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Ook voor de redactie van het clubblad zit het voetbalseizoen 2013-2014 er 
met deze editie van De Bal Is Rond weer op. Een voetbalseizoen met veel 
activiteiten en gebeurtenissen, zowel op sportief als sociaal gebied.

Dat levert uiteindelijk weer een heleboel informatie op, nieuwe feiten, 
informatie die mogelijk interessant voor u is. In vroegere tijden was het in 
een dorp als Boskant geen probleem om die informatie rond te sturen; de 
tamtam deed haar werk wel. Tegenwoordig lukt dat op deze manier niet 
meer, maar gelukkig staan ons allerlei andere media ter beschikking. De 
meest directe is natuurlijk onze website  (www.vvboskant.nl), die bij de v.v. 
Boskant leden eigenlijk met stip op nummer 1 in de lijst van favoriete sites 
zou moeten staan. Maar eigenlijk is die informatiebron, voor met name onze 
jeugd, al verouderd en halen zij de info binnen via andere media zoals Twit-
ter en Facebook.

Gelukkig blijkt een geprinte versie, in de vorm van ons clubblad De Bal Is 
Rond, toch nog steeds goed in de markt te liggen, ook al lijkt bij de jongeren 
de papieren versie het op (korte) termijn te gaan verliezen van de digitale 
versie! Kwalitatief is er natuurlijk al een verschil; op onze site is de digitale 
versie al in kleur, terwijl bij de papieren versie, uit kostenoogpunt, alleen 
maar het coverblad in kleur is. Maar we blijven er naar streven om in de (na-
bije) toekomst een kleurendruk bij u te bezorgen!

Als u dit blad in handen heeft, zult u toch weer versteld staan van de vele 
informatie die de afgelopen periode verzameld is. Informatie, die bij de per-
sonen die “wat dichter bij het vuur zitten” (een relatief kleine groep binnen 
onze vereniging, denk aan bestuursleden, commissieleden en andere vrijwil-
ligers) mogelijk al wel geheel of deels  bekend zijn. Even terzijde: als u zich 
ook aanmeldt bij deze groep, komt u dus ook in die bevoorrechte positie; u 
bent van harte welkom!

Zoals u kunt lezen, zijn er een aantal interessante ontwikkelingen die ertoe 
moeten bijdragen dat onze vereniging op termijn overleeft!
Ontwikkelingen die nodig zijn, want alle tekenen wijzen er op dat sport-
verenigingen (met name voetbal) in de toekomst steeds meer “de eigen 
broek zullen moeten optrekken”. Wat betekent dat er dus een grotere eigen 
bijdrage van de leden nodig zal zijn. Meer vrijwilligers werk!

De  leden van de redactie wensen u vanaf deze plek een hele fijne vakantie 
toe. Een vakantie die voor onze selectie op zondag 3 augustus eindigt; dan 
namelijk staat de 1e training alweer gepland. Precies een week later, op 
zaterdag 9 en zondag 10 augustus wordt er alweer gevoetbald tijdens het 
BRON toernooi bij v.v. Rhode.

Veel leesplezier!

De redactie.

Voorwoord
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Seizoen 2013-2014 is alweer afgesloten. Jammer 
genoeg wist Henry met zijn selectie in de nacom-
petitie promotie naar de 3e klasse niet binnen te 
halen. Ze wisten een mooie 2e plaatst te behalen 
in de 4e klasse. Voor het seizoen 2014-2015 kun-
nen ze dus gaan voor het kampioenschap in de 
4e klasse. We zullen dan een aantal mooi derby’s 
hebben tegen Olland en Nijnsel, ik kijk er al naar 
uit. 

Verder hebben we ook goed nieuws vanuit het 
bestuur. We hebben inmiddels twee nieuwe be-
stuursleden gevonden. Voor de functie van Hans 
van Driel heeft Mark van Kaathoven zich beschik-
baar gesteld. Verder is het bestuur uitgebreid 
met Jori van de Wijdeven als voorzitter van de 
activiteitencommissie. Jori kan ons als bestuur 
dan goed aangeven hoe de diverse activiteiten 
verlopen en of we er geld aan overhouden of dat 
er geld bij moet. Ik heet Jori en Mark vanaf het 
nieuwe seizoen hartelijk welkom. Hun officiële 
benoeming zal in november plaats vinden tijdens 
de ledenvergadering, op voorwaarde dat ze door 
jullie gekozen zullen worden. 

Accommodatie/kantine/sportpark
In de vorige uitgave van “De Bal Is Rond” gaf ik al 
aan dat we de toiletgroep en de bar zouden gaan 
verbouwen. Deze klus is inmiddels (nagenoeg)  
achter de rug en het is super mooi geworden. Met 
een ploeg van +/- 30 vrijwilligers hebben we deze 
klus geklaard. Als bestuur hadden we een budget 
vastgesteld en daar zijn we binnen gebleven. 

Als jullie na de zomerstop aan het nieuwe seizoen 
beginnen zal een ieder het eindresultaat kunnen 
aanschouwen.

Financiën en sponsoring
Inmiddels hebben we onze eerste sponsoravond 
achter de rug. Met een opkomst van een 50-tal 
sponsoren mogen we terug kijken op een suc-
cesvolle avond.

De sponsorcommissie wist 26 nieuwe sponsoren 
binnen te halen. Dit is inclusief de ING-bank. We 
hebben ons, begin mei, ingeschreven voor een 
pitch bij de ING-bank. We hebben een sub-spon-
sorschap gewonnen wat in houdt dat we 3 jaar 
lang €1.000,- sponsorgeld krijgen van de ING-
bank. Vanaf het nieuwe seizoen zal het ING-logo 
dan ook op ons hoofdveld prijken met een bord 
van 10 meter.

Iemand die nieuwe sponsoren aandraagt bij de 
sponsorcommissie zullen we vanaf het nieuwe 
seizoen ook gaan belonen. Uiteraard belonen we 
alleen als de aangedragen nieuwe sponsor ook 

een overeenkomst met onze club aangaat voor 
minimaal 3 jaar. 
Voor iedere nieuwe sponsor die door jullie wordt 
aangedragen, zullen 2 bladen bier ter beschikking 
worden gesteld (en de wijndrinkers, red.?).

Kwaliteit en imago
Eerder genoemde verbouwing van de kantine 
en toiletgroep zal zeker bijdragen aan een beter 
imago van onze club.

Wat ook zal bijdragen zijn de kompleet nieuwe 
tenues van onze jeugdleden. Doordat de sponsor-
commissie is gaan werken met STER-sponsoren 
zijn we in staat om de jeugd compleet in het 
nieuw te steken. Op de shirts komt naast het v.v. 
Boskant logo ook de naam van een STER-sponsor 
te staan. De namen en logo’s van onze nieuwe 
STER-sponsoren zullen ook op de kleedkamers ko-
men te staan. We hebben inmiddels 10 van deze 
STER-sponsoren. Het kan dus voorkomen dat een 
team een sponsor op de voor- en achterzijde van 
het shirt heeft staan.

Vacatures (vrijwilligers gezocht!)
Helaas zijn we er niet in geslaagd om een vaste 
kantinebeheerder te vinden. Daarom gaan we 
vanaf het nieuwe seizoen van start met een grote 
groep vrijwilligers. Zondag en donderdag zijn 
volledig ingevuld. Voor de zaterdagen moeten 
we meer vrijwilligers hebben. We hebben nu 5 
vrijwilligers maar dat is te weinig. Indien we niet 
voldoende aanmeldingen krijgen, zijn we genood-
zaakt om de ouders van de jeugdteams verplicht 
op te roepen om op toerbeurt zaterdag 4 uurtjes 
de kantine te draaien. Want sluiten van de kantine 
omdat we te weinig vrijwilligers hebben is voor 
het bestuur geen optie.

Verder zoeken we ook vrijwilligers in de sponsor-
commissie en de kantinecommissie. Bekijk op de 
website ook de andere vacatures die we momen-
teel open hebben staan.

Graag wil ik vanaf deze plek alle leden een fijne 
vakantie toewensen. En......... tot augustus.

Met sportieve groeten,

Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Van de bestuurstafel
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H
et voetbalseizoen 13/14 zit er weer op en kan in de boeken 
bijgeschreven gaan worden. Als ieder seizoen in die boeken 
met één woord gekenmerkt zou moeten worden, dan zou ik 
voor dit seizoen voor het woord: “Verandering” kiezen. Bui-

ten onze club  zijn vele zaken aan  het veranderen en ook binnen onze 
club veranderen dingen. De veranderingen binnen onze club worden 
veroorzaakt door (de hiervoor al genoemde) externe omstandigheden, 
maar ook door nieuwe mensen en nieuwe ideeën die afgelopen jaar tot 
uitvoering zijn gekomen. Zeker niet alle veranderingen zullen leiden tot 
gewenste resultaten, maar stilstaan is achteruitgang en nieuwe ideeën 
houden mensen alert en enthousiast. Traditie is er om te koesteren en 
we moeten onze Boskantse cultuur/mentaliteit altijd in ere houden, 
maar tevens moeten we absoluut met onze tijd meegaan om ook over 
50 jaar nog te bestaan. En het is niet tegen beter weten in om hier naar 
te blijven streven..! 

Als we ons toespitsen op de jeugd kan ik wel een aantal (naderende) veranderingen benoe-
men.  Of deze veranderingen echt doorgaan en hoe ze gerealiseerd gaan worden is op 
het moment van dit schrijven niet duidelijk maar ik wil de ideeën toch graag alvast in 
het kader van “transparantie” met jullie delen. Een eerste naderende mogelijke verande-
ring is door noodzaak ingegeven. Door een tekort aan mensen die op zaterdag kantinedienst 
willen draaien zal er waarschijnlijk beurtelings door ouders per jeugdteam kantinedienst ge-
draaid moeten worden. Dit zal geen straf zijn, aangezien men maar een paar uurtjes per jaar 
aan de beurt is en dit gebeurt in een prachtig opgeknapte kantine (ook een prima vernieu-
wing). De kantine zal dan niet op zaterdag dicht hoeven te zijn. Verder worden dankzij vele 
(nieuwe) sponsoren de meeste jeugdteams compleet in het nieuw gestoken. Nieuw hierbij 
is dat de sokken behorend bij de tenues aan de jeugdleden uitgedeeld 
worden, maar deze in “eigen beheer” worden gehouden. Wanneer 
de sokken verslijten, kwijt raken of te klein worden moeten deze 
bij v.v.Boskant (tegen kostprijs) bijbesteld worden. Tenslotte zijn 
er weer nieuwe materialen (met name ballen) besteld om het 
voetbalspel zo optimaal mogelijk te beoefenen. In tegenstel-
ling tot vorige jaren krijgt ieder team (waarschijnlijk) zijn eigen 
materialen (ballen en hesjes) waar men dan ook volledig verant-
woordelijk voor wordt. Door het in eigen beheer hebben van de 
materialen is de verwachting dat de materialen langer meegaan en 
langer goed/mooi blijven.

Genoeg “food for thought” om de vakantie door te komen.  Mochten er nog goede ideeën 
ontstaan tijdens het overdenken van de voorgenoemde veranderingen, aarzel dan niet om 
dit ons te melden.

Nu genoeg over de toekomst, ik vergeet bijna terug te blikken op de voorbije prachtige 
weken. Onder perfecte weersomstandigheden hebben we alle “eindeseizoensactiviteiten” 
mogen beleven.  Elders in dit clubblad wordt er uitgebreid stilgestaan bij deze activiteiten, 
maar we kunnen constateren dat het thuistoernooi voor onze pupillen, de ouder/kindwed-
strijden, de vlooienmarkt, het jeugdkamp en de meerdaagse toernooien voor onze junioren 
perfect verlopen zijn.

Jeugdhoek
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Terugkijkend op alle jeugdactiviteiten van het afgelopen seizoen kunnen we weer trots 
zijn op wat er allemaal bereikt en georganiseerd is. Toch wil ik 2 recente zaken nog even 
extra noemen.  Zo zijn er een paar mensen binnen onze vereniging intensief bezig om het 
meisjesvoetbal binnen onze club van de grond te krijgen. De meest recente wapenfeiten op 
dit gebied, zijn 3 trainingen op vrijdag geweest. Wanneer we ook komend seizoen op deze 
manier doorpakken, kan het niet anders of ook het meidenvoetbal kan binnenkort op de 
Boskantse velden te bewonderen zijn. Het tweede punt dat ik nog heel graag wil benoemen 
is het goede nieuws rondom jeugdspeler Jimmy Vorstenbosch. In de winterstop is zijn team 
flink in de weer geweest om geld in te zamelen voor de dialyseafdeling van het Radboud-
ziekenhuis. Uiteraard heeft Jimmy zelf ook geprofiteerd van alle nieuwe spelmaterialen die 
dankzij de C2 gekocht konden worden. Wat nog mooier is, is dat hij niet langer meer hoeft 
te spelen met de aangeschafte spelcomputers  vanwege het feit dat hij onlangs een succes-
volle niertransplantatie heeft ondergaan en dus geen dialyse meer nodig heeft. Binnenkort 
zal hij weer volop aan het voetbalspelletje mee kunnen doen en wij wensen hem alvast heel 
veel plezier toe..!

Om continuïteit te kunnen blijven waarborgen zullen op de korte termijn één of twee nieu-
we jeugdcommissieleden moeten aantreden. Vanwege begrijpelijke redenen gaat Stan van 
Hastenberg de jeugdcommissie en technische commissie jeugd verlaten en voor hem dient 
uiteraard opvolging gevonden te worden. Binnen de TC jeugd is er al invulling aan de ontsta-
ne vacatures gegeven. Rob van der Heijden en Marc Saris gaan de ontstane gaten opvullen. 
Het betrof inderdaad 2 vacatures omdat ook Maarten van der Linden afscheid neemt.  Bij de 
jeugdcommissie zijn de vacatures dus nog niet ingevuld.  Wellicht dat u de zomervakantie 
kunt benutten om eens te bezien of een functie binnen de jeugdcommissie iets voor u is?

Graag wil ik iedereen namens de jeugdafdeling een fantastische vakantie toewensen. Rust 
lekker uit, zo dat we volgend voetbalseizoen weer fris aan de slag kunnen..!

Namens de jeugdcommissie

Ron van Breemen

In de rubriek “Van de bestuurstafel” heeft Ronald, onze voorzitter, al aange-
geven dat er gedurende de zomerstop een aantal werkzaamheden aan de 
kantine zullen worden uitgevoerd. De toiletgroepen met name zullen worden 
vernieuwd en ook de ruimte achter/bij/boven de bar zal een wat modernere 
uitstraling krijgen. Het streven is, en dat zal zeker gehaald gaan worden, om 
het resultaat bij aanvang van het nieuwe seizoen te presenteren. De eerste 
aanpassingen zien er al heel verfrissend uit! Natuurlijk zal het wel even wennen 
worden als de hele operatie achter de rug is. Om te voorkomen dat de “schok” 
voor onze leden te groot is, straks in augustus, alvast een eerste indruk!

Aanpassingen kantine bijna gereed
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Eindstanden jeugd voorjaar 2014

Boskant E1 1e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Mierlo Hout E5 11 30 73 21

2 Blauw Geel'38/JUMBO E3 11 25 60 32

3 Venhorst E1 11 25 49 27

4 S.V. Brandevoort E4 11 16 44 40

5 VOW E1 11 16 41 45

6 Boekel Sport E2 11 16 38 49

7 Rhode E3 11 13 31 39

8 WEC E1 11 13 29 48

9 Sparta'25 E4 11 12 42 51

10 Boskant E1 11 12 23 45

11 DVG E2G 11 9 20 32

12 Gemert E4 11 6 27 48

Boskant F1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO F4 11 31 84 12

2 Venhorst F2 11 26 52 20

3 DVG F2 11 23 61 41

4 Stiphout Vooruit F3 11 19 36 21

5 WEC F2 11 18 33 32

6 S.V. Brandevoort F4 11 17 41 34

7 Gemert F5 11 15 32 44

8 Mariahout F2G 11 12 35 57

9 Schijndel/DE WIT F3G 11 11 28 37

10 ELI F1G 10 6 29 58

11 Boskant F1 10 5 21 40

12 SCMH F1 11 3 20 76

Boskant C2 3e klasse 207

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO C5 11 30 71 21

2 DVG C3 11 28 36 14

3 Blauw Geel'38/JUMBO C8 11 25 54 28

4 Irene C2 11 21 45 37

5 Rhode C5 11 19 39 37

6 Boekel Sport C4 11 19 29 34

7 Ollandia C1G 11 18 27 19

8 ELI C2 11 9 19 53

9 Avanti'31 C4G 11 7 11 31

10 Boskant C2 11 6 29 43

11 Erp C4 11 6 12 33

12 ASV'33 C3 11 5 24 46

Boskant D1 2e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Mierlo Hout D3 11 31 44 6

2 Irene D1 11 29 49 17

3 SC Helmondia D3 11 21 44 22

4 WEC D2 11 17 37 32

5 Blauw Geel'38/JUMBO D5 10 15 19 24

6 Sparta'25 D3 11 15 43 34

7 Boekel Sport D4G 11 13 28 35

8 Rhode D2 11 13 24 37

9 Boskant D1 11 13 25 39

10 Handel D1G 10 8 17 36

11 VOW D1 11 6 10 32

12 Gemert D4 11 5 22 48

Boskant A1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Mierlo Hout A3 10 28 36 10

2 Blauw Geel'38/JUMBO A5 10 19 30 23

3 Schijndel/DE WIT A2 9 18 25 14

4 WEC A2 10 18 29 14

5 Erp A3 10 15 30 24

6 Boskant A1 10 14 20 26

7 Rhode A2 9 12 14 17

8 DVG A2 10 10 17 29

9 Mifano A2 9 9 14 23

10 SCMH A2 9 6 17 37

11 Blauw Geel'38/JUMBO A6 10 6 14 29

Boskant C1 2e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Irene C1 11 29 43 9

2 Cito C1 11 24 42 26

3 Heeswijk C1 11 23 26 14

4 NLC'03 C1 11 21 17 9

5 DVG C1G 11 19 31 26

6 Margriet C2 11 17 34 29

7 Avesteyn C1 11 15 22 21

8 Avanti'31 C2 11 13 35 43

9 Boskant C1 11 11 26 32

10 Ravenstein C1 11 7 19 34

11 EVVC C1 11 4 11 34

12 OSS'20 C2 11 2 15 44
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Tim van Haaren (voor wie hem nog niet kent) is een keeper in de selectie van v.v. 
Boskant die afgelopen zomer is getransfereerd van Best Vooruit voor een niet 
nader genoemde transfersom. Tim keept zijn wedstrijden vooral in het 3e elftal, 
af en toe ook in het 2e elftal en heeft de laatste 2 pro-

motiewedstrijden van Boskant 1 onder de lat gestaan. Tim 
heeft zijn draai in Boskant al snel gevonden en weet de 
kantine dan ook al goed te vinden.  

Op 13 april 2014 stond de wedstrijd Boskant 3 - Avesteyn 5 op het program-
ma. Hierbij werd Tim op de vroege morgen verrast door zijn teamgenoten met 
een cadeau: een vishengel.

De reden om hem die vishengel te geven, ontstond een week eerder. Tim keepte 
die week ervoor in het 2e elftal. Tijdens de vroege uitwedstrijd naar Gemert 4, 
kreeg Tim 6 doelpunten om zijn oren, Boskant 2 verloor met 1-6. Dit terwijl zijn 
(vaste) 3e elftal, dat tot dan toe niet veel punten had gehaald, de uitwedstrijd bij 
Sparta’25 6 wonnen met 2-4. Zijn teamgenoten vonden het tijd voor een passend 
cadeau aangezien hij zowel bij het 3e als 2e elftal veel doelpunten om zijn oren kreeg 
en dus elke week flink wat ballen uit zijn goal moet vissen.

Dus zo gebeurde het, op zondagmorgen 13 april werd Tim verrast met een hengel. Misschien dat deze hengel 
ervoor zou zorgen dat hij minder ballen uit de goal hoefde te vissen! En het leek te helpen in de eerstvolgende 
wedstrijd. Ondanks dat Boskant 3 verloor van Avesteyn 5, hoefde Tim maar 1 keer te vissen. Deze keer kon Tim het 
grootste woord hebben want aan deze nederlaag kon hij niets doen, zijn teamgenoten misten een x aantal open 
kansen en zelfs een penalty!

Dat Tim tegen een grap kan is wel duidelijk aangezien 
hij persoonlijk de naam van het groepsgesprek van Bos-
kant 3 veranderde in ‘Lekker vissen’. Voor de persoon 
die deze zomer nog een viskameraad zoekt, klop eens 
bij Tim aan.  

Tim van Haaren vist op zondagmorgen
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Op zaterdag 31 mei jl. werd het voetbalseizoen 2013-
2014 officieel afgesloten tijdens het eindfeest van v.v. 
Boskant. De organisatie van de avond werd verzorgd 
door het eerste elftal. Zij hadden de kantine voor de 

gelegenheid omgetoverd tot een heuse Irish Pub met bijbeho-
rende bieren (althans de glazen) en boerenspelletjes.

Op de organisatie van de avond viel weinig af te dingen en het werd ook zeker nog heel gezellig, maar het blijft jammer te 
moeten constateren dat de traditionele afsluitingsavond aan aantrekkingskracht verliest. Al een paar jaar achter elkaar is de 
animo beperkt, hetgeen voor het bestuur en de activiteitencommissie reden is kritisch naar het tijdstip en de invulling van deze 
avond te gaan kijken. 

Dit jaar was het extra jammer dat het niet zo druk 
was, omdat de avond voor een belangrijk gedeelte in 
het teken stond van het afscheid van Jan en Ans als 
kantinebeheerders van onze voetbalvereniging. Voor 
degenen die niet aanwezig waren staat op de vol-
gende pagina het bedankwoord dat door de voorzitter 
werd uitgesproken richting Jan en Ans.

Als dank voor hun jaren van inzet kregen Jan en Ans 
vervolgens een fraaie ingelijste fotocollage over-
handigd, waar ze waarschijnlijk nog vaak met enige 
weemoed naar zullen kijken. Om ook de rest van de 
vereniging de kans te geven Jan en Ans officieel te 
bedanken, zal er ook tijdens de nieuwjaarsreceptie 
overigens nog even bij stil gestaan worden.

Behalve van Jan en Ans werd er ook afscheid genomen van stoppende kaderleden (Ties, Wil en Marnita) en werden er verschil-
lende prijzen uitgereikt. Hierbij een overzicht van de winnaars, van wie er overigens nagenoeg niemand aanwezig was (!):

Minst gepasseerde keeper in competitie
Erwin Brouwers (15 goals)

Topscorer
Jan van Hastenberg  (28 goals)

Meeste trainingen bezocht lagere teams
Kelly van den Brand 35 trainingen

Verenigingsonderzoek 
Gratis lidmaatschap 2014-2015: Peter van den Elsen

Amateurcoach
1. Patrick Rovers - Fc Magic Mari - 976 punten - Prijs tablet
2. Michael van den Hove - Goal Patrol - 926 punten - Prijs 100 euro
3. Roy van der Linden - Roy vd Linden - 924 punten - Tas en bal

Nu even bijtanken in de zomervakantie en dan weer op naar een 
nieuw seizoen! Met dus wellicht een andere invulling van de afslui-
tingsavond.........

Bestuur v.v. Boskant

Afsluitingsavond in het teken
van afscheid Jan en Ans
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Na 10 seizoenen nemen we vandaag officieel afscheid van Jan en Ans als de beheerders van onze 
kantine. In 2004 nam Ans het beheer van de kantine op zich en sprong Jan zeer regelmatig bij. Al 

snel trad ook Jan definitief toe. Ze waren toen natuurlijk alles behalve onbekenden in Boskant. Zij hadden 
hun sporen binnen de vereniging al ruimschoots verdiend op allerlei vlakken. Dit was voor Jan en Ans ech-
ter geen reden om het wat rustiger aan te gaan doen. Integendeel: zij lieten hun blauwwitte hart spreken 
en gingen de nieuwe uitdaging vol overtuiging aan.

Dat het daarbij niet blijft bij een paar uurtjes per week, is misschien niet voor iedere buitenstaander 
bekend. Uiteraard zijn er de zondagen met de thuiswedstrijden van onze senioren, maar ook iedere 
zaterdag zijn er de hele dag wedstrijden op het sportpark en moet de kantine geopend zijn. Voeg daarbij 
nog de trainingsavonden, de ontelbare inhaalwedstrijden en lichtwedstrijden door de week, de toernooien, 
de feestavonden, het playbackspektakel, de vele andere activiteiten en het is wel duidelijk dat alleen het 
aanwezig zijn al behoorlijk wat tijd en energie vergt. En dan moet er nog personeel ingeroosterd worden, 
de bestellingen moeten worden gedaan, er zijn de schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en de 

financiën moeten nauwkeurig worden bijgehouden.........

De kantine is dus niet iets dat je er zomaar even bij doet. De 
werkzaamheden zijn voor een groot deel gebaseerd op clubliefde 
en laat die nou net bij Jan en Ans in overvloed aanwezig zijn. 
Niet voor niets werd Jan op de nieuwjaarsreceptie begin 2011 be-
noemd tot erelid van de vereniging. Dit was duidelijk een grote 

eer voor hem en hij zal de eerste zijn te erkennen dat ook Ans 
een belangrijk aandeel hierin heeft gehad. Samen hebben 

ze de vereniging op koers gehouden in tijden die niet 
altijd even makkelijk zijn geweest. We kregen im-

mers de crisis op ons dak, wat zich ook binnen de 
club liet voelen. Door gewoon keihard te werken 

en het huiskamergevoel in de kantine te 
handhaven zijn we ook hier echter 

doorheen gekomen. De stijgen-
de lijn is onmiskenbaar ingezet 
en de rol van Jan en Ans is 
hierin cruciaal geweest. Als ver-

eniging zijn we ze daarvoor 
dan ook zeer dankbaar!

Nu ze ermee stoppen zullen 
Jan en Ans natuurlijk niet van 

het podium verdwijnen. Zoals gezegd 
zijn ze daarvoor te veel clubmensen. Ook denkt Ans 
op dit moment zeer actief mee met de invulling van 
de kantine in het nieuwe seizoen en niet uitgesloten 
is dat zij op de achtergrond ook nog wat dingen 

mee blijft doen. Dit afscheid is dan ook alleen een 
afscheid van Jan en Ans als de vaste kantinebeheer-

ders, maar zeker niet van Jan en Ans bij v.v. Boskant en 
in de kantine!

Jan en Ans, nogmaals ontzettend bedankt voor alle tijd 
en energie die jullie jarenlang in de kantine hebben willen 
stoppen. We hebben een aandenken aan deze mooie peri-
ode voor jullie laten maken door Michael. Het is onbegon-
nen werk een cadeau te verzinnen dat recht doet aan al 
jullie inspanningen, maar we hopen toch dat jullie er vaak 
nog even met een glimlach naar zullen kijken bij 
alle herinneringen aan jullie periode in de kantine!
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Ook voor de “harde kern” van de donderdag-
avond, de vaste klanten aan de “Stammtisch” 
zal er door het stoppen van Ans en Jan wat 
gaan veranderen voor het volgend seizoen. Ans 

staat op de donderdagavond niet meer achter de bar, dus 
zullen de bestellingen door een andere persoon worden uitgeserveerd. En ook Jan zal 
voornamelijk aan de andere (ontvangende) zijde van de bar te vinden zijn.

Op wat rustigere momenten (en wat later op de avond) 
was Jan nu al een van de (potentiële) “Stammtisch 
leden”; dat zal vanaf augustus dus definitief worden als 
de ballotagecommissie daar tenminste haar akkoord 
voor geeft!

Voordat de zomerstop definitief werd, op een van de 
laatste donderdagen dat Ans en Jan nog “bedienend” 
waren, heeft Bertje (de Koning, red.) namens de vaste 
“Stammtisch” bezetting kort het woord gevoerd en Ans 
en Jan bedankt voor de goede bediening/verzorging in 
de tijd dat zij de kantine hebben gerund. Als “blijk van 
goede dienst” is aan het echtpaar een dinerbon van 
“De Beleving” overhandigd. Vanzelfsprekend was er 
voor Ans een mooi bos bloemen.

En voor de toekomst……….? “We wachten af,” was het antwoord van Bertje namens de Stammtisch leden, “maar 
we denken dat dè wel goed zal komme”!

“Stammtisch leden” nemen 
afscheid van Ans en Jan

Boskanter scoort een hole-in-one met Footgolf

Met talenten als Ron van Uden, Maarten van der Linden en Giel van den Dungen 
in de gelederen was het juist Arjan Kuppens die een hole-in-one maakte. Arjan 
Kuppens staat toch niet in Boskant en omstreken bekend  om zijn feilloze trap-
techniek maar eerder om zijn arbeid op het voetbalveld. Saillant detail, het was 
op hole 13.

Bekijk de beelden op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jd3YLK3qByg&app=desktop

Gehoord & gezien
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Tweet       Times

Boskant - Op een blauwe zondag was ik wat rond 
aan het dwarrelen op #Instagram (sociaal platform 
op voor het delen van afbeeldingen via internet), 
waar mijn volgers altijd vol trots hun foto’s plaatsen. 
Zo plaatste ook de nietsvermoedende R. van de 
Zanden een mooie foto van zichzelf, genomen in een 
wedstrijd waarbij hij de bal (alsof zijn leven ervan 
afhing) wegstoot bij de tegenstander. Hier stond ook 
een inspirerende quote bij (zie afbeelding). 
Na de quote te hebben gelezen zag ik tot mijn 
verbazing een #LIKE van, jawel DE CHRISTIANO 
RONALDO en zelfs een comment, zou hij korte lijntjes 
hebben met deze topvoetballer? 
Na wat ongeloof ben ik dieper gaan onderzoeken, 
en met resultaat. Zie hier nog geen dag later 
Ronaldo dit bericht plaatsen via Instagram. 
(zie afbeelding). We mogen gerust zeggen dat onze 
eigen motivaties verder reiken dan alleen Boskant. 
En wellicht onze topverdediger van Boskant 1 goede 
vrienden is met deze Portugese topvoetballer. Ik zou 
zeggen: Ruud, ga zo door en laat je door niemand 
stoppen. #Jijkomterwel!

#Boskantgaatverderdandeonverhardeweg #BENnietMeester
Boskant - Wat de reden is dat Ben Heijmans zichzelf 
@MeesterBen noemt op twitter is voor sommige 
mensen vrij duidelijk. Maar toen ik deze tweet 
toegezonden kreeg, kun je zo je twijfels krijgen. 
Misschien dat het beter is voor Meester Ben om zelf
opnieuw plaats te nemen in de schoolbanken! 
Als ouder zou ik toch gaan nadenken op welke 
school u uw kind wil plaatsen, of op zijn minst door 
kan geven welke leraar les geeft aan uw kind. 
Gratis advies aan Ben Heijmans:
#OpfriscursusjeLOI #Veranderentwitternaam

#Felicitatiesaanmeidengroep8

Boskant - Tweet-Times Fefeliciteerd de meiden van 
groep 8 basisschool Franciscus. Boskant ontvangt 
jullie voetbaltalenten graag op zijn Boskantse velden.

DEEL JE BERICHT MET ME VIA:
dbir@live.nl - onderwerp -> Tweet Times
Wie weet staat jou bericht in de volgende #BalIsRond!

Kom je #Grappige of #Opvallende 
berichten tegen op het sociale netwerk?!
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Eindstanden senioren 2013-2014

Boskant 5 reserve 6e klasse 46

# Team G P DPV DPT

1 Avanti'31 7 20 57 96 23

2 Boskant 5 20 44 66 26

3 Erp 6 20 44 83 47

4 Blauw Geel'38/JUMBO 16 20 33 68 55

5 ELI 5 20 28 46 43

6 Nijnsel/TVE Reclame 4 20 25 46 57

7 Boekel Sport 6 20 24 44 49

8 DVG 6 20 22 36 69

9 Gemert 10 20 20 54 71

10 Boerdonk 3 20 14 37 72

11 Rhode 7 20 9 35 99

Boskant 6 reserve 6e klasse 47

# Team G P DPV DPT

1 Irene 2 22 60 129 38

2 Rhode 9 22 45 98 57

3 Blauw Geel'38/JUMBO 17 22 43 69 52

4 Boskant 6 22 43 73 61

5 Ollandia 3 22 41 61 40

6 Gemert 12 22 34 54 55

7 Nijnsel/TVE Reclame 5 22 26 79 74

8 Boekel Sport 7 22 25 51 56

9 DVG 7 22 18 31 76

10 Erp 7 22 17 45 98

11 Boerdonk 4 22 15 44 91

12 Avanti'31 8 22 12 27 63

Boskant 3 reserve 5e klasse 22

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 4 20 58 76 18

2 Avanti'31 4 20 42 58 35

3 Sparta'25 6 20 35 40 39

4 DVG 4 20 33 58 49

5 WEC 4 20 32 48 34

6 ASV'33 4 19 26 42 62

7 Boskant 3 20 23 50 45

8 Avesteyn 5 19 22 40 65

9 Heeswijk 4 20 17 29 52

10 Gemert 6 20 15 27 43

11 Blauw Geel'38/JUMBO 10 20 12 31 57

Boskant 4 reserve 5e klasse 26

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 5 21 52 86 41

2 Nulandia 5 22 43 74 49

3 OSS'20 5 21 40 80 45

4 DVG 5 22 37 68 55

5 Ruwaard 2 22 36 65 67

6 Prinses Irene 5 22 35 58 49

7 Schijndel/DE WIT 6 22 34 64 57

8 Blauw Geel'38/JUMBO 11 22 27 74 64

9 Avanti'31 5 22 25 49 67

10 UDI'19/Beter Bed 10 21 24 79 62

11 Nooit Gedacht 5 21 16 52 93

12 Boskant 4 22 7 23 123

Boskant 1 4e klasse H

# Team G P DPV DPT

1 FC Uden 1 22 61 64 9

2 Boskant 1 22 47 39 15

3 Cito 1 22 44 42 20

4 Mariahout 1 22 38 35 25

5 VOW 1 22 31 46 58

6 DVG 1 22 23 31 46

7 Ollandia 1 22 22 32 41

8 SDDL 1 22 22 37 50

9 FC Schadewijk 1 22 22 30 44

10 NLC'03 1 22 22 33 48

11 Ruwaard 1 22 20 41 57

12 SCMH 1 22 20 24 41

Boskant 2 reserve 2e klasse D

# Team G P DPV DPT

1 Heeswijk 2 22 56 61 19

2 Nijnsel/TVE Reclame 2 22 38 50 36

3 Boekel Sport 2 22 37 54 36

4 Boskant 2 22 36 53 47

5 OSS'20 3 22 35 54 40

6 HVCH 3 22 29 40 54

7 Gemert 4 22 27 49 58

8 Margriet 2 22 27 37 46

9 Sparta'25 2 22 26 40 42

10 Prinses Irene 3 22 26 39 55

11 Erp 3 22 20 34 52

12 Avanti'31 2 22 16 24 50
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Boskant 7 reserve 6e klasse V1

# Team G P DPV DPT

1 Avanti'31 12 22 59 94 23

2 WEC 7 22 49 82 29

3 WHV 5 22 40 80 75

4 EVVC 7 22 37 56 40

5 Ollandia 4 22 37 55 49

6 Schijndel/DE WIT 12 22 35 57 52

7 Heeswijk 8 22 32 52 67

8 Irene 4 22 30 53 50

9 UDI'19/Beter Bed 15 22 19 35 72

10 Boskant 7 22 16 31 55

11 DAW 11 22 13 26 59

12 SCMH 6 22 9 45 95

Boskant VR1 6e klasse D09 voorjaar

# Team G P DPV DPT

1 Nijnsel/TVE Reclame VR3 8 18 25 11

2 EVVC VR2 8 17 22 14

3 Prinses Irene VR3 8 9 19 24

4 HVCH VR3 8 8 16 22

5 Boskant VR1 8 5 13 24

Promotiewedstrijden Boskant 1 & 2

Boskant 1

Eerste ronde
SES 1 - Boskant 1 1 - 1
Boskant 1 - SES 1 3 - 2

Tweede ronde
Boskant 1 - Bavos 1 2 - 3
Bavos 1 - Boskant 1 3 - 0

Boskant 1 uitgeschakeld en blijft in de 4e klasse

Boskant 2

Eerste ronde
Someren 4 - Boskant 2 4 - 3
Boskant 2 - Someren 4 1 - 1

Boskant 2 uitgeschakeld en blijft in de 2e klasse

Indeling Boskant 1 voor het seizoen 2014-2015

Boskant speelt voor het volgend seizoen in de 4e klasse H en treft 
daarin een groot aantal bekende ploegen. Natuurlijk zijn Nijnsel 
en Ollandia de meest in het oog springende tegenstanders, maar 
ook bij de wedstrijden tegen DVG en VOW is er toch sprake van 
enig “derby” gevoel.

De teams op alfabetische volgorde:
Boskant 1, CITO 1,  DVG 1, Herpinia 1, Julina Mill 1, Nijnsel 1, 
NLC’03 1, Ollandia 1, FC Schadewijk 1, SDDL 1, SES 1 en VOW 1.
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Toen ik tekende was ik ervan overtuigd dat ik een goede 
beslissing had genomen om trainer te worden van v.v. 
Boskant  (het gevoel was goed en dat is het belang-
rijkste voor mij). Na iedereen gezien te hebben in het 
BRON toernooi had ik al een goed beeld van de selec-
tie. We hebben een goede voorbereiding gehad en een 
prima samenwerking met de andere selectietrainers/
begeleiding. Ze hebben mij goed opgevangen en mij 
een vertrouwd gevoel gegeven.  

Het verlies in de eerste wedstrijd, tegen de onbetwiste 
kampioen FC Uden, was wel onverdiend. Moest wel 
in het begin de selectie bewust maken van mijn werk-
wijze. De ontwikkeling van spelers individueel om van 
daaruit als team beter te gaan voetballen, is voor mij 
het belangrijkste. En als ik dan supporters hoor zeggen 
dat ik de groep niet 1 % maar 2 % beter heb gemaakt is 
dat fijn om te horen. Het fijnste is dat zeker bij Boskant 
1 de opkomst van de trainingen prima is, dat zijn ook 
de voorwaarden om fit te zijn zodat je op elke training 
iets kan leren.  Alles begint bij jezelf.  Tot de winterstop 
heeft de selectie goede resultaten behaald en het 3e in 
principe ook. Het 3e is toch afhankelijk van de fitheid 
van 1 en 2.  We hebben een goede winterstop gehad als 
selectie, het jammere daarvan is dat daarna verschil-
lende selectiespelers te makkelijk af melden.  

De tweede wedstrijd tegen FC Uden was een grote te-
leurstelling  voor mij en het team. Weg kampioenschap, 
een kampioenschap  wat er eigenlijk nooit heeft inge-
zeten.  Het 2e pakte knap een periode, achteraf gezien 
iets te vroeg want daarna ging het bergafwaarts door 
verschillende oorzaken.  Boskant 1 pakte 2 wedstrijden 
voor het einde de welverdiende periode en dat hebben 
wij samen met de geweldige supporters gevierd (nog 
een mooie selfie gemaakt in het “Dommeltje”). Daarna 
speelden we nog de legendarisch wedstrijd tegen Ol-
land die wij onverdiend hebben verloren, maar het feest 
naderhand maakte veel goed.

In de wedstrijden van de nacompetitie heeft iedereen, 
met een geweldige 1e wedstrijd tegen SES,  kunnen zien 
waar wij heel het jaar mee bezig zijn geweest. In de 
2e wedstrijd kon bij ons niets beter en SES heeft zich 
goed aangepast aan ons;  ik vind al knap dat wij dat 
afgedwongen hebben. Wij hebben op karakter en met 
tijden goed voetbal verdiend de 2e ronde behaald en het 
allerbelangrijkste: onze supporters en de vele andere  
aanwezige voetballiefhebbers hebben ook genoten van 
ons spel. 

In de tweede ronde was v.v. Bavos onze tegenstander. 
De 1e wedstrijd, thuis, was er een met veel spanning. 
Voor rust kwamen we op achterstand door enkele onge-
lukkige goals, maar in de 2e helft hebben wij de tegen-
stander weggespeeld en op karakter en goed voetbal 
zijn we weer terug gekomen op 2-2.  Door de 2-3 voor 
v.v. Bavos die uit de lucht kwam vallen en de (verschil-
lende) kansen op de winst die wij hebben laten liggen, 
ging de winst echter toch nog naar de tegenstander. In 
de 2e wedstrijd tegen v.v. Bavos speelden we voor rust 
een goede wedstrijd; jammer genoeg gingen we met 
een 1-0 achterstand de rust in.  In de rust hadden wij 
nog vertrouwen in een goede afloop.  Maar na rust ging 
het wel heel snel. Voordat ik op mijn stoel zat was het 
al 2-0 en 2 minuten er na zelfs 3-0. Weg finale!  Wij heb-
ben namens v.v. Boskant protest ingediend bij de KNVB 
met het argument dat v.v. Bavos iets in de thee gedaan 
moet hebben; we wachten nog steeds op de beslissing 
van de KNVB ()!

Een mooi seizoen waarin wij als selectie stappen heb-
ben gemaakt. Het belangrijkste voor volgend seizoen 
is dat wij er allemaal bewust van moeten zijn om een 
betere voetballer te worden, je 
moet investeren in jezelf en niet 
naar anderen kijken. Geloof in 
jezelf en de teambegeleiding is 
een voorwaarde voor succes. 
Zelf heb ik ook ervaren dat de 
samenwerking met mijn bege-
leiding en het 2e en 3e en niet te 
vergeten de TC en wedstrijdcom-
missie, altijd zeer goed is ge-
weest!  Jan en Ans, ook bedankt, 
superstel voor de kantine.  Ik 
wil iedereen bedanken voor 
het mooie seizoen, 
volgend seizoen is 
de doelstelling bij 
de eerste drie te 
eindigen en voor de 
4 prijzen te gaan!

Geniet allemaal van je 
vakantie!

Gr. Henry

Evaluatie van het seizoen 2013-2014
een terugblik door Henry van Wanrooij
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“Ik kreeg het pas echt in de gaten wat er aan de hand was, 
toen ik Fred (van Bussel, red.) en Paultje (van Heesch, red.) 
zag lopen. Wat moeten die nou hier toch......... Van tevoren 
had ik Mieske (Michel Wouters, red.) ok al gezien, maar ja, 
die komt hier wel eens meer, als er elektrisch iets aan 
de hand is, dus dat viel me nog niet eens zo op. Van 
tevurre had ik van Vince (Kanters, red.), een van de 
aanwezige jeugdkeepers, ok al een hand gekregen 
en een moi potje met snuupkes om me te be-
danken vur het trainen en een buske bloemen en 
wat andere cadeautjes van Joop en Julian (Schot, 
red.). Dat kon ik nog begrijpen, want het was ten-
slotte de leste trainingsavond. De rest komt wel 
na de training, dacht ik toen nog, maar ik moest 
er van Ron (van Breemen, red.) echt eerder mee 
stoppen.”

Afscheid van een clubicoon:
Ruim 34 jaar keeperstrainer!

Nu hij z’n verhaal nog eens verteld, is de emotie in z’n stem nog 
steeds te horen. “Dit had ik helemaal niet verwacht, dat er ook nog 
een aantal oud-keepers aanwezig was!” De hoofdpersoon in dit 
verhaal is Jan van Hastenberg Dzn, bij de meesten misschien beter 
bekend als ‘de lange Jan’. De term Dzn staat voor ‘Doi zoon’, een 
extra toevoeging die nodig bleek om de vele ‘Van Hastenbergen’ qua 
afkomst toch nog een klein beetje uit elkaar te kunnen houden. 

De jeugdkeeperstraining van dinsdag 20 mei had voor Jan echter 
een speciaal tintje; Jan had namelijk het besluit genomen om z’n 
trainingsschoenen definitief aan de spreekwoordelijke wilgen te 
hangen. Voldoende reden dus om die laatste trainingsdag op een 
feestelijke manier af te sluiten! Voldoende reden ook om namens de 
redactie van ons clubblad in de weken daarna op bezoek te gaan bij 
Jan om samen nog eens terug te kijken op ruim 34 jaar keeperstrainer-
schap. Daarvoor moest ik wel naar Rooi, naar de Eerschotsestraat. Want 
daar woont Jan, samen met echtgenote Hennie, alweer ruim 24 jaar. 
Daarvoor hebben ze met het gezin, ze hebben twee kinderen, 19 jaar 
gewoond op de Heikampenweg. Ze zijn overigens al weer een aantal 
jaren grootmoeder en grootvader (oma en opa klinkt al meteen zo oud) 
van 2 gezonde kleinkinderen. 

“Ge bent dus unnen echte Rooise,” is de reactie van senior (om 
maar in de leeftijdsgroep te blijven). 
“Ho, ho, ik ben er nog niet,” antwoord Jan. “Ik ben pas in Rooi komen 
wonen na ons trouwen. In ben namelijk in Boskant geboren, aan de 
Liempdseweg, daar waar nou de Forum zit. Een aantal jaren later is 
ons gezin (ouders en 11 kinderen) verhuisd naar de Wilgenstraat langs Pietje Foo-
len, in het huis waar nu Jeanne en Henk van Uden wonen.”



16 • De Bal Is Rond, juli 2014

Op jonge jaren al bij de voetbalclub?
“Nee dat was vruuger nog niet. In onze tijd was dat 
pas als je 15-16 jaar oud was. Maar voor die tijd werd er 
natuurlijk wel gevoetbald. Thuis natuurlijk, maar met name 
ook op school. Daar is het eigenlijk begonnen. Vanaf het 
begin dat ik voetbalde, ben ik keeper geweest. Ik kan me 
eigenlijk niet meer herinneren waarom dat was, maar het 
is nooit anders geweest.” Jan vervolgt: “Ik heb er met de 
Lange Gerard van Bert d’n Snoeier (van der Heijden red.) 
nog flink voor moeten vechten (ja, letterlijk soms) wie 
uiteindelijk keeper zou zijn in het schoolvoetbalteam.” (Bij 
de gedachte aan die tijd verschijnt er weer een glim-
lach op Jan z’n lippen, dus het lijkt me wel duidelijk 
wie de strijd indertijd gewonnen heeft, senior). 
“Ongeveer vanaf m’n 15e ben ik bij v.v. Boskant 
gaan voetballen. Een mooie tijd van wat ik me er 
van kan herinneren. Ik weet nog dat we met de 
A-junioren kampioen zijn geweest. Jan van der 
Velden was toen onze leider, dat weet ik nog wel.”

En daarna bij het eerste?
“Nou ja, wel regelmatig in ieder geval. Ik moest de strijd 
aangaan met Henk Kastelijn, de andere selectiekeeper in 
die tijd. In 1965 ben ik met Boskant 1 kampioen geworden, 
dat kan ik me nog wel herinneren. Maar omdat ik in dienst 
moest (lichting 65.2) en daarom ook vaak niet kon trainen, 
moest ik m’n plaats afstaan aan Henk. Henk is samen met 
het team in mei ’67 kampioen geworden en naar de 4e 
klasse KNVB gepromoveerd. In het jaar daarna ben ik de 
vaste keeper van Boskant 1 geworden. In seizoen ’77-’78 zijn 
we kampioen geworden en gepromoveerd naar de 3e klasse. 
Voor mij was dat het beste seizoen ooit; ik heb slechts 10 
keer (een absoluut record voor Boskant, red.) naar het net 
gemoeten! In mei 2000 ben ik gestopt. Samen met Piet en 
Christ van Hastenberg, Piet van der Heijden en Jan Smits 
ben ik toen nog gehuldigd voor het feit dat we in totaal 

zo’n 2100 wedstrijden voor Boskant 1 hadden 
gespeeld.”

Tegenwoordig heeft nagenoeg elke vereniging 
een keeperstrainer, was dat in die tijd ook al?

Jan schudde met z’n hoofd, nee dus. Hij vervolgt: 
“Ik kan me nog herinneren dat toen ik me meldde bij 

m’n eerste trainer: ik ben de keeper, dat hij antwoordde: 
goed, ga zelf maar wat oefeningen doen! Nee, wel in de 
goal, maar speciale oefenstof: nog nooit van gehoord.
De eerste trainer die aandacht had voor de keeper was 
Wim Ooyen. Hij leerde me bijvoorbeeld de techniek om de 
kortste weg naar de bal te kiezen (vrij vertaald: niet met een 
bochtje duiken, sen.). De trainers die daarna kwamen had-
den de oefenstof voor het trainen van keepers wel in hun 
pakket en deden dat er dan bij, maar een echte keeperstrai-

ner hadden we niet.”

Een inkoppertje dus, toen je met je actieve carrière 
stopte?
“Ja eigenlijk wel! Ik was er zelf allang van overtuigd dat een 
keeper zichzelf kan verbeteren. Alleen is dat moeilijk, dus er 
is hulp nodig. Ik had intussen een heleboel ervaring opge-
bouwd; ervaring die ik wel wilde delen met m’n opvolgers. 
In eerste instantie heb ik dus alleen maar de selectiekeepers 
getraind; later ook de keepers van de lagere elftallen en de 
keepster(s) van onze damesteams. Ik was in die periode 
trouwens ook lid van de Technische Commissie (TC) en ben 
jarenlang contactpersoon van de lagere elftallen geweest. 
Niet alleen coördinator trouwens, vanaf augustus ’82 (toen 
samen met Wim van Hastenberg) tot mei ’95 heb ik de la-
gere senioren ook getraind. Voor mezelf meteen een goede 
manier om ook nog wat in beweging te blijven,” voegt 
hij er aan toe. “Met de TC activiteiten ben ik in mei 2010 
gestopt.”

Wanneer maakte je de overstap naar de 
jeugd?
“De overstap naar de jeugd heb ik 
gemaakt toen Fred stopte in Boskant 
1. Ik (en ook onze TC) zag(en) in Fred 
een uitstekend opvolger. En toen Fred 
die activiteit ook daadwerkelijk wilde 
overnemen, kwam er voor mij ruimte 
voor de jeugdkeepers. Het eerste jaar 
heb ik nog wel meegelopen om hier en 
daar nog wat te helpen of te adviseren, 
maar Fred bleek mans genoeg om die 
training zelf in te vullen. In augustus ’99 
ben ik gestart met het trainen van onze 
jeugdkeepers. En zoals je aan het begin 
van dit interview kunt lezen, ben ik er 
op 20 mei jongstleden mee gestopt.”

Vince
“Hij zei altijd: Ik moet heel streng zijn, maar vaak 
viel dat toch wel mee.”

Marèl
“Jan was een fijne en goede trainer met heel veel 
geduld. Als er iets niet lukte, deed hij het gewoon 
nog een keer over.”

Boskant 1 kampioenselftal ‘77-’78
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Hoe heb je het toch steeds kunnen opbrengen, 
gaat het nooit vervelen?
“Nee, vervelen niet. Kijk soms is er wel eens een periode 
dat het wat minder vlot, dat er weinig vooruitgang is, maar 
het blijft toch steeds weer een uitdaging, op welk niveau 
dan ook, om iemand te verbeteren. Dat geldt voor degenen 
die ik al wat langer train, maar dat geldt ook zeker voor de 
nieuwelingen. En het werk beloont zichzelf, want wat is nou 
mooier dan dat je samen constateert dat iemand beter gaat 
presteren!”

En de omgang met al die verschillende karakters?
“Geen enkel probleem. Dat wijst zich vanzelf. In principe 
ben ik niet iemand van heel veel woorden, van lange verga-
deringen. En dat geldt ook voor een aantal personen die ik 
getraind heb. Je spreekt op een gegeven ogenblik dezelfde 
(keepers) taal; je hoeft dan niet veel meer te zeggen, één en-
kel woord of gebaar blijkt dan vaak al voldoende. Natuurlijk 
heeft niet iedereen de capaciteiten om uiteindelijk in Bos-
kant 1 te keepen, maar als ik met iemand aan het werken 
ben, staat dat voor mij ook niet voorop. Verbeteren, 
elke keer maar weer een beetje meer!”

Enig idee trouwens hoeveel personen je onder 
je hoede hebt gehad?
“Poeh,” klinkt het uit de mond van Jan. “Ik ben 
niet zo goed in het onthouden van namen.” Een 

tijdje wordt het stil aan de andere kant van de 
tafel en er verschijnt een ernstige ‘nadenkfrons’ 
op z’n voorhoofd. “Een stuk of 30?” En omdat ik 
(senior) er ook geen idee van heb, zijn we samen 

nog eens door de Boskant geschiedenis gebla-
derd. Na aanvullen van onze gezamenlijke lijst (er 

zijn binnen de vereniging personen die blijkbaar een 
veel beter geheugen hebben) bleek dat Jan met z’n eerste 
inschatting wel heel erg bescheiden is geweest. Namen 
gaan we in dit interview niet noemen, want Jan zou het ver-
velend vinden voor degene(n) die we dan toch nog vergeten 
zijn, maar het aantal ‘cursisten’ ligt dicht bij de 45! Een 
ongelofelijk aantal.

Een definitieve stop?
Kort maar krachtig....... “Ja.” Maar dan volgt er nog een 
aanvulling....... “Voor wat betreft de veldtraining dan. Maar 
ze zullen me zeker nog vaak tegenkomen op de Boskantse 
velden. Vanzelfsprekend op zondag bij de wedstrijden van 
Boskant 1, maar ook op zaterdag, wanneer onze jeugd-
teams spelen. Ik heb met de huidige groep nu toch al een 
aantal jaren gewerkt en ik kan ze toch niet zomaar loslaten.” 
Weer even die trilling in z’n stem! 
“Als ik ze kan helpen door op zaterdag bij of na de wedstrijd 
nog wat te coachen dan wil ik er die tijd graag aan beste-

den.”

Erwin
“Zonder Jan betwijfel ik of ik wel het 1e gehaald zou 
hebben!”

Michel
“Nooit spijt gehad van m’n overstap naar Boskant, 
maar alleen al het werken met Jan zou het al de 
moeite waard hebben gemaakt.”
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Boaz ter Haak
4 mei 2014, Boskant 1 – Ollandia 1

Ik vond het leuk maar in het begin een beetje spannend.

Met het eerste mee trainen was niet moeilijk, maar ik kreeg hete voeten omdat 
de bal hard was. Ik vond het wel spannend toen ik voor alle mensen een doelpunt 
maakte.

Het was heel leuk om in de dug-out te zitten en leuk dat alle mensen klapten en 
juichten dat ik een doelpunt maakte. Ik vond dat ze best wild waren toen ze voet-
balden en dat ik een fijne goeie bal kreeg.

Je wordt bijna nooit pupil van de wedstrijd, dus dan is zo’n dag wel heel speciaal. 
Het was een dag om nooit te vergeten......... heel gaaf!

Boaz ter Haak

Pupil van de Wedstrijd
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De organisatie van het familievoetbaltoernooi 
en het ‘kratje trappen’, naast de Rommel-
markt de twee andere activiteiten op Hemel-
vaartsdag,  kunnen ook dit jaar terugkijken 

op een zeer geslaagde dag.  

Misschien had het voor de toeschouwers een graadje of vijf warmer 
mogen zijn, maar voor de deelnemers van het 23e familievoetbaltoernooi 
waren de omstandigheden perfect. Slechts enkele druppeltjes regen en 
een temperatuur waarbij het uitstekend voetballen was. De animo voor 
het familietoernooi lijkt nog niet te minderen, gezien de aanmelding van 
een nieuwe deelnemer: de familie Versantvoort. Negen teams dit jaar dus 
en meteen wat ‘kopzorgen’ over de indeling.

Voor deze editie werd ervoor gekozen om elk team 6 wedstrijden te laten 
spelen, wedstrijden van 20 minuten elk. Na het spelen van de wedstrijden 
is de (tussen)stand opgemaakt. Ook dit jaar is de eindstand bepaald door 
de penalty reeks. 
Dat laatste met name is het meest kenmerkende voor het Boskant Familievoetbaltoernooi, de eindstand komt tot 
stand na het nemen van minimaal 11 penalty’s per team. Bij twee ervan plaatst een dame zich achter de bal; logisch 
omdat een team voor dit toernooi bestaat uit 9 heren en 2 dames! Omdat het deelnemersveld oneven was, kon de 
familie die op de 9e plek was geëindigd in de (tussen)stand gelijk naar de douche. Daarna was het duelleren tussen 
de teams op de plaatsen 7-8, 5-6, enz.

De finale ging dit jaar tussen 
de teams Van der Heijden/
Van der Linden en de familie 
Brans. De familie Brans 
was voetballend duidelijk 
het sterkste team, maar na 
afloop bleek dat niet vol-
doende voor de 1e plek in de 
eindstand. Met één penalty 
verschil besliste familie Van 
der Heijden/Van der Linden 
het toernooi in haar voor-
deel.

Een 2e belangrijke beker, 
de sportiviteitsprijs, werd 
gewonnen door de familie 
Rovers. 

Tussen de bedrijven door, was er ruimte voor het ‘kratje trappen’. Een activiteit waarbij de echte ‘schutters’ (posi-
tief bedoeld!) boven zouden moeten komen drijven. De deelnemers waren unaniem na afloop: er was veel ruimte 
langs!
De familie Brans  koos de juiste tactiek, verzamelde veel lage scores, wist op die manier alle andere teams achter 
zich te houden en werd dus winnaar van de ‘bonnen’. 

Familietoernooi sportief en spannend

Winnaar van het familievoetbaltoernooi 2014: familie Van der Heijden/Van der Linden.
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3e periode
De punten voor de laatste periode waren te behalen in de 
laatste 10 speelrondes van het seizoen. Met enkele hoge 
weekscores wist Frank met zijn team FC Fency zich maar 
liefst twee keer tot weekwinnaar te kronen. Naast de twee 
schalen bitterballen (dat wordt een paar keer extra naar de 
sportschool) leverde hem dit dus ook de winst in de derde 
periode op. Hij wist zijn naaste belagers met een totaal 
van 287 punten ruim voor te blijven. Op de tweede plaats 
eindigde Brett Veldkamp met 269 punten en derde werd de 
uiteindelijke winnaar Patrick Rovers met 264 punten.

Eindklassement
Echt spannend is het de laatste periode niet meer geweest 
in de strijd om de eerste plaats in het eindklassement. 
Patricks FC Magic Mari stond aan het begin van deze periode 
op de eerste plek en het is niemand meer gelukt hem hier-
van af te stoten. Een verdiende winnaar dus. In totaal heeft 
hij 976 punten weten te behalen. De nummer twee, Michael 
van den Hove, volgt op gepast afstand met 926 punten. De 
strijd om de posities ná de eerste plek was wel erg span-
nend. Michael wist met zijn Goal Patrol de nummer drie Roy 
van der Linden voor te blijven met het kleine verschil van 2 
punten. Hiermee heeft Michael €100,- gewonnen. Met het 
behalen van de derde plek heeft Roy een mooi sportpakket 
gewonnen, bestaande uit een sporttas en een voetbal. 
De uiteindelijke top 10 van het eindklassement is terug te 
vinden in de tabel in dit artikel.

Topscorers
Ook in de strijd om de titel “topscorer van v.v. Boskant” 
was het spannend. Joris Doreleijers ging lange tijd aan de 
leiding, maar hij werd in de laatste paar wedstrijden toch 
voorbij gestoomd door Jan van Hastenberg. Mede dankzij 
een sterke eindsprint, met veel goals in zijn laatste paar wed-
strijden, heeft Jan zich weten te kronen tot topscorer van 
onze vereniging. Hij wist afgelopen seizoen 28 keer de bal 
achter de vijandelijke keeper te werken, twee keer vaker dan 
Joris Doreleijers. Joris van Hastenberg wist zich niet meer te 
mengen in deze tweestrijd en eindigde uiteindelijk als derde 
met 20 goals. De top 5 bestaat verder uit Sem Veldkamp (14 
goals), Geert Habraken en Roel Brans (beiden 13 goals).

Bij deze feliciteren wij de winnaars en willen we iedereen 
bedanken voor het leuke, spannende seizoen van De Ama-
teurcoach!

Organisatie De Amateurcoach

Top 10 klassement 11 mei 2014

# Deelnemer Team Score

1 Patrick Rovers FC Magic Mari 976

2 Michael van den Hove Goal Patrol 926

3 Roy van der Linden Roy vd Linden 924

4 Maarten van der Linden Hansie 900

5 Ben Heijmans Blijmans Buddy's 899

Brett Veldkamp Brettboskant 899

Rob van der Heijden FC opdeslof 899

8 Peer Veldkamp Solexteam 895

9 Frank van der Heijden FC Fency 892

10 Aty Hastenberg Hast 887

Eindstand 1e periode 3 november 2013

# Deelnemer Team Score

1 Mike van der Heijden Tikkie Takie 351

2 Adrie van Heesch Fc Bal Op 't Dak 349

3 Michael van den Hove Goal Patrol 348

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

Amateurcoach 2013-2014
Patrick Rovers winnaar! Derde periode voor Frank van der Heijden

Eindstand 3e periode 11 mei 2014

# Deelnemer Team Score

1 Frank van der Heijden FC Fency 287

2 Brett Veldkamp Brettboskant 269

3 Patrick Rovers FC Magic Mari 264

H
et voetbalseizoen zit erop en hiermee is er ook een einde gekomen aan 
het spel “De Amateurcoach”. Patrick Rovers, al eerder winnaar van de 2e 
periode, heeft zijn koppositie weten te behouden en heeft hiermee een 
prachtige iPad in de wacht gesleept. Het podium werd verder gevuld door 

Michael van den Hove (2e) en Roy van der Linden (3e). De winst in de laatste periode 
ging naar Frank van der Heijden.
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Met de samenstelling van het “dreamteam” is alleen rekening gehouden met de positie en het aantal punten dat een 
speler heeft behaald. Met het elftal, waarbij een speler stond ingeschreven, is geen rekening gehouden. Hierdoor komt 
het voor dat meer dan twee spelers van een elftal in het dreamteam van dit seizoen staan. Voor de deelnemers was het 
niet mogelijk geweest om dit team dan ook daadwerkelijk samen te stellen.

Top 10 gouden schoen
# Speler Elftal Score

1 Michel Wouters Boskant 5 8.588

2 Aty van Hastenberg Boskant 5 7.154

3 Bas Rovers* Boskant 5 6.500

4 Jan van Hastenberg Boskant 6 5.957

5 Brett Veldkamp Boskant 2 5.895

6 Joris van Hastenberg Boskant 5 5.450

7 Erwin Brouwers Boskant 1 5.273

8 Joris Doreleijers Boskant 6 5.250

9 Geert Habraken Boskant 2 5.000

Leo Persoons Boskant 5 5.000

* te weinig wedstrijden gespeeld om in aanmerking te komen
voor een eindklassering (minimum aantal wedstrijden = 12)

Topscorers
# Speler Elftal Goals

1 Jan van Hastenberg Boskant 6 28

2 Joris Doreleijers Boskant 6 26

3 Joris van Hastenberg Boskant 5 20

4 Sem Veldkamp Vrouwen 1 14

5 Geert Habraken Boskant 2 13

Roel Brans Boskant 2 13

7 Ruud Gevers Boskant 3 11

8 Michel Wouters Boskant 5 10

9 Maikel Merks Boskant 1 9

Pieter van de Warenburg Boskant 1 9

Patrick Rovers Boskant 3 9

Ruud van der Heijden Boskant 3 9

“Dreamteam seizoen 2013-2014”
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Ook dit jaar heeft de jeugdafdeling van de 
Voetbalvereniging Boskant op Hemelvaarts-
dag de jaarlijkse vlooienmarkt gehouden. 
Een activiteit die samen met het familievoet-

baltoernooi al vele jaren op deze dag wordt georgani-
seerd.  

Vooraf leken de weergoden ons niet goed gezind, maar achteraf kon de 
organisatie weer terugkijken op een zeer geslaagde en droge dag. Als je 
hoort dat het maar luttele kilometers van Boskant vandaan de hele dag 
geregend heeft, mogen we van veel geluk spreken. Rond 8.30 uur kwamen 
de eerste bezoekers al een kijkje nemen om de handel te beoordelen en 

toen om 10.00 uur de poorten open gingen was het een ware stormloop richting de ‘beste’ koopjes. De ruim vijftig 
vrijwilligers kwamen het eerste half uur handen tekort maar gaandeweg de ochtend kregen ze alles weer onder con-
trole. Met ruim 900 bezoekers werd er weliswaar geen recordaantal bezoekers gehaald, maar was het toch weer ge-
zellig druk. En....... er is veel verkocht. Een veel gehoorde reactie van bezoekers was dat de vlooienmarkt in Boskant 
nog een echte en leuke ouderwetse rommelmarkt is waar de liefhebber vaak nog verrassende spullen kan vinden 
tegen een zeer betaalbare prijs. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk dankzij de gulle giften van vele Boskanters en 
aanverwanten. Niet alleen tweedehands spullen vinden hun weg naar nieuwe gebruikers. Traditioneel worden er 
ook tuinplanten verkocht. Ook dit jaar heeft de firma Brekelmans besloten om deze planten en dus ook de volledige 
opbrengst te schenken aan onze club. Waarvoor onze dank!

De spullen voor de vlooienmarkt worden het gehele jaar door de organisatie verzameld en kunnen na telefonisch 
overleg met Rien van der Zanden ook bij hem worden afgeleverd en opgeslagen (tel. 0413-474476). Daar de financi-
ele situatie bij de meeste  sportverenigingen de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan, blijft deze dag 
voor de voetbalclub Boskant dan ook erg belangrijk. De opbrengst van de markt komt volledig ten goede aan de 
jeugd van v.v. Boskant, zodat er extra activiteiten voor de jeugd georganiseerd kunnen worden en materialen wor-

den gekocht.  Volgend jaar wordt de vlooienmarkt zeker weer georganiseerd 
en de organisatie hoopt dan ook weer een beroep te kunnen doen op de 

vele vrijwilligers, want zonder deze vrijwilligers is het niet 
mogelijk om de dag tot een succes 
te maken!

Vlooienmarkt v.v. Boskant 
opnieuw zeer geslaagd!
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Boskantse talenten winnen Hageland Cup
Een team met Boskantse talenten 
heeft onder leiding van John Geeven 
in Westerloo (België) de internatio-
nale Hageland Cup weten te win-
nen.

Familieberichten

Mag ik me voorstellen.....

Ik heet Mees Pieter.

Op 27 maart 2014 ben ik geboren.

Mijn papa en mama zijn

Luc van de Warenburg & Sanne Vervoort.
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Vrijdagavond: het Pinksterweekend staat 
weer voor de deur en de jeugd van voetbal-
vereniging Boskant is onderweg naar Oir-
schot. In het scouting centrum aldaar, zal 

alweer voor de derde jaar op rij het voetbal jeugd-
kamp van v.v. Boskant gehouden gaan worden. De 
locatie genaamd ”De Odulphushoeve” is een mooie 
blokhut met goede voorzieningen, met een mooie plek voor een kampvuur en ruimte 
genoeg om te voetballen. Dat laatste is natuurlijk erg belangrijk voor onze voetballer-
tjes. We zijn nog maar net aangekomen of Gijs vraagt al of er een bal beschikbaar is, 
waarop zijn vader antwoordt: “Maar we zijn toch niet op een voetbalkamp?” Gijs staat 
perplex, geen voetbal?  

Vanaf 18:00 uur druppelen de kampleden en kamplei-
ders binnen, iedereen met goede zin en leuke voorne-
mens. De kamers worden geïnspecteerd en iedereen 
zoekt een mooi slaapplekje uit. Elke ruimte wordt benut 
door een elftal en bij de F’s wordt het podium bezet 
door Josh, Tess en Luca. Een hoge slaapplaats is ver-
standig, het zou maar eens nat gaan worden. Gelukkig 
zijn de weergoden ons goed gezind en gaan we een 
lekker warm weekend tegemoet. De slaapplekken zijn 
ingericht, snoep komt voor de dag en de eerste kinde-
ren gaan aan het voetballen. Zo ook Gijs, gelukkig toch 
een voetbalkamp.

Bij de kampvuurplaats worden de teams bekend gemaakt en de teamshirtjes uitgedeeld. Het thema voor dit jaar is 
natuurlijk eenvoudig. De shirtjes, welke gesponsord zijn door Bouwbedrijf van den Oever en Boomkwekerij Ruud 
van den Berk stellen elk een WK land voor. Nederland, Argentinië, Brazilië, Engeland, Spanje en Italië zijn de deel-
nemers. De teamleiders maken zichzelf bekend door 
een shirtje van het land aan te trekken. Hèhè nu is alles 
duidelijk en het kamp kan beginnen.

Het avondprogramma wordt ingevuld door een oer-
oud quiz programma “Ren je rot”. De quizmaster stelt 
vragen met daarbij horende mogelijke antwoorden 
over: Boskant, voetbal en kamp en de deelnemers snel-
len dan naar een plek in afwachting of ze bij het juiste 
antwoord staan. Spanje bleek de slimste ploeg te zijn, 
zij wonnen deze strijd. Opvallend was wel dat de leider 
van Spanje de Quizmaster was. Zou er voorkennis zijn 
geweest?

Het wordt donker. Het kampvuur wordt ontstoken en de avond wordt gezellig afgerond. Tijd om naar bed te gaan 
dachten de leiders. Helaas dachten de kampleden daar anders over. De F-spelers inclusief de allerkleinsten pro-
beerden zo lang mogelijk wakker te blijven. De voorlees capaciteiten van Anita werden aangewend om de jonge 
spelers in slaap te dommelen. Sam bleek hiervoor immuun te zijn. Hij werd later op de avond betrapt en kreeg een 

Voetbal jeugdkamp 2014:
“Relaxed”
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eigen slaapplaats. De D’s pakten het beter aan, zij sliepen niet, maar waren wel verdacht rustig. We zullen nooit 
weten wat zij allemaal besproken hebben. De E’s spanden de kroon, zij hadden zich voorgenomen om niet te gaan 
slapen. Koen, Vince, Stijn en Teun hebben die nacht hun bed niet gezien. Een knappe prestatie!

De volgende ochtend is iedereen verrassend genoeg 
weer vroeg wakker en wordt er gezellig ontbeten. De 
zeskamp wordt opgebouwd en de teams duiken met 
zijn allen op het grote luchtkussen. Het luchtkussen is 
ieder jaar weer een hoog(te)punt. Verschillende ouders 
die haar of zijn kroost niet kan missen komen helpen als 
spelleider. De zeskamp kan beginnen. Bekende spellen 
zoals blinde muur, snoephappen, ladderlopen, trefbal 
enz. worden weer met volle overgave gespeeld. Geluk-
kig hadden we dit jaar wat oudere eieren besteld en 
gekregen van de familie Kuijpers, zodat deze dit jaar 

een keer echt kapot gingen. Het avondeten werd 
verzorgd door de familie Olislagers, zij kwamen 
geheel gratis met de frietkar om ons van friet en 
snacks voorzien.

De avond valt, een nieuw spel “Vossenjacht” is 
georganiseerd en verschillende ouders zijn in Oir-
schot op en rond de markt verkleed als inwoners 
van een WK land. Paul en Niels zitten eerste rij met 
een grote pot bier op het terras als Duitsland ver-
kleed. Ardjan en Wilma staan met een kaasplankje 
als Nederland bij een museum. Carola en Jolanda 
zijn als Spaanse danseressen verkleed en Mister 
Bean (Wilco) staat verdekt opgesteld tussen enkele 

kroeggangers. Ike en Marèl staan voor de kerk te breakdancen in een Amerikaanse outfit en België wordt m.b.v. een 
frietkot door Janne en Marit uitgebeeld. Noord Korea zit ook op het terras 
uitgebeeld door Angelique en de Aussies (fam. Vogels) zitten lekker op het 
terras met mede gasten te buurten. Italië uitgebeeld door Hans en Martien 
staan ook voor een cafeetje een pilsje te nuttigen. En als laatste zit Moni-
que vermomd als Frankrijk in een steegje een broodje brie te eten. Een ge-
zellige boel dus. Het wordt nog gezelliger als de teams in de WK shirts het 
Boskants clublied zingend de markt op komen. We hebben dan ook veel 
complimenten gekre-
gen van terrasgasten. 
De Australische vossen 
waren het moeilijkst te 
vinden, maar uiteinde-
lijk was ook dit gelukt. 
Als beloning wordt er 
een lekker ijsje gegeten 
en kunnen we weer naar 
huis. De 4 nachtbrakers 
vinden dat helemaal 
niet erg, Stijn pakt ieder 
rustig moment aan om 
even zijn ogen te sluiten.

Na een redelijke rustige nacht wordt het weer ochtend en kunnen we ons opmaken voor het voetbal toernooi. Voor 
aanvang van dit toernooi worden de volksliederen van elk land door de teams gezongen. De landen strijden spor-
tief, gedreven en met maximale inzet om de winst. De jongste spelers worden goed in het spel betrokken, als zij 
scoren telt het doelpunt immers voor twee. Het is mooi om te zien dat Boskant veel voetbaltalentjes heeft rondlo-
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pen. Tussen de wedstrijden door wordt er veel gedronken 
i.v.m. het warme weer en wordt aan de hype “planken” 
door Glenn een nieuwe betekenis gegeven (zie foto bij de 
titel). Het team Italië weet de meeste punten te behalen 
en wint het voetbal toernooi. Afsluitend mag de winnaar 
spelen tegen de leiders. Natuurlijk winnen de leiders zoals 
elk jaar dit partijtje (traditie).

De bonte avond, voor het eerst sinds lange tijd op het 
jeugdkamp gehouden, is een leuke afwisseling van activi-
teiten. De teams sleutelden in een kort tijdsbestek zelf 
een leuk dansje in elkaar en brengen dit ten tonele. 
Sommige kinderen hebben leuke kleding van thuis 
meegenomen wat het optreden erg fleurig maakte. 
Ook de leiding doet een voordracht maar kan het 
bijlange na niet winnen van de kinderen en zeker niet 
van de winnaar Nederland. Na de optredens gaat de 
muziek door en wordt het kampvuur wederom aange-
stoken. De avond wordt dan ook gezellig afgesloten.

De volgende ochtend wordt het kamp afgesloten met 
het spel “konijntje schieten”. Elk team mag met ver-
schillende ballen op een leider in konijnenpak schieten. 
Alle teams hadden voor aanvang evenveel punten. 
Sommige leiders en kinderen spreken over matchfixing. Het is verdacht dat de uitslag van de kampjokers de gehele 
stand gelijk trok. Italië wist het konijn het meeste te raken en wordt winnaar van de kampspelen.

Na het opruimen van de slaapplaatsen worden Margot en Mathijs gekozen als 
kampvrouw en kampman. Een mooie titel die beide kinderen dubbel en dwars 
verdienden, met haar en zijn positieve inzet, behulpzaamheid en leiderschap. 
Eigenlijk had iedereen deze prijs mogen winnen omdat het kamp leuk en relaxed 
is verlopen. De sponsor die in het verhaal nog niet genoemd is, is de familie de 
Bever voor de bijdrage aan fruit. Je schilt je zelf uren een breuk en het fruit is in 
10 minuten op. Als laatste wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor 
het realiseren van dit fantastische kamp.

De kampleiding

De groeten uit Oirschot
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Wè doe de gij nou..?

‘Wè doe de gij nou?’ is een artikel waarin de vele vrijwilligers van v.v. Bos-
kant in de schijnwerpers 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 vereniging, maar niet minder belangrijk!

...vûr d’n Boskant!

Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Inge Schenning, 45 jaar jong. Ik woon samen met Rien (Rinus) Schepens en 
samen hebben wij een dochter Vera (10) en een zoon Mirco (8). 

Kun je ook meer over jezelf / jouw achtergrond vertellen?
Ik ben geen Boskantse of Rooise van oorsprong, maar kom uit Reusel. Ik heb verder ook van 
vroeger uit niets met voetbal. Ik heb vroeger wel aan sport gedaan zoals turnen en aerobic. 
Nu sport ik 1x per week in de gymzaal van Boskant. Verder ben ik redelijk geïnteresseerd in 
muziek. Zo heb ik bij de Nijnselse harmonie gezeten en zit ik sinds kort op gitaarles. 

Onze dochter Vera zit niet op voetbal, maar doet aan korfbal. Rien is leider van onze zoon 
Mirco, hij voetbalt in de F1, maar gaat volgend seizoen over naar de E. Zodoende is ook de 
binding met de vereniging ontstaan.

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
Sinds oktober van het afgelopen jaar ben ik opgestart met het invullen van deze functie.
Eigenlijk was ik net opgestart met het meedraaien van de bardienst op zaterdag. Maar 
aangezien deze functie ook vacant was, werd ik gevraagd om over te stappen. Aangezien ik 
over wilde gaan als er bij de bardienst nieuwe vrijwilligers waren, werd het met ingang van 
oktober.

Wat houdt dat in?
Ik ben het verzamelpunt voor allerlei zaken t.b.v. de commissie. Post en e-mail verdeel ik on-
der de commissie leden en bewaak de voortgang van diverse activiteiten. Zoals toernooien, 
acties of evenementen. Daarnaast zorg ik voor de opmaak en verspreiding van de agenda 
en de verslaglegging van de maandelijkse vergaderingen. Verder controleer ik op de KNVB 
site of er eventuele strafzaken zijn voor de jeugdafdeling (maar gelukkig nog niet voorgeko-
men!).

Waarom doe jij dit werk?
Nou, aangezien onze kinderen sporten vind ik het belangrijk om ook mijn steentje bij te dra-
gen. De bardienst was minder goed te combineren met het sporten van onze kinderen. En bij 
deze functie kan ik  ’s avonds als de kinderen op bed liggen nog het een en ander doen.

Naam: Inge Schenning

Leeftijd: 45

Woonplaats: Boskant

Functie: Secretaris jeugdcommissie

Uitvoerend sinds: Oktober 2013

Overige taken: Geen



28 • De Bal Is Rond, juli 2014

Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw dagtaak of periodieke taken eruit voor dit alles?
Zoals gezegd, de voorbereiding en afhandeling rondom de maandelijkse vergaderingen. Een 
week vooraf stel ik de agenda vast en mail dit rond. Tevens krijg ik dan terugkoppeling op de 
diverse actiepunten. Deze hoeven dan na het lezen inhoudelijk niet meer worden bespro-
ken. Zo houden we snelheid in de vergadering. En ongeveer een week later zorg ik voor het 
uitwerken van het verslag voor de commissie en een kopie naar het hoofdbestuur.

Naast deze vergadercyclus is er ook twee maal per seizoen een jeugdkader overleg. De 
agenda hiervoor wordt door de jeugdcommissie en technische commissie jeugd samenge-
steld. Deze overlegvorm is voor het informeren van alle jeugdleider en -trainers van allerlei 
zaken. Ook hier zorg ik voor de agenda en verslaglegging. Doorlopend in het seizoen zijn er 
ook nog zaken als het plannen van diverse activiteiten, reserveren van de sporthal, adver-
tenties plaatsen in diverse media en op VVV borden voor de jaarlijkse vlooienmarkt. Los van 
de eenmalige acties kost mij dit minimaal twee uur per week, exclusief het bijwonen van de 
vergaderingen.

Wat is dan het uiteindelijke resultaat van jouw werkzaamheden?
Het resultaat is dat zaken vastliggen binnen de jeugdcommissie. Voor activiteiten die ge-
pland zijn, de ‘lijnen’ bewaken of iets op schema ligt. Ondersteunend en controlerend voor 
de jeugdafdeling.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Het verzorgen en verdelen van de post en mail voor de jeugdafdeling, het zijn van een alge-
meen en herkenbaar aanspreekpunt. Zorgen voor voortgangsbewaking op diverse acties/
activiteiten en uiteraard de zorg voor verslaglegging van vergaderingen.

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Persoonlijk vind ik het leuk dat ik hierdoor meer mensen leer kennen in Boskant en bij de 
vereniging. Dit is goed voor de inburgering. Zo krijg je ook meer contact met de mensen. En 
het zorgt dat je betrokken bent bij de samenleving en weet wat er speelt.

En wat maakt het minder leuk?
Dat valt niet te zeggen, dat het tijd vergt is zo, maar dat ervaar ik niet als negatief zijnde.

Wat doe je beroepsmatig/studie en staat in dit verband met je vrijwilligerswerk?
Ik ben inkoper bij het Bernhoven streekziekenhuis in Uden. Hier werk ik alweer vijf jaar. 
Daarvoor heb ik onder andere gewerkt bij de GGZ. Maar oorspronkelijk heb ik een technische 
achtergrond. De relatie die ik zie met mijn werk en het secretariaat is de verslaglegging, het 
werken in projectteams en het gezamenlijk optrekken om de kar te trekken.

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips vûr d’n Boskant of individuele leden?
Wat ik enkele jaren geleden miste, is de communicatie rondom diverse activiteiten voor de 
teams. Dit is inmiddels veel beter. Als tip wil ik wel meegeven: misschien is het praktisch 
om op de site een bestelmogelijkheid te maken voor diverse artikelen zoals, sokken, tassen, 
trainingspakken enz. Specifiek vanuit mijn functie heb ik geen aanvullingen.

Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
Het bevalt me heel goed. De voetbalvereniging is een 
leuke club onder elkaar. Een echte Boskantse club! Het 
saamhorigheidsgevoel zit goed. Buiten het voetbal wordt 
er veel georganiseerd. Maar het lijkt me verstandig hier de 
juiste balans in te behouden, zodat de verhouding tussen 
voetbal en activiteiten in evenwicht blijft.

Hartelijk bedankt vûr jouw verhaal, dit geeft weer een 
mooi beeld van onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt voor jouw inzet! Houdoe en..........

Pirreke
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Met een deelname van maar liefs 25 teams 
van ca. 4 personen en wat aandachtige 
toeschouwers, was de kantine op donder-
dag 24 april j.l. weer afgeladen vol. Ten 
opzichte van de voorgaande twee edities 
hadden zich nu opvallend veel jongeren 
aangemeld voor de quiz. Een teken dat een 
avondje quizzen leeft in Boskant en niet 
alleen bij de wat oudere leden.

Doordat de quiz pas wat later op de avond na de trai-
ning kan beginnen, is het vaak een gevecht tegen de 
klok om de laatste vraag op een schappelijk tijdstip op 
het scherm te laten verschijnen. De organisatie had bij deze derde editie dan ook besloten om het aantal vragen 
wat in te korten ten opzichte van de voorgaande keren. Uiteindelijk bleek dit qua tijd niet eens zoveel uit te maken, 
maar dat kwam voornamelijk door de moeilijkheidsgraad van een aantal vragen. Vooral de jeugdige deelnemers 
stonden soms naar het scherm te gapen alsof ze water zagen branden (en dat was niet alleen tijdens de filmpjes 
met de seksscènes). Ervan uitgaande dat dit niet aan ons onderwijsstelsel ligt maar meer aan de interesse van de 
deelnemers, is besloten de vragen voor de volgende keer ook wat toegankelijker te maken voor de jongeren.

Uit de vragen van ronde 1 bleek al meteen dat Gérard 
de organisatie was komen versterken. Met diverse 
verwijzingen naar het songfestival werd geprobeerd de 
deelnemers warm te maken voor de door hem georga-
niseerde Songfestival Party, die twee weken later zou 
plaatsvinden.
Een team bestaande uit spelers van Boskant 7 behaalde 
de meeste punten in deze ronde ‘Varia’. Ze wisten 
dan ook bijna alles van het songfestival, maar ook van 
motorbendes en de Kameleon. Het proeven van de bor-
reltjes ging ze wat minder goed af. Dit bleek overigens 
voor alle teams nog niet zo gemakkelijk te zijn.

Ook ronde 2, met vragen over beeld en geluid, werd gewonnen 
door Boskant 7. Dit was duidelijk de moeilijkste ronde van de 
drie. Arthouse films zijn duidelijk niet aan Boskanters besteed 
en ook voor afwijkende muziek van de Top 40 moet je blijkbaar 
niet in Boskant zijn. Oude series en tv-programma’s deden het 
dan wel weer goed. Daarmee kan Boskant beschouwd worden 
als een boerendorpje waar al een tijdje kabel ligt, maar glasve-
zel nog ontdekt moet worden! Ook hiermee zal bij de volgende 
quiz rekening worden gehouden.

In ronde 3 werd de actuele kennis en enkele wetenswaardig-
heden op het gebied van sport getest. Winnaar van deze ronde werd DZN&KP, oftewel de winnaar van de vorige 
twee edities van de pubquiz. Daarmee hadden ze hun eer gered, maar meer dan een uiteindelijke vijfde plaats in 
het algemeen klassement leverde dat niet op. Knap was wel dat ze in deze ronde bijna alle vragen goed wisten te 
beantwoorden.

De PubQuiz leeft in Boskant 
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# Teamnaam Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Totaal Deelnemers

1 Boskant 7 63* 51* 53 167 Thijs Alain Gerry Carli

2 JC Supersterren 53 45 51 149 Ron Inge Peter Stan

3 El Porco Quatro 51 36 51 138 Wouter Michiel Frank Rudy

4 Boskant 5 50 34 53 137 Leo Michel Theo Thieu

5 DZN&KP 49 32 55* 136 Roel Reijn Mark Anton

6 Ouders D1 50 38 45 133 Marc Dennis Yvonne Jolanda

7 Guns en Rovers 43 41 47 131 Bart Stefan

8 Laatste Hoop 47 29 49 125 Marjan Anita Corine Karin

9 Mari overloper! 43 34 43 120 Rosco Frank Mari Ruud

10 Ladykillers 49 30 40 119 Jolanda Monique Anita Saskia

11 Rooi Willy's Parelkes 44 26 45 115 Patrick Glenn Mark Brett

12 Reservisten 41 35 36 112 Gijs Joep Joris Willy

13 Wijdevennen 39 32 39 110 Erik Bert Ton Marcel

14 De Verlichting 39 24 46 109 Warra Redish Thinky Syda

15 De Betweters 39 23 43 105 Peer Peter Hans Rien

16 Ans 4 bier 36 28 41 105 Ben Lars Stan Tim

17 De Groene Grassprieten 46 27 30 103 Linda Ilona Kim Gerry

18 De Guppen 34 25 41 100 Maarten Ron Geert Giel

19 De Nellies 35 27 32 94 Sandra Sabine Lieke Rowan

20 Wat jij wilt pik 37 19 36 92 Jim Rens Lars Geert

21 Net niet 33 23 32 88 Tim Falco Ruud Frank

22 De Broekies 24 19 32 75 Manouk Kim Kristy Iris

23 Caspers Crew 32 16 25 73 Emiel Teun Stan Tim

24 Naamloos Kluppie 24 13 27 64 Maaike Jacky Sanne Kelly

25 Stamties 21 8 32 61 Oudje 1 Oudje 2 Oudje 3 Oudje 4

Eindstand PubQuiz 2013/2014 deel 2

* hoogste score per ronde

Nadat de jury ook de laatste ronde snel had nagekeken, 
kon om 00.30 uur eindelijk de uitslag van de quiz be-
kend worden gemaakt. De winnaar van de 3e editie van 
de pubquiz werd Boskant 7. Het team met Thijs Jans-
sen, Alain Vogelzangs, Gerry Onland en Carli Kreijveld 
bleef een samengesteld team van jeugdcommissiele-
den ruim voor.
Dat quizzen niet de favoriete bezigheid is van de oudjes 
aan de ‘stammtisch’ was de vorige twee edities al dui-
delijk geworden. Ook deze keer waren ze niet erg sterk 
vertegenwoordigd en eindigden op de laatste plaats. 
Het is voor de organisatie ook wel erg lastig om in te 
schatten waar hun sterke punten nu eigenlijk liggen. 
Misschien moeten we de vragen de volgende keer in 
het Duits opstellen, al lijkt dat niet direct een oplossing.

Voor komend seizoen staat er weer een pubquiz op het programma. Wanneer precies is nog niet vastgesteld, maar 
het moge duidelijk zijn dat met zoveel animo ook de organisatie weer veel zin heeft in de volgende uitdaging!

Team Boskant 7: Winnaar PubQuiz
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Het was nog niet echt druk 
op het terras bij “De Vriend-
schap” op de vrijdagmorgen 
begin juni. Maar wat wil je, het 

was ook nog maar half elf in de ochtend 
en de zon zat nog in de opwarmingsfase. 
Toch lag het terras er al uitnodigend bij, de 
tafeltjes smaakvol gedekt, in afwachting 
van de vroege bezoekers.

Als je me zoekt, ik ben ff naar....... “De Vriendschap”

Ik schuif aan, aan het tafeltje waar Dennis van Rensch 
en Paul de Corte plaats hebben genomen. Het is niet 
echt toeval dat ze daar zitten, we hebben namelijk een 
afspraak gemaakt om met z’n drieën nog eens terug te 
kijken op ruim drie jaar ‘De Vriendschap’. Wie Boskant 
als dorp goed kent, heeft kunnen constateren dat  de 
plek waar heel vroeger café Ritahof was gevestigd, een 
wel heel bijzondere metamorfose heeft ondergaan. Een 
verandering met gevolgen, want het moet opgevallen 
zijn dat er regelmatig iets te beleven is in of bij het pand 
waar De Vriendschap gevestigd is. Het ‘plein’ leeft weer! 
En toen het damesvoetbalteam plotsklaps de velden 
betrad in een (trainings)outfit waarop de naam van ‘De 
Vriendschap’ met heldere letters was gedrukt, was het 
voor de redactie van ons clubblad de hoogste tijd om 
iemand, in dit geval senior, op pad te sturen om die 
hele metamorfose eens wat beter in beeld te krijgen. 
De aanwezigheid van Dennis en Paul is daarmee ook 
helder, zij zijn namelijk eigenaar van ‘Grand Café & 
Partycentrum De Vriendschap’. En daarmee heb ik 
eigenlijk al meteen een openingsvraag voor ons gesprek 
want..........:

Veel Boskanters spreken nog steeds over ‘De Vriend-
schap’, moeten ze nog wennen?
“Nou,” zegt Dennis (of Paul, de rolverdeling was in het 
begin nog niet helemaal duidelijk), “zo is het eigenlijk 
ook wel begonnen. Onze intentie was in eerste instantie 
om een goede plek te vinden waar ik m’n (Dennis z’n) 
dansactiviteiten (Danscentrum Cultura) zou kunnen 
voortzetten. Mogelijk in combinatie met wat horeca ac-
tiviteiten. Maar in de loop van de tijd zijn de activiteiten 
zo uitgebreid, dat het op enig moment tijd werd om dat 
ook terug te laten komen in onze (officiële) naam.”

Hoe zijn jullie toch in Boskant terecht gekomen?
Een vraag die ongetwijfeld (nog steeds) veel Boskanters 
(waaronder mezelf, senior) bezig houdt! 
Nu komt er al wat meer zicht in het rollenspel, want 
Dennis reageert: “De dansschool die ik had in Eind-
hoven, zou worden gesloten. Daarom waren we in de 
nabije omgeving aan het rondneuzen naar een nieuwe 
locatie. Via een makelaar kregen we te horen dat er in 
Boskant een café met zaal (Het Riethof, senior) te koop 
stond. En natuurlijk zijn we daar gaan kijken.”
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Liefde op het eerste gezicht?
“Nou,” vervolgt Dennis, “zo wil ik het eigenlijk niet 
helemaal omschrijven. Er was behoorlijk wat twijfel, 
met name bij diegene(n) die ons adviseerde(n). Om 
die reden hebben we in die periode ook nog een aantal 
andere panden bekeken.” Paul vervolgt: “Dennis en ik 
waren toch wel gecharmeerd van de plek in Boskant. 
Het was een ruime locatie, rustig gelegen, een mooie 
zaal en veel parkeergelegenheid, zaken die ons toch 
wel aanspraken. Alleen voldeed het pand qua uiterlijk 
niet aan onze wensen, we wisten dat “een likje verf” 
niet voldoende zou zijn, het pand zou in onze ogen 
een complete metamorfose moeten ondergaan!  Dus, 
in feite toch nog vrij snel, hebben we de knoop doorge-
hakt: ‘Boskant’ zou het worden.”

Een danszaal met meteen maar een horeca activiteit?
“Nou ja, de insteek was natuurlijk wel de danslocatie, 
maar beiden hadden we in het achterhoofd wel eens 
gedacht aan een combinatie van dansen en horeca, met 
een ‘Grand Café’ en een zaal voor partijen en feesten.”

Het is een hele metamorfose geworden, het is duide-
lijk meer geworden dan ‘een likje verf ’.
Een bevestigend knikken. “Ja, het heeft ons best veel 
werk gekost, maar we zijn,” en dat was terug te zien aan 
de glimlach die er zowel bij Paul als Dennis op de ge-
zichten verscheen, “ontzettend content met hetgeen er 
nu staat.  Afgelopen 1 mei is het precies 3 jaar geleden 
(de lezers met een wiskundeknobbel reageren natuurlijk 
meteen: dat is 1 mei 2011 geweest, senior) dat we zijn 
geopend.”

En meteen van het begin al volle bak?
“De dansschool natuurlijk wel,” reageert Paul (Dennis 
vult intussen z’n rol als ‘gastheer’ in, is in gesprek met 
enkele gasten), “want dat was een bestaande activiteit. 

Ten aanzien van de horeca activiteit was het in het 
begin toch nog wel even afwachten. We hadden bij het 
afscheid van Germa al wel wat contacten gelegd, maar 
om eerlijk te zijn waren we best wat zenuwachtig over 
het vervolg. Met name ook omdat de Boskanters, en 
daarmee zijn ze niet veel anders dan de ‘standaard’ Ne-
derlanders, eerst de kat uit de boom kijken. Daarnaast 
moesten ze er aan wennen dat twee heren hier de ‘zaak’ 
op poten had gezet. Langzaamaan begonnen de fietsers 
ons weer te vinden en ook de eerste feestjes werden 
hier gevierd. Het Sarah feest dat bij ons in 2011 werd 
gevierd (in plaats van ‘De Beurs’, senior), heeft in onze 
ogen toch wel voor een doorbraak gezorgd. De Rooiena-
ren (waarbij natuurlijk ook een groot aantal Boskanters) 
hebben toen ervaren wat wij ze konden bieden!”

Nog geen spijt?
Uit twee monden (Dennis is ook weer ter plekke) klinkt 
een volmondig nee. “Geen moment,” vervolgt Dennis. 
“Maar wat me wel is tegengevallen is de tijd die je kwijt 
bent aan het runnen van zo’n bedrijf. Je bent er gewoon 
de hele dag mee bezig!” Paul vult aan: “Ik hou wel van 
deze manier van leven. Je bent 7 dagen per week onder 
de mensen. Maar het is je eigen business. Weliswaar 
nooit gereed; je moet altijd wel de ogen open houden 
om te kijken hoe het loopt en op welke fronten er nog te 
verbeteren valt!”

Een ‘Grand Café’, feesten en partijen, maar ook een 
restaurant?
“Nou ja, onze intentie was eigenlijk niet om een res-
taurant te beginnen. Dat is pas later gekomen. In de 
beginperiode hadden we natuurlijk nog wel de fritestent. 

“Ik hou wel van deze manier van 
leven. Je bent 7 dagen per week 
onder de mensen.”
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Heel veel klandizie was er echter niet en daarom hebben 
we al vrij snel besloten om met die activiteit te stoppen. 
De keuze voor een vervangende activiteit was voor ons 
niet moeilijk; wel wilden we onze gasten een heerlijk 
Italiaans ijsje aan kunnen bieden. Vanaf 6 mei 2012 
heeft ijssalon Amicio officieel haar deuren geopend. In 
de zomermaanden komen er liefst 60 smaken van echt 
origineel ambachtelijk gemaakt Italiaans ijs voorbij, ’s 
winters is de keuze beperkt tot 18.”
“Vanaf begin 2013 kwam er ook steeds meer vraag naar 
wat eten. Voor mij,” reageerde Paul, “het begin van een 
nieuwe hobby. Het was in het begin natuurlijk wel wen-
nen,” vervolgt hij, “maar de kleinere hapjes en buffetjes 
deed ik zelf. Voor de grotere gezelschappen werd het 
in die periode nog uitbesteed. Maar vervolgt hij niet 
zonder trots, tegenwoordig doen we het allemaal zelf, 
zelfs een buffet voor 200 personen zijn door ons team 
al regelmatig gerealiseerd!”

De rolverdeling werd tijdens het gesprek ook steeds 
helderder, tijd om eens naar de details te vragen.
“Natuurlijk zijn er een aantal zaken die we samen 
regelen en afstemmen,” antwoord Paul. “En alle details 
van de rolverdeling bespreken lijkt me wat lastig. Maar 
globaal is die verdeling, voor ons in ieder geval, helder. 
Dennis is de gastheer, hij regelt de bediening, hij heeft 
rechtstreeks contact met de gasten. Ik ben meer degene 
die ‘achter de schermen’ werkt. En bijvoorbeeld de acti-
viteiten in de keuken op me heb genomen.
Intussen is dat trouwens veranderd, sinds half februari 
hebben we fulltime een kok in dienst (dat geeft mij weer 
wat meer tijd voor m’n hobby, muziek maken, voegt hij 
er terloops aan toe). Naast ons tweeën en de fulltime 
kok hebben we op dit moment 6 vaste medewerkers. 
Een geweldig team,” beaamt ook Dennis; “bovendien 
hebben we nog een aantal (vaste) oproepkrachten voor 
de drukkere dagen.”

Een gemakkelijk overstapje. Muziek maken, een ‘oude’ 
hobby, tijd om in het verleden te duiken!
We weten intussen dat Dennis een dansschool runt 
en.....  dat Paul wel degelijk muzikale talenten bezit, 
gebaseerd op de optredens die hij met You en Me in 
z’n ‘Boskant tijd’ al heeft verzorgd. In het algemeen 
komen die kwaliteiten niet vanzelf en worden ze vanuit 
de roots meegeleverd. Daarom is het bijna vanzelfspre-
kend dat we in dit interview ook even teruggaan naar 
de oorsprong. Op de vraag welke bekende zanger en/

of zangeres z’n vader resp. zijn moeder is, blijft het stil. 
“Tja,” zegt Paul, “misschien is het verrassend, maar ik 
kom helemaal niet uit een zingende familie (behalve 
dan onder de douche voegt hij er gekscherend aan 
toe). Toch bleek op jonge leeftijd al (en dan vertel ik wat 
personen in die business ervan vonden), dat ik aanleg 
had. Uiteindelijk heeft dat, natuurlijk na het nemen van 
de nodige zanglessen, geleid tot m’n muzikale carrière. 
Met name als Re-Union heeft dat veel succes opgele-
verd; zoals misschien bekend hebben we (Fabrizio Pen-
nisi en ik) in 2004 met het nummer ‘Without You’ het 
Nationaal Songfestival gewonnen waardoor we Neder-
land op het Eurovisie Songfestival in Istanboel hebben 
vertegenwoordigd (plaats 5 in de halve finale en plaats 
20 in de eindrangschikking/finale, senior). In de periode 
die daarna volgde, trad ik met You en Me standaard 120 
keer per jaar op! Muzikant zijn was dus m’n beroep. 
Door de business in Boskant heb ik m’n muzikale acti-
viteiten op een laag pitje moeten zetten; het meeste van 
m’n tijd ging natuurlijk op aan ons bedrijf. Nu we een 
fulltime kok in dienst hebben komt er ruimte om het 
muzikale leventje weer eens op te pakken.”
“Trouwens,” er verschijnt een glimlach op Paul’s ge-
zicht, “ik heb een opleiding gevolgd en afgesloten voor 
het vak hovenier. Dat is me wel erg van pas gekomen bij 
het inrichten van onze binnentuin.”

Een binnentuin?
“Ja, onze laatste aanpassing. Onze achtertuin had tot 
dusver geen functie, behalve die dan van opslagplaats 
of iets dergelijks. Na aanpassing ervan is het een mooie 
plek om er een activiteit te organiseren, met BBQ, als 
iemand dat wil. Vanzelfsprekend ben je voor de buiten-
activiteit afhankelijk van het weer, maar we hebben op 
deze manier, eventueel in combinatie met de tuinzaal, 

“Ik heb een opleiding gevolgd voor 
het vak hovenier. Dat is me erg 
van pas gekomen bij het

 inrichten van onze binnentuin”

“In 2004 hebben Fabrizio Pennisi 
en ik, met het nummer ‘Without 
You’, het Nationaal Sonfestival 
gewonnen”
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er  toch weer een flink stukje capaciteit bij.” Na bezich-
tiging bleek dat Paul niets teveel had gezegd, de achter-
tuin mag gerust tot één van de juweeltjes van het bedrijf 
worden gerekend!

Natuurlijk was ik ook heel benieuwd naar het dansver-
leden van Dennis, hoogste tijd om die even te onttrek-
ken aan z’n taken als gastheer!
“Eigenlijk is het dansen voor mij een uit de hand gelo-
pen hobby,” begint Dennis z’n inleiding (uit het vervolg 
van dit verhaal, mag je gerust stellen dat Dennis met 
deze inleiding behoorlijk bescheiden begint, senior). 
“Het hoorde in die tijd, ik was toen 16, eigenlijk bij m’n 
opvoeding. Ik vond het leuk, ik beschouwde het al snel 
als een sport en ik wilde er in door! Dat leidde er toe dat 
ik al vrij snel 6 dagen in de week, in Rotterdam, bezig 
was met het vak.
In die periode verdiende ik ook al wat geld door (dans) 
optredens in discotheken en, later, als achtergrond-
danser van Total Touch (“met zangeres Trijntje Ooster-
huis,” vulde Dennis aan toen hij m’n vragende blik zag, 
senior).
“Op enig moment behoorde ik tot de top 8 van Neder-
land waardoor ik ook heb deelgenomen aan de Neder-
landse kampioenschappen en aan EK’s en WK’s. Vanaf 
m’n 25e was het mijn beroep. Het betekende wel dat 
ik veel heb gereisd. Ook omdat je op diverse plekken 
over de wereld, neem bijvoorbeeld Londen of Parijs, 
workshops had, om je niveau op peil te houden cq te 
verbeteren. Van dat vele reizen moet je natuurlijk wel 
houden. Tot m’n 30e heb ik dat ‘volgehouden’; ik had 
op dat moment zowat de gehele wereld gezien! Wed-
strijddansen op die manier doe ik niet meer. Ik heb nog 
wel contacten in die wereld, maar nu in de vorm van 
jureren. En natuurlijk hou ik me bezig met lesgeven in 
m’n eigen bedrijf, ‘Danscentrum Cultura’!”

Senior: alleen maar stijldansen?
(Eigenlijk een overbodige vraag, want ik had op de web-
site al gelezen dat de keuze bijna onbeperkt is, senior)
Zoals Dennis naar me keek, leek het erop dat hij me 
op leeftijd schatte! “Nee, dat is slechts één categorie. 
Wij bieden diverse andere soorten en stijlen aan, van 
Zumba tot streetdance en van Kidzz tot Hiphop. Voor 
meer informatie kun je trouwens altijd onze site
(www.devriendschap.nl) raadplegen,” vult Dennis verder 
aan.

Vertrouwen in de te toekomst?
Opnieuw een volmondig “jazeker” in koor (onderbou-
wing vanuit de eigen persoon is daarbij niet nodig, 
gezien de vele positieve reacties op de vragen die al aan 
de orde zijn geweest, senior).  Ze vullen aan: “Er is nog 
volop ambitie om het onze gasten nog meer naar de 
zin te maken. We hebben van de Dorpsraad begrepen 
dat het plan om het Ritaplein aan te passen binnenkort 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In onze ogen voor de 
uitstraling van Boskant een positieve ontwikkeling die, 
eerlijk is eerlijk, ook voor ons alleen maar positieve 
kanten kent.”

‘Grand Café & Partycentrum De Vriendschap’ en de 
relatie met Boskant
“Paul en Dennis, namens de clubbladredactie wil ik 
jullie hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben 
vrijgemaakt en de informatie die door jullie verstrekt 
is. Het is de gewoonte om de ‘ondervraagden’ aan het 
einde van het interview tenminste nog één kans en 
enkele regeltjes te geven voor een laatste vraag/opmer-
king/uitspraak. Ik wil daarin een heel klein beetje sturen. 
Alhoewel het in de loop van het verhaal intussen wel 
duidelijk zal zijn hoe de relatie is tussen De Vriendschap 
en de Boskanters, zou ik dat toch nog een keer door 
jullie verwoord  willen zien aan de hand van mijn laatste 
vraag.”

Kunnen jullie in het kort nog eens aangeven wat De 
Vriendschap in jullie ogen voor de Boskanters bete-
kent of kan betekenen?
“Oké, oké,” is het antwoord, deze keer niet synchroon:
• de aanwezigheid van Grand Café & Partycentrum De 

Vriendschap, inclusief danscentrum Cultura, is be-
langrijk voor het in stand houden van de leefbaarheid 
binnen Boskant

• Grand Café & Partycentrum De Vriendschap is een 
plek waar je als Boskanter ff naar toe wandelt

• en Grand Café & Partycentrum De Vriendschap is 
voor de Boskanters een uitstekende plek om te fees-
ten; geen gezeur met vervoer, de auto kan lekker thuis 
blijven, je kunt er op je gemak naar toe lopen en na 
het feest.......... terug kruipen als de omstandigheden 
daarom vragen!

Beste lezers, ik zal de laatste zijn die bovenstaande 
argumenten tegenspreekt en ik zou willen eindigen met 
de tekst aan het hoofd van dit artikel: Als iemand me 
zoekt, ik ben ff naar....... ‘De Vriendschap’!

Senior

“In die periode verdiende ik wat 
geld als achtergronddanser van 
Total Touch”
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Aan het eind van het voetbalseizoen zijn er vele 
‘Laatste loodjes’. Voor de jeugd zijn de laatste 
sportieve loodjes op ons sportpark altijd het pu-
pillentoernooi en de ouder/kindwedstrijden.  

Op zondag 18 mei werd onder perfecte weersomstandigheden het pupil-
lentoernooi gevoetbald. Niet alleen voor de toeschouwers was het erg fijn 
dat het mooi weer was, maar ook voor de teams die in de partytenten hun 
thuishaven hadden. De kleedruimtes van de tennis/jeu de boules kantine zijn 
immers verdwenen en verder moest er kleedruimte gereserveerd worden voor 
de senioren die nog een belangrijke nacompetitiewedstrijd moesten spelen. 
Hierdoor was ook het speelschema enigszins aangepast, maar niemand heeft 
hier hinder van ondervonden en alles is vrijwel vlekkeloos verlopen. 

Omdat een team uit de nabijheid 
zich vrij laat terug moest trekken uit 
het D-toernooi, was de organisatie 
blij dat er vanuit het mooie dorp 
Beesd, maar liefst 2 teams bereid 
waren om mee te doen met ons 
toernooi.

 

Niet alleen vanwege de perfecte weersomstan-
digheden, maar ook dankzij de vele vrijwilligers 
en de prima organisatie, die in handen was van 
Lieke de Bever en Brett Veldkamp was het een 
zeer geslaagd toernooi. 
Tot slot een woord van dank aan de ouders van 
Lieke; Ad en Connie de Bever, die al vele jaren de 
sportiviteitsprijzen van dit toernooi sponsoren.
 
Vijf dagen na het pupillentoernooi, werden de velden van Boskant nogmaals intensief benut. Het was toen weer tijd 
voor “de oudjes tegen de jongen” oftewel voor het ouder/kind toernooi. Bij de kleintjes ging het er vaak ludiek aan 
toe. Sommige ‘moeders’ hadden wel erg harige benen en af en toe vloog er wel eens een haarstukje door de lucht. 
En dan hebben we het niet eens over de zeer opvallende borstpartijen gehad, die we normaal niet zo (vaak) langs 
de Boskantse velden kunnen waarnemen..!
 

Laatste loodjes bij de jeugd
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Bij de junioren ging het er wat minder carnavalesk aan toe, 
maar waren er net zo veel lachende gezichten te zien. Al 
waren dat vanuit de jeugd meer medelijdende glimlachjes 
richting hun vaders (die meenden dat ze nog als jonge goden 
over de velden dansten) en vanuit de vaders/moeders waren  
het meer “grimassen” in verband met de pijntjes door hun 
hele lichaam...
 
Na de wedstrijden werd er nog een frietje gegeten en een 
feestje gebouwd. DJ Huub zorgde voor een perfecte sfeer in 
de kantine en zijn zwager Ton voor buiten, want die had zijn 
luchtkussen weer belangeloos beschikbaar gesteld, waardoor 
het nog tot laat binnen en buiten onrustig was..!
 
Ook hier had de organisatie het weer prima voor elkaar: Yvonne, Dennis en Marc bedankt!
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Het seizoen zit erop en de 
vakantie staat eindelijk 
voor de deur. Als je de 
balans opmaakt, kunnen 

we stellen dat we het als vereniging 
qua prestaties redelijk tot goed, ja 
zelfs tot zeer goed hebben gedaan. 

De laatste ontwikkelingen bij de jeugd heeft Stan 
van Hastenberg hiernaast beschreven.

Bij de senioren wil ik helaas toch beginnen met 
een kritische noot. Wat me afgelopen jaar behoor-
lijk is tegengevallen zijn de vele afmeldingen waar 
we elke week mee geconfronteerd werden. Wie 
de schoen past trekke hem aan. Hoe kan het dat 
men niet de verantwoordelijkheid wil pakken om 
je eigen team NIET in de steek te laten. Hoe kan 
het toch dat men te vaak anderen niet vooruit wil 
helpen. Dit is Boskant onwaardig en zorgt voor 
een hoop onvrede bij spelers en leiders en extra 
werk voor diezelfde leiders en de coördinator van 
de senioren.

Als we het over een verbeterpunt hebben voor 
volgend seizoen staat dit wat mij betreft op 1.   

Wat me ook opvalt is dat we veel leden hebben die 
van alles willen doen voor de club, en daar moeten 
we ontzettend zuinig op zijn laat dat vooral duide-
lijk zijn, maar dat het op trainers en leiders gebied, 
en dan met name bij de senioren, tegenvalt om 
leden te vinden die deze functies willen invullen.
 
Dit alles is mede de oorzaak van het teruggaan 
van 7 naar nog steeds het mooie aantal van 6 
senioren teams.

Ons damesteam kunnen we in stand houden. 
Door initiatieven van de dames zelf en door meer 
nadruk te gaan leggen op meisjesvoetbal proberen 
we dit voor de toekomst te waarborgen.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog 
steeds op zoek naar een leider, vlagger en trainer 
voor het 2e team en een leider voor het 4e.  Ook 
voor de trainingen van de lagere elftallen zoeken 
we een trainer.  We zijn ook nog steeds op zoek 
naar een contactpersoon voor 1, 2 en 3 + keepers. 
Helaas een hele waslijst die we hopelijk met het 
uitkomen van dit blad ingevuld hebben. Mocht 
je desalniettemin interesse hebben in een functie 
laat het me weten!

Nieuws van de Technische Commissie
Nieuws van de TC jeugd
 
Het voetbalseizoen voor de amateurs is inmiddels al weer een 
aantal weken afgelopen en het WK voetbal is in alle hevigheid losge-
barsten. Een mooi moment om vanuit de TC jeugd nog even terug 
te kijken op het afgelopen seizoen en alvast vooruit te kijken op het 
nieuwe seizoen.

In de vorige editie van De Bal Is Rond is al uitgebreid bericht over 
de prestaties van onze jeugdelftallen. In de afgelopen voorjaars-
reeks zijn er in de jeugd geen kampioenen te bewonderen geweest, 
het plezier is er echter niet minder om geweest. Het is mooi om 
te zien hoe al die kinderen op de zaterdag zo enthousiast bezig 
zijn met de voetbalsport. Van jong tot wat ouder, allemaal gaan 
ze er elke zaterdag weer voor. Wat ook leuk is om te zien is dat de 
kinderen zich zo ontwikkelen in het voetballen. Wat begint als een 
mini die nog moet leren hinkelen kan zo maar eindigen in een A- 
junior die vanuit de jeugd zijn debuut maakt in de selectie van v.v. 
Boskant.
Om kinderen die ontwikkeling door te laten maken, is goede bege-
leiding natuurlijk erg belangrijk. Het is daarom fijn om te ervaren 
dat zoveel mensen bereid zijn om een deel van hun vrije tijd in te 
zetten om de spelertjes van v.v. Boskant te begeleiden. Via deze weg 
willen wij daarom ook iedereen bedanken die zich dit jaar voor de 
jeugd van v.v. Boskant heeft ingezet.

De weg die een paar jaar geleden is ingeslagen door de kennis van 
een externe trainer (John Geeven) te combineren met de deskun-
digheid die aanwezig is binnen de vereniging, werpt inmiddels zijn 
vruchten af. Met name de balvaardigheid van onze talenten neemt 
zichtbaar toe. De ingezette koers willen we dan ook volgend jaar 
voortzetten.

De elftalindeling voor het nieuwe seizoen is elk jaar weer een 
fikse puzzel, maar ook dit jaar zijn we daar uitgekomen. Volgend 
jaar kunnen we voor elke leeftijdscategorie een team op de been 
brengen. Punt van aandacht is wel de aanwas van de jongste jeugd. 
Komend seizoen beginnen we zonder mini’s, maar hopelijk start er 
in de loop van het seizoen weer een nieuw groepje op. Daarnaast 
hebben we nog een aantal vacatures in de staf van diverse teams, 
als er nog mensen zijn die hierin een rol willen spelen horen wij dat 
natuurlijk graag.

Ook nieuwe meisjes zijn natuurlijk van harte welkom bij v.v. Bos-
kant. Om daar te zorgen voor nieuwe aanwas worden er in juni nog 
proeftrainingen gegeven. Hopelijk leidt dat ook bij deze meiden tot 
nog meer enthousiasme voor de voetbalsport en leidt het tot een 
aantal nieuwe leden.

Voor mij is het schrijven van dit stukje mijn laatste handeling 
namens de TC jeugd van v.v. Boskant. Ik heb het erg leuk gevon-
den om in de afgelopen seizoenen mee te kunnen werken aan het 
jeugdvoetbal bij v.v. Boskant en zal komend seizoen vast nog eens 
op zaterdag komen kijken hoe het de jeugd van v.v. Boskant vergaat. 

Met sportieve groet,
Stan van Hastenberg, namens de TC jeugd van v.v. Boskant



38 • De Bal Is Rond, juli 2014

Het is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel, integendeel! Toon 
Vervoort gaat door als trainer/coach bij de dames en Gerrie van 
Hastenberg gaat de rol van Marnita van Eerd overnemen.
Bij het 1e gaat Henry van Wanrooij door als hoofdtrainer en ook 
Eddy van der Heijden, Thom Saris, Gérard Eeuwes, Fred van Bussel 
en Cor Rovers gaan door.
Bij het 2e gaan Jan van Boxtel en Ad van Heesch door. Ad alleen als 
trainer. Bij het 3e gaat Ad Nouwens door als vlagger. Hier hebben 
we in de persoon van Frans van Hastenberg een nieuwe leider toe 
kunnen voegen.
Het 5e en 7e gaan samen en hier gaan Ad Heijmans en Lambert 
van Kronenburg door als vlagger en leider. Peter Beekx komt hier 
als leider bij. Dit wordt het 6e in seizoen 2014-2015. Dit is ook het 
moment voor Carlo Opheij om, na lange tijd als leider gefungeerd 
te hebben, te stoppen als leider. 
Het 6e wordt het 5e en daar heeft Gijs Dekkers de touwtjes stevig in 
handen.

Petrie Merks doet de was zodat de teams er altijd goed gekleed uit-
zien. Frank Konings zorgt ervoor dat we goede materialen hebben 
om mee te trainen en te voetballen. 
Willy van der Heijden zorgt ervoor dat het programma klopt en 
dat er scheidsrechters zijn bij zowel de thuiswedstrijden als ook de 
vriendschappelijke wedstrijden. Ook zorgt hij ervoor dat er iemand 
aanwezig is om de gasten en scheidsrechters te ontvangen.
Als vertrouwd gezicht is ook Adrie Antonissen volgend jaar elke 
zondag weer aanwezig. 
Jan van Hastenberg zorgt voor de belijning van de velden en Wil 
van der Linden besluit samen met de consul of er gespeeld kan 
worden. Helaas hebben zij geen invloed op de kwaliteit van de vel-
den. Dit blijft een punt van discussie die vooral met de gemeente 
gevoerd moet worden.

Wellicht ben ik mensen vergeten te benoemen, maar die zijn zeker 
niet minder belangrijk. Ik wil iedereen die er aan bijdraagt dat we 
met zijn allen met veel plezier een lekker potje kunnen voetballen, 
dan ook van harte bedanken
In het bijzonder wil ik die mensen die doorgaan veel succes wensen 
in het komende seizoen.
Ook diegenen die gaan (gedeeltelijk) stoppen of iets anders gaan 
doen binnen de vereniging wil ik hartelijk danken voor hun betrok-
kenheid, inzet van vrije tijd en passie.
Het is een bewogen jaar met toch wel 2 hoogtepunten. De periode 
titels van zowel het 1e en 2e. Met 6 spannende wedstrijden als toetje 
maar helaas geen promotie. Wat over blijft is het vooruitzicht van 
weer een sportieve uitdaging voor het 2e om minimaal in de 2e 
klasse te blijven en een mooie competitie voor het 1e waar ze samen 
met Ollandia en Nijnsel kunnen strijden voor 1 van de 4 prijzen.

Namens alle TC leden wil ik iedereen bedanken voor seizoen 2013-
2014. Geniet van de vakantie en rust goed uit zodat we in augustus 
de sportieve strijd weer aan kunnen gaan.

Huub van der Zanden
Voorzitter TC v.v. Boskant
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Heel vaak komt het er niet van, maar vrijdag 6 juni lukte het toch om de (hoofd)bestuursleden met echtgenote of 
vriendin eens in een wat minder officiële omgeving bij elkaar aan tafel te krijgen. Het is namelijk een goede ge-
woonte om via dit soort bijeenkomsten afscheid te nemen van de scheidende bestuursleden. Die gewoonte dreig-
de, door de drukke agenda’s, wat minder gewoon te worden, reden dat er nog sprake was van enige “achterstand”.

Je moet zo’n bijeenkomst wel een beetje aan-
kleden, natuurlijk met een hapje en een drankje 
er bij. Bij voorkeur (door de aanwezigheid van 
scheidend penningmeester Hans van Driel?) low 
budget gezien de financiële druk die er op de 
vereniging ligt!

De oudgedienden, van links naar rechts Wil van 
der Linden, Hans van Driel, Piet de Koning, Ad 
Nouwens en Michael van den Hove,  lieten zich 
de woorden van voorzitter Ronald ter Haak, zeer 
waarschijnlijk de enige die (door die taak) nog wel 
wat gespannen was, goed aanhoren en kijken met 
een tevreden en vooral nog ontspannen gevoel 
terug op hun bestuursperiode bij v.v. Boskant!

Ontspannen avondje voor het hoofdbestuur  

V.V. Boskant heeft aantrekkingskracht bij artiesten

De populariteit van v.v. Boskant via de social media loopt de spuigaten uit. Zelfs een A-artiest als André Pronk (be-
kend van “Dit is mijn lach” en “Wat ben je lelijk van dichtbij”) biedt zichzelf aan via Facebook. Zo ontvingen wij dit 
bericht van hem op 28 april, 6 dagen voor de wedstrijd Boskant - Ollandia met de (H)Ollandse middag.

Gehoord & gezien
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Op vrijdag 13 juni stond het jaarlijkse 
selectieweekend weer voor de deur. De 
bestemming was dit jaar het pittoreske 
Willemsoord, op de grens van Overijsel 

en Friesland. Een pittig stuk rijden, maar de organisatie had hun oog laten vallen op een 
prachtige, onlangs gerenoveerde groepsaccommodatie, dus hiervoor mochten best wat 
kilometers gemaakt worden. Iedereen was keurig op de afgesproken tijd bij de kantine 
en de reis kon beginnen. Edo was al iets eerder vertrokken om het belangrijkste ingre-
diënt van een gezellig weekendje weg, een goed gevulde koelwagen, alvast richting het 
hoge noorden te brengen.

Selectieweekend 2014
wederom zeer geslaagd!

Eenmaal aangekomen keek iedereen zijn ogen uit in dit 
prachtige pand. Nadat de brandschone keuken en eet-/
feestzaal waren geïnspecteerd, werden de bedden op-
gemaakt, de muziek en beamer geïnstalleerd en werden 
de eerste drankjes genuttigd. 

Doordat er dit jaar een groot aantal personen voor de 
eerste keer mee ging op het weekendje, stond er de 
eerste middag een heuse ontgroening op het pro-
gramma. Aan de hand van enkele vragen, waarin andere 
weekendgangers op de hak werden genomen, moesten 
de nieuwkomers het in een 1-tegen-1 duel tegen elkaar 
opnemen. De verliezer van elk duel moest een straf 
ondergaan. Zo moesten Gérard en Thom een glas drin-
ken waar appelsap of azijn in kon zitten, genoot Rowan 
zichtbaar van een soesje gevuld met wasabi, kreeg 
Geert enkele postelastieken in zijn gezicht geschoten en 
liet Rick met veel tegenzin zijn broek zakken, zodat Edo 
met een mattenklopper zijn achterwerk kon bewerken.

Na de ontgroening kon de barbecue worden ontstoken. 
Dat iedereen inmiddels flinke trek had bleek uit het feit 
dat de nodige lekkernijen, amper goed gegaard, voor-
tijdig van de bakplaat werden gegraaid. Van een hoog-
staand culinair diner was dan ook nauwelijks sprake, 
maar wat wil je ook met een dusdanig agrarische groep 
topsporters. 

Na de barbecue werd de feestzaal omgebouwd tot een 
ware tribune van stoelen, tafels en banken, want het 
Nederlands elftal speelde immers de eerste wedstrijd 
op het WK. De verwachtingen waren vooraf niet erg 
hoog, maar gelukkig komen verwachtingen niet altijd 
uit. Oranje wervelde over voormalig wereldkampioen 
Spanje heen en liet niets heel van La Roja: 5-1, dankzij 
een excellerende Daley Blind!

Mede dankzij deze prachtige overwinning bleef het nog 
lang gezellig deze avond. De liefhebbers keken nog naar 
Chili - Australië, de rest vermaakte zich op de klanken 
van DJ Parvus. Later op de avond werd er weer een wel-
bekende buikschuifbaan gebouwd van tafels. Dit keer 
was het niet alleen Erwin die zijn kunsten toonde, maar 
waren er ook anderen die een poging waagden. Geluk-
kig wisten de aanwezige toeschouwers door middel van 
spreekkoren Erwin er deze keer wel van te overtuigen 
zijn kleren aan te houden. Zichtbaar teleurgesteld ac-
cepteerde hij dit en gleed hij in zijn korte broek, met een 
hoge snelheid, de zaal door. 

De volgende ochtend ontwaakte iedereen langzaam uit 
z’n slaap. De zaal werd opgeruimd en er werd ontbijt 
geregeld. Na dit ontbijt stond er een solextocht op het 
programma. Met de auto vertrokken we naar de locatie 

waarvandaan we 
zouden starten. 
Hier werden 
ons, in zeer goed 
verstaanbaar 
Nederlands, de 
fijne kneepjes van 
het solex rijden bij 
gebracht.  De groe-
pen kregen nog 
enkele opdrachten 
van de organisa-
tie, waarmee ze 
onderweg punten 
konden scoren. 
Vooral Nik was 
erg fanatiek in het 
uitvoeren van deze 
opdrachten. Zo Sommigen hadden het geluk persoonlijk 

gewekt te worden.
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regelde hij een ballon op een plaat-
selijke kermis, verdiende hij geld 
als straatartiest, reed hij achter-
stevoren op een solex en werd hij 
achterna gezeten door een paard 
(dit was geen opdracht, maar het 
leverde wel een originele foto op). 

Na een rit van ongeveer 2,5 uur, 
met een kleine tussenstop, zat 
de tocht erop. Iedereen leek zich 
goed vermaakt te hebben. Vooral 
Pim genoot met volle teugen van 
de rit door de Overijsselse bos-
sen. 

Terug bij de accommodatie was 
er even tijd om bij te komen van 
de activiteit, waarna de voorbe-
reidingen voor het avondeten 
werden getroffen. Voor het eerst 
in de selectieweekendgeschiedenis stonden er broodjes 
shoarma, kebab en kip op het menu. Gezien de wijze 
waarop deze naar binnen werden gewerkt, lijkt dit diner 
zeker voor herhaling vatbaar.

Nadat iedereen zijn buik rond had gegeten kon begon-
nen worden aan het avondprogramma. Allereerst een 
korte officiële gelegenheid, waarin Ties werd bedankt 
voor zijn jaar als trainer/coach van Boskant 2. Frank 
Konings sprak mooie woorden over het afgelopen, suc-
cesvolle seizoen. 

Hierna werden enkele spelers bedankt die, helaas, heb-
ben besloten te stoppen bij de selectie. Ook hier mooie 
woorden. In een persoonlijke speech, bestaande uit 
hoogtepunten en grappige anekdotes uit hun carrière 
bij Boskant werden Mark de Koning, Frank Konings en 
Rudy Neggers bedankt voor hun jarenlange, trouwe 
inzet voor de selectie van Boskant. Als blijk van waarde-
ring kregen zij allen een ingelijste, getekende karikatuur 
uitgereikt. 

Na dit officiële stuk, was het tijd voor wat ontspanning, 
het weekendfilmpje werd getoond op groot scherm. Dit 
filmpje van ongeveer 20 minuten bestaat uit sketches 
waarin leuke, opvallende momenten van het seizoen 
worden nagespeeld. Ook dit jaar viel het filmpje weer 
goed in de smaak. Het acteerwerk is dan ook van feno-
menale klasse, enkele Oscars zouden zeker niet mis-
staan. Jammer dat Eddy dit jaar niet mee was, hierdoor 
voelde de organisatie zich genoodzaakt de filmpjes over 
hem te schrappen uit het geheel.

Na het bekijken van het filmpje was het tijd voor het 
avondprogramma: een biercantus. Voor velen was dit 

een bekend fenomeen, gezien 
hun jarenlange studieperiode bij 
de verschillende studentencorp-
sen in Nederland. Onze biercan-
tus was iets anders dan normaal. 
Aan de hand van spelonderdelen 
uit bekende tv-programma’s kon-
den de groepen punten verdienen. 
De slechtst presterende teams 
moesten een persoon naar voren 
sturen om een biertje te “atten” 
(ineens helemaal opdrinken) op 
een speciale manier. Dit alles 
onder toeziend oog van Erwin de 
Praeses. Dit leidde er uiteindelijk 
toe dat er onder andere bier werd 
gedronken met gestrekte arm, op 
z’n kop, uit iemands decolleté en 
met beide armen vastgetaped aan 
een bezemsteel.

Halverwege de biercantus en op het einde werd er door 
alle aanwezigen uit volle borst meegezongen op Bos-
kantse versies van de liedjes ‘Kleine café aan de haven’ 
en ‘Brabant’. Dit alles leverde een gezellige bende op.

Na de biercantus kon de feestavond losbarsten. De 
hitjes klonken weer door de feestzaal en het was erg 
gezellig. Iets te gezellig, moet de vrolijke huisbaas 
gedacht hebben. Na enkele waarschuwingen dat de 
muziek zachter moest, besloot hij de stroom van onze 
accommodatie af te halen. Hier was niet iedereen het 
mee eens, maar na een goed gesprek en enkele posi-
tieve liederen geleid door Rudy, kon de muziek gelukkig 
weer aan. Dit was ook net op tijd om de spannende WK 
wedstrijd Japan – Ivoorkust om 03:00 uur nog op groot 
scherm mee te pikken.

Na een gezellige, voor sommige erg lange, nacht was 
het alweer vroeg zondag. Hiermee kwam een einde aan 
wederom een zeer gezellig weekendje. 

Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het 
zeer geslaagde selectieweekend. Wij hebben ons goed 
vermaakt en we hopen dat dit voor iedereen geldt!

Tot volgend jaar!

De organisatie. 
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Datum Programma Tijd Wedstrijd

Zondag 3 augustus Start training selectie 11.00

Dinsdag 5 augustus  Training selectie 19.30

Donderdag 7 augustus  Training selectie 19.30

Zaterdag 9 augustus BRON toernooi 18.30 Boskant 1 - Ollandia 1

Zondag 10 augustus BRON toernooi 13.00
15.30

Boskant 1 - Rhode 1
Boskant 1 - Nijnsel 1

Dinsdag 12 augustus Training selectie
Eerste training vrouwen

19.30
19.30

Donderdag 14 augustus Training selectie
Eerste training lagere elftallen
Training vrouwen

19.30
19.30
19.30

Zaterdag 16 augustus Oefenwedstrijd Boskant 1
Oefenwedstrijd Boskant 2

18.00
18.00

ODC 1 - Boskant 1
ODC 2/3 - Boskant 2

Zondag 17 augustus Oefenwedstrijd Boskant 3
Oefenwedstrijd Boskant VR1

11.00
11.00

Boskant 3 - HVCH 5
Boskant VR1 - HVCH VR2

Dinsdag 19 augustus Training selectie
Training vrouwen

19.30
19.30

Donderdag 21 augustus Training selectie
Training lagere elftallen
Training vrouwen

19.30
19.30
19.30

Zaterdag 23 augustus 1e Bekerwedstrijd Boskant 1 18.00

Zondag 24 augustus 1e Bekerwedstrijd Boskant 2
1e Bekerwedstrijd Boskant 3
1e Bekerwedstrijd Boskant VR1

12.00
12.00
10.00

Dinsdag 26 augustus 2e Bekerwedstrijd Boskant 1
Training selectie
Training vrouwen

18.30
19.30
19.30

Donderdag 28 augustus 2e Bekerwedstrijd Boskant 2
2e Bekerwedstrijd Boskant 3
2e Bekerwedstrijd Boskant VR1
Training selectie
Training lagere elftallen

18.30
18.30
18.30
19.30 
19.30

Zaterdag 30 augustus 3e Bekerwedstrijd Boskant 1 18.00

Zondag 31 augustus 3e Bekerwedstrijd Boskant 2
3e Bekerwedstrijd Boskant 3
3e Bekerwedstrijd Boskant VR1
Oefenwedstrijd Boskant 4
Oefenwedstrijd Boskant 5
Oefenwedstrijd Boskant 6

12.00
12.00
10.00
12.00
11.00
10.00

Boskant 4 - EVVC 5
Boskant 5 - EVVC 6
EVVC 7 - Boskant 6

Dinsdag 2 september Training selectie
Training vrouwen

19.30

Donderdag 4 september Training selectie
Training lagere elftallen
Training vrouwen

19.30
19.30
19.30

Zondag 7 september Start competitie

Voorbereiding senioren 2014-2015 
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Eenmaal aangekomen in Nieuw-Buinen werd door de 
spelers snel een plekje uitgezocht in de tent. Nadat 
iedereen zijn luchtbed had opgepompt, gingen de 
jongens zich klaarmaken voor de avond. De potjes gel, 
de parfum en ook de tandenborstels kwamen tevoor-
schijn. Toen iedereen tevreden was (of inzag dat dit het 
maximaal haalbare was) gingen 
we naar de tent voor onze eerste 
avond. 

Tijdens deze eerste avond werd 
al een heleboel duidelijk. De jon-
gens van de C1 hadden meteen 
aandacht voor het plaatselijke 
schoon, de spelers van de A1 
moesten eerst wat moed indrin-
ken. Het was dan ook niet verras-
send dat Joep het eerste meisje 
aan de haak sloeg. Dit bleek 
uiteindelijk het startschot voor de 
vele veroveringen van de spelers. 
Een toepasselijke foto van Joep 
en Tim werd later op de avond 
gemaakt. Deze wilden wij u als 
trouwe lezer niet onthouden. 
Nadat de danspasjes rond 1 uur 
waren uitgewerkt gingen we de 
tent opzoeken. Het plaatselijke 
kroegje, waar voorgaande jaren 

eigenlijk altijd werd afgesloten, was dit jaar gesloten. 
Hierdoor waren we goed fit voor de eerste wedstrijd…

Boskant A1 mocht het toernooi openen tegen Nieuw-
Buinen A1. Nadat Nieuw-Buinen kans op kans kreeg 
stond het met 2 minuten op de klok nog altijd 0-0. Uit-

eindelijk scoorde Nieuw-Buinen 
toch de 1-0 en meteen hierop de 
2-0 bij gelegenheidskeeper Thijs 
van Asveldt. De spelers waren 
mentaal gebroken door deze 
zure nederlaag en uiteindelijk 
bleken ze hier niet meer bovenop 
te komen. Na twee wedstrijden 
kwam de toernooileiding langs 
om aan de leiding van de A1 
te vragen of de spelers tijdens 
de wedstrijden iets serieuzer 
zouden kunnen zijn. Beetje flauw 
vonden wij. Boskant staat in 
Nieuw-Buinen namelijk bekend 
als gezelligheidsteam en niet als 
prestatiegericht. Afijn, diezelfde 
middag gingen we samen met 
de C1 zwemmen. Het was 
prima weer, dus werd er voor 
een binnen- en buitenzwembad 
gekozen. Nadat Thijs van Asveldt 
de eerste plek had behaald met 

Boskant goes Nieuw-Buinen

Waar al het gehele seizoen naar uitgekeken werd, was vrijdag 13 
juni eindelijk zover: Boskant A1 en C1 gingen naar het Pinkster-
toernooi in Nieuw-Buinen. Ouders, spelers en begeleiding verza-
melden zich omstreeks 18:00 uur bij de kantine om vervolgens 

richting het Noorden te vertrekken. Maar niet voordat er shirtjes werden uit-
gereikt, speciaal ontworpen voor dit weekend (Roy van der Linden, nogmaals 
bedankt!). Tijdens de overhandiging van de shirtjes werd al snel duidelijk dat 
de blarenpleisters niet voor niets waren ingekocht; ongeveer de gehele reis 
werd er geklapt als dank voor deze prachtige shirtjes.
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de glijbaanwedstrijd (nieuw baanrecord) mocht hij zijn 
medaille ophalen bij de ‘Kids Corner’. Vol trots kwam 
hij zijn medaille laten zien. Trots was zeker gepast, want 
het deelnemersveld was niet misselijk. De ene na de 
andere 9-jarige snotaap kwam met een vaart uit de glij-
baan. Hierna zijn we bij de McDonalds gaan eten. De 
Happy Meals werden veelvuldig genuttigd en voldaan 
gingen we ons klaarmaken voor de tweede avond…

De zanger Jannes moest het vuurwerk van deze 
avond gaan worden. De jongens van zowel de A1 
als C1 hadden hier echter geen oog voor; wederom 
werden de meisjes aan hevige vragen ondersteld 
en werd regelmatig speeksel uitgewisseld. Het 
toppunt van de avond wil ik u niet onthouden. 
Emiel van den 
Elsen had na veel 
pijn en moeite 
eindelijk een meis-
je gekust. Hij was 
zo trots als een 
pauw. Broertje Vin-
cent kon het niet 
laten om hem even 
duidelijk te maken 
dat hij dat meisje 
ook wel had kunnen 
krijgen. Nadat een 
weddenschap werd 
afgelegd dat Vincent 
dit meisje niet kon 
krijgen, liep Emiel 
zelfverzekerd weg. 
Het ‘handje-klap mo-
ment’ was nog maar 
nauwelijks afgelopen of Vincent stond met Emiel zijn 
meisje kussen… Tsja, waar broederliefde al niet goed 
voor is. De tien euro ging naar Vincent en Emiel droop 
teleurgesteld af richting zijn slaapzak.

Nadat we Emiel hadden overgehaald om zich over 
dit voorval heen te zetten, gingen we naar de disco-

theek ‘Fox’. De meisjes waren hier wat groter, ouder 
en, gezien de vele openstaande mondjes van de heren, 
ook knapper. Willem van der Zanden kon het niet laten 
om na de Fox in een kuil te stappen, waardoor Rob de 
volgende morgen met Willem naar het ziekenhuis kon. 
Uiteindelijk viel het gelukkig mee, maar Willem was dit 
toernooi niet meer op het voetbalveld inzetbaar. Willem 
kon zijn tranen niet bedwingen, maanden had hij zich 
voorgesteld om juist op dit sterk bezette toernooi te 
schitteren maar het mocht niet zo zijn. De stapavonden 
hoefde Willem echter niet aan zich voorbij te laten gaan. 

De laatste avond was het duidelijk dat iedereen zich 
spaarde voor de wedstrijd om de laatste plaatsen. Of 
was het misschien de vermoeidheid die parten speelde? 
Uiteindelijk werd er later op de avond toch nog ge-
danst en keerden we wederom tevreden terug naar de 
slaaptent. Tim en Stan mochten nog even met leider 
Nick mee naar de Fox om afscheid te nemen van hun 
toernooi-liefdes. Nadat we de wedstrijd om de laatste 
plaats ook verloren, gingen we snel naar huis, waar rond 
half 3 de ouders hun zonen konden oppikken bij De 
Vriendschap. 

Extra vermeldenswaardig is het feit dat 
iedereen gezond, fris 
en fruitig terugkeer-
de uit Nieuw-Buinen 
dankzij de kistjes fruit 
vol met vitamientjes 
gesponsord door de 
firma De Bever. Weer 
hartstikke bedankt 
hiervoor..!
Spelers van de C1 en 
A1, wij hopen dat jullie 
genoten hebben van 
het Pinksterweekend. 
Wij als begeleiders von-
den het in ieder geval 
hartstikke gezellig met 
jullie! 
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Boskant wint sub-sponsorschap ING

ING wil graag een bijdrage leveren aan het gezond houden van het amateurvoetbal in Neder-
land. Dit door meer lokale betrokkenheid te tonen en om een intensieve relatie met ama-
teurverenigingen aan te gaan. ING schreef daarom een landelijke pitch uit voor amateurver-
enigingen. Boskant is hiermee vol enthousiasme aan de slag gegaan en dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers werd er in zeer korte tijd een prachtig filmpje geproduceerd met als thema 
‘van de wieg tot de oude dag’, hierbij verwijzend naar de bouw van een verenigingshuis met 
een brede maatschappelijke en sportieve functie binnen het dorp. Voor jong en voor oud. 

De pitch is vervolgens gepresenteerd aan een jury van ING. De jury oordeelde positief over 
de pitch van Boskant met als beloning een  zogenaamd sub-sponsorschap. Het gaat daarbij 
om €1.000,- per jaar, voor een periode van 3 jaar. Als tegenprestatie zal er de komende sei-
zoenen een reclamebord van ING ons hoofdveld sieren.

Jimmy zet grote stap voorwaarts

Begin deze maand heeft C2 speler Jimmy Vorstenbosch een succesvolle niertransplantatie 
ondergaan. 
We herinneren ons allemaal natuurlijk nog wel hoe er tijdens Boskant’s Got Talent succesvol 
geld werd ingezameld voor de dialyse afdeling van het Radboud Ziekenhuis, waar jeugdlid 
Jimmy Vorstenbosch vaak moest verblijven. De achterliggende gedachte van zijn teamge-
nootjes van de C2 (de initiatiefnemers) was met dit geld de aanschaf van extra spelcompu-
ters en spelletjes voor de afdeling mogelijk te maken. Op die manier werd het verblijf voor 
Jimmy en zijn mede-patienten wat aangenamer. Een prachtig initiatief waarbij het resultaat 
alle verwachtingen overtrof.

Inmiddels zijn we zo’n half jaar verder en is er nieuws te melden over de situatie van Jimmy. 
En het is goed nieuws! Op vrijdag 6 juni jl. is Jimmy opgeroepen om zich te melden in het 
Radboud Ziekenhuis voor een niertransplantatie. Deze is met succes uitgevoerd op zater-
dagavond 7 juni. Sinds dinsdag 17 juni is Jimmy weer thuis. Een zeer belangrijke stap is door 
Jimmy inmiddels dus gezet. Laten we hopen dat hij met deze ‘nieuwe start’ weer meer kan 
gaan genieten van de leuke dingen en met een positief gevoel naar de toekomst kan blijven 
kijken. Als voetbalvereniging willen we Jimmy hierbij op alle mogelijke manieren steunen. Ui-
teraard als het om het voetbalspelletje zelf gaat, maar ook op alle andere mogelijke vlakken.

Jimmy, hopelijk zien we je snel weer op en rond onze velden!

Vacatures

Voor het seizoen 2014-2015 is Boskant nog op zoek naar:

• Leider Boskant 4
• Trainer lagere elftallen
• Contactpersoon selectie in de Technische Commissie
• Verenigingsscheidsrechters

Mensen met interesse kunnen zich melden bij TC-voorzitter Huub van der Zanden 
(h.zanden57@chello.nl of 06-22714266)

Verenigingsnieuws

Vacatures

Commissies
• Contactpersoon selectie in
   de technische commissie

Kantine
• Kantinebeheerder(s)

Trainers
• Trainer lagere elftallen

Leiders
• Boskant 4

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.



46 • De Bal Is Rond, juli 2014

Ook bij v.v. Boskant blijkt 
het meidenvoetbal 
populair te worden. 
Er zit veel talent, dat 

is wel gebleken aan de uitslag van 
het scholenvoetbaltoernooi waar 
onze meiden door winst op de mei-
den van basisschool De Kienenhoef 

een 1e plaats behaalden. Een 
prima prestatie 
toch!

Open trainingen meidenvoetbal
bij v.v. Boskant goed bezocht

Vanuit de TC is de interesse voor voetbal bij meisjes opgepikt. In de maand juni zijn er 3 trainingen 
geweest onder leiding van Gerrie Onland, Marc Saris en Huub van der Zanden. Er was een goede 
opkomst, mede gezien de volle agenda die de dames in die periode blijken te hebben! 

“We hebben een aantal zeer enthousiaste meiden op de trainingen gehad en willen dan ook graag 
daarmee doorgaan om hopelijk in de loop van volgend seizoen een meidenteam te kunnen starten,” 
aldus Huub van der Zanden, hoofd TC (Technische Commissie).

Na de vakantie zullen er dus opnieuw een aantal trainingen worden georganiseerd. Gerrie Onland zal 
die trainingen verzorgen; vanuit de TC zal hij daarin worden ondersteund. De trainingen worden ge-
houden op de vrijdagavond van 18.00 - 19.15 uur. De 1e training staat gepland op vrijdag 29 augustus.

Iedereen die interesse heeft is welkom, je hoeft dus geen lid te zijn van v.v. Boskant om aan die trainin-
gen mee te kunnen  doen.

Voor diegenen die nu al nieuwsgierig zijn geworden en nog wat meer informatie willen hebben, kun-
nen contact opnemen met Anita van den Oever. Telefonisch door te bellen naar 0413-479413 of via de 
mail door een berichtje te sturen naar info@bouwbedrijfvdoever.nl
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Enig ondernemerschap mag het tweetal, Dennis en Paul van ‘Grand Café & Partycentrum De Vriendschap’ toch 
niet ontzegd worden. En een heleboel goodwill ook niet! Want dankzij dit ondernemende duo staat ons damesteam 
er nog fleuriger op! Daar kunnen we als v.v. Boskant mee ‘voor d’n dag komen’!
De voetbalsport die doorgaans een zomersport genoemd wordt, kent toch ook een heleboel minder warme wed-
strijddagen. Maar dankzij de geste van het tweetal, een nieuw trainingsoutfit voor alle dames, is dat sinds korte tijd 
geen enkel probleem meer. En……. het terras van De Vriendschap ziet er natuurlijk meteen heel anders uit!

Terras ‘Grand Café & Partycentrum
De Vriendschap’ vrolijk blauw gekleurd
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