.

Verkiezing Sportman/vrouw & Vrijwilliger

Erwin Brouwers werd gekozen als sportman van het jaar 2013. Hij liet 
Ilona van Galen en Brett Veldkamp achter zich. Annie Raaijmakers en An-
nemarie Rovers zijn de sportvrijwilligsters van 2013 en lieten Ad Nouwens 
en Adrie Anthonissen achter zich.

Mededelingen

Vacatures

Hans van Driel trad in november af als penningmeester en vervult de func-
tie ad interim. Na dit seizoen stopt hij definitief. Inmiddels zijn liefst 7 kan-

didaten tevergeefs benaderd. De complete lijst met kandidaten 
en tips is doorgewerkt. Het bestuur roept nadrukkelijk de hulp 
van de leden in. De continuïteit van de vereniging komt serieus 
in gevaar als er geen penningmeester komt. Alle aanwezigen 
worden daarom opgeroepen het bestuur te voorzien van tips 
en suggesties ter invulling van de vacature. 

Overige vacatures:
• Kantinebeheerder(s)
• Contactpersoon selectie in TC
• Voorzitter activiteitencommissie
• Leider en assistent scheidsrechters Boskant 4 & 6
• Lid jeugdcommissie
• Clubscheidsrechters

Verenigingsonderzoek

In februari 2014 heeft onderzoeksbureau DUO een verenigings-
onderzoek gehouden bij v.v. Boskant. De eerste resultaten van 
dit onderzoek staan elders in dit blad (Verenigingsnieuws).
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