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Helaas geen witte Kerst dit jaar, of er zal onverwacht heel veel moeten 
veranderen. Was het af te leiden van de doelstelling die op de klimaattop, 
die onlangs in Parijs is gehouden: de wereldwijde opwarming van de aarde 
gemiddeld onder de 2 graden Celsius te houden? Of is het, net als de voor-
gaande jaren, een gril van de natuur. Van de 15 Elfstedentochten  is er één 
gereden in december, de overige in januari (6) en in februari (8). 
Dus wanhoop niet, wacht geduldig, er is de komende maanden nog voldoen-
de kans op sneeuw en (liever nog) ijs.

Maar het blijft wel jammer. Het is toch heerlijk zijn, om in de buurt van een 
warme open haard, met een uitzicht op een witte wereld, te genieten van 
de Kersteditie van ons clubblad ‘De Bal Is Rond’. Die warme haard dat zal wel 
goedkomen, maar het witte uitzicht zullen we er bij moeten denken.

De Kersteditie die binnenkort bij u op de deurmat valt, is ook deze keer het 
doorlezen en....... het doorkijken méér dan waard. Naast de verslaglegging 
van een groot aantal jaarlijks terugkerende activiteiten zijn er ook weer een 
aantal nieuwe rubrieken die u aan de leestafel gekluisterd houden.

Wat te denken van de rubriek Trending # Topic die artikelen in bladen als 
Story en Nieuwe Revue doen verbleken!

Bekijk de (personen op de) elftalfoto’s en tracht te achterhalen in hoeverre 
de tussenstand (senioren en dames) of eindstand (jeugd) daarmee te verkla-
ren is.

En bezoek ook de pagina’s waarop de interviews met sponsor Ward van de 
Berk, hoofdtrainer Mayk van Driel, verzorgster Lindy Bright en jeugdscheids-
rechter Max Habraken zijn uitgeschreven.

Ons clubblad zorgt dat u op de hoogte blijft!

Winterstop betekent echter niet stilzitten. Er staat weer van alles te gebeu-
ren. Zo zal op verschillende plaatsen de verlichting wat langer schijnen, om-
dat er geoefend moet worden voor het Playbackspektakel dat in de tweede 
week van januari gepland is. Voor jong en oud! 

Voor die tijd zien we elkaar hopelijk ook nog een keer. Want de Nieuwjaars-
borrel op zondag 3 januari mag u toch zeker niet voorbij laten gaan!

Het gaat u goed. Hopelijk sluit u december op een geweldige manier af 
zodat u vol energie het nieuwe jaar in kunt stappen!

Fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling toegewenst!

De redactie

Voorwoord
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D
e winterstop van seizoen 
2015-2016 is inmiddels een 
feit en wat ook een feit is, 
is dat onze selectie jongens 
onder leiding van Mayk van 

Driel en Jan van Hastenberg inmiddels de 
winterstop ingaan op een gedeelde 3e en 
4e plaats, een TOP prestatie, we zijn weer 
terug op ons oude niveau toen ik begon 
als voorzitter van de club in 2013. Boven 
in de ranglijst van de 4e klasse spelen!

Er staan de komende maand weer veel 
activiteiten op de kalender zoals de 
nieuwjaarsreceptie en “Boskant's got 
Talent” met een jubileum, het is namelijk 
de 25e jaargang.

Noodkreet

De noodkreet die Rudy Neggers tijdens 
de Algemene Ledenvergadering  op 5 
november heeft geuit heeft inmiddels 
al een aantal aanmeldingen aan vrijwilli-
gers opgeleverd. Maar helaas nog steeds 
geen aanmelding als opvolging van de 
secretaris functie van Rudy Neggers zelf. 
Daardoor stagneert het beleid wat we als 
bestuur hebben ingezet. Dus voelt u zich 
geroepen of kent u iemand die volgens 
u in aanmerking komt voor deze functie 
laat het ons weten. Overigens zal de 
huidige functie van Rudy worden opge-
splitst, zoals we dat vorig jaar ook hebben 
gedaan met de functie van penningmees-
ter. Hierdoor zal de secretarisfunctie dus 
minder tijd in beslag gaan nemen.

Accommodatie, kantine en
sportpark

Zoals ik in de zomereditie van De Bal Is 
Rond schreef, is het helaas nog niet ge-
lukt om de lichtinstallatie te verplaatsen 
naar het voormalig korfbalveld aan de Ha-
zelaarstraat. Dit heeft o.a. te maken met 
de budgetbesprekingen die we hebben 
gehad van september tot en met novem-
ber. Inmiddels hebben we als bestuur de 
budgetten rond voor seizoen 2015-2016. 
Iedere commissie heeft in zijn budget 
moeten snijden om te voorkomen dat we 
na dit seizoen wederom in de rode cijfers 
belanden. Tijdens mijn aantreden als 
voorzitter heb ik als persoonlijke opgave 
gesteld om de club in de zwarte cijfers te 
krijgen tijdens mijn voorzittersperiode, 

die in november 2017 al weer afloopt.
Door de alom bekende gemeentelijke 
veldhuurverhogingen valt het allemaal 
niet mee om budgetten rond te krijgen 
per commissie, maar als het goed is 
hebben we dit seizoen de laatste force 
verhoging, van wederom meer dan 
€5.000,- achter de rug en hebben we in 
de toekomst alleen nog maar te maken 
met inflatie verhogingen van de gemeen-
te. En wellicht zoals u heeft kunnen lezen 
in DeMooiRooiKrant in het interview wat 
ik samen met Erik Huybreghts van v.v. 
Ollandia heb gegeven, gaan we in de toe-
komst zelfs minder betalen na de fusie 
met Veghel en Schijndel. Als gemeente 
Sint-Oedenrode betalen wij binnen de 
nieuwe Meijerijstad de hoogste veldhuur. 
Ook de laatste verhoging in 2015 van 
meer dan €5.000,- hebben we kunnen 
verwerken in het budget voor dit seizoen. 
Daardoor hebben alle commissies ten 
opzichte van het budget 2015-2016 
moeten bezuinigen en zullen we naar 
verwachting in de ledenvergadering in 
november 2016 zwarte cijfers op het 
scherm kunnen tonen. Maar we blijven 
een voetbalclub en voetballen zal altijd 
voorop blijven staan.

Na de winterstop zal de digitale kassa 
ook zijn geïnstalleerd, gecombineerd 
met een pinautomaat. Ik denk dat onder 
andere een pinautomaat in Boskant geen 
overbodige luxe is omdat er in Boskant 
geen enkele pinautomaat is waar je con-
tant geld kunt opnemen. Contant geld 
opnemen kan dus vanaf januari 2016 ook 
in onze kantine.

Financiën en sponsoring

In de zomereditie van De Bal Is Rond 
schreef ik dat De Wit Schijndel een nieu-
we Stersponsor en materiaalleverancier 
zou zijn geworden van v.v. Boskant. Na 
lang onderhandelen is het stuk gelo-
pen op het merk Nike. We hadden voor 
de helft van onze jeugdspelers al Nike 
trainingspakken gekocht aan het einde 
van het vorige voetbalseizoen bij onze 
vorige materiaalleverancier. Onze nieuwe 
leverancier zou dus de andere helft 
moeten aanvullen met Nike trainingspak-
ken zodat alle jeugdspelers in het zelfde 
tenue zouden rondlopen. Op het laatste 
moment heeft De Wit Schijndel aangege-
ven Nike trainingspakken niet te kunnen/

willen leveren maar alleen pakken van het 
merk Hummel. Naar aanleiding van deze 
discussie hebben we met Brabant Sports 
uit Boxtel een nieuw 3-jarig materiaalcon-
tract afgesloten.

Verder heeft de sponsorcommissie voor 
dit seizoen als doelstelling 10 nieuwe 
sponsoren te vinden. Inmiddels kan ik 
u melden dat we al op de helft zijn van 
deze doelstelling. Onder andere met As-
surantiënkantoor vd Berk hebben we met 
eigenaar Ward van den Berk een akkoord 
kunnen sluiten voor een STER-sponsor-
schap. Ward zal op het gebied van assu-
rantiën ook met aantrekkelijke aanbie-
dingen komen, exclusief voor leden van 
v.v. Boskant. Hij zal ook veranderingen 
op zijn vakgebied gaan melden via het 
beeldscherm in onze kantine op zaterdag 
en zondag waar u als lid van v.v. Boskant 
gebruik van kunt maken.

Vorig jaar hebben we de incentive 
uitgeschreven; “ Voor iedere nieuwe 
sponsor die wordt aangedragen bij de 
sponsorcommissie, wordt de melder be-
loont met 25 consumptiemunten”. Deze 
incentive blijft dit seizoen ook nog lopen. 
Op basis van deze incentive hebben we 
afgelopen maanden al 50 consumptie 
munten mogen uitgeven aan een aantal 
leden van de club die nieuwe sponsoren 
hebben aangedragen, bedankt hiervoor! 
Want zonder sponsoren kan een club niet 
bestaan.

Kwaliteit en imago

Met trots kunnen we aankondigen dat 
onze jeugdleden sinds dit seizoen in 
nieuwe Nike trainingspakken de velden 
en sportparken zullen betreden. Na 
ruim 10 jaar waren de trainingspakken 
aan vernieuwing toe. We hebben de 
trainingspakken kunnen bekostigen uit 
de opbrengst van de vlooienmarkt 2015 
en sponsoring van Nike/Brabant Sports 
Boxtel samen met de opbrengst uit de 
verkoop van de oude trainingspakken.

Graag wil ik vanaf deze plek alle leden 
fijne feestdagen toewensen. En een 
gezond, succesvol, liefdevol en vooral 
een sportief 2016 wensen!

Met sportieve groeten,
Ronald ter Haak

Van de bestuurstafel
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O
m inspiratie op te doen voor dit stukje 'Jeugdhoek' checkte 
ik even mijn artikel van een jaar geleden. Het is net of wat 
daar beschreven staat gisteren nog  is gebeurd. Als ik mijn 
gedachten verder terug laat gaan heb ik nog perfect op mijn 

netvlies staan hoe onze oudste zoon bij de mini’s zijn eerste stapjes op 
het voetbalveld zette. Hij voetbalt nu alweer een halfjaar bij de seni-
oren, niet te bevatten hoe snel alles gaat, maar ook hoe snel dingen 
kunnen veranderen.

Jeugdhoek

Veranderingen ontstaan door ontwikkelingen van binnen-
uit, door maatschappelijke ontwikkelingen en soms door 
ingrijpen van buitenaf zoals het gemeentelijk beleid be-
treffende veldhuren. Dit laatste is van zeer grote invloed 
op de financiële situatie van onze club. Van kort geleden 
een financieel kerngezonde club, kunnen we op dit mo-
ment nog maar redelijk 'onze broek ophouden'. Hopelijk 
volgt na de fusie met Veghel en Schijndel een verlichting 
van de veldhuren. Alle kleine beetjes helpen, dus ook 
ieder lotje van €0,50 dat op dit moment door onze jeugd 
verkocht wordt. Doe mee met de Nieuwjaarsloterij, steun 
de club en kom gezellig naar onze nieuwjaarsreceptie om 
elkaar alle goeds te wensen en de prijsuitreiking mee te 
maken.

Sportief gezien gaat het prima met de jeugd. De F1 en 
D1 zijn najaarskampioen geworden en ook de A1 heeft 
tot op het laatst nog voor het kampioenschap meege-
voetbald. De overige teams hebben lekker meegedraaid 
in hun competitie. Zo ook de D2M, het nieuwe meiden-
team. Voor het eerst sinds vele jaren doet er weer een 
meisjesteam aan de competitie mee. De vooruitzichten 
zijn rooskleurig dus een kweekvijver voor minstens één 
damesteam is veilig gesteld.

Om goed te leren voetballen zijn goede trainingen essen-
tieel. Dit seizoen trainen spelers uit de selectie middels 
een roulatiesysteem een aantal jeugdteams. Ze assisteren 
hierbij de trainers van een team.  Uiteraard is dit idee ook 
deels ingegeven door 'personeelstekort', dus heb je de 
kwaliteiten en zin om een jeugdteam te trainen meld dit 
dan even bij ons en je kunt direct aan de slag.
Ook vanwege 'personeelstekort' is vorig jaar begonnen 
met het draaien van kantinediensten op zaterdagmiddag. 
Ouders van de A-, B- en C-junioren staan dan volgens 
een door de kantinecommissie vooraf opgesteld schema 
achter de bar. Naast een paar nadelen heeft dit ook veel 
voordelen en tot op heden loopt dit bijzonder goed, 
uiteraard mede dankzij de inbreng van deze ouders,  
waarvoor onze dank! Dit was vorig jaar een grote vernieu-
wing, ook dit jaar kennen we enkele vernieuwingen, deels 

opgedragen door de KNVB. Zo zijn we begin dit seizoen 
verplicht bij de F-pupillen volgens het Fairplay principe 
gaan spelen. Dit blijft wennen. Niet voor de spelertjes, die 
nog niet veel gewend zijn, maar vooral voor de leiders en 
fans.

Niemand kan ontgaan zijn dat alle jeugdteams er weer 
prachtig bijlopen. Vorig seizoen werd iedereen in een 
nieuw voetbaltenue gestoken en dit jaar heeft iedereen 
een prachtig nieuw trainingspak gekregen. Hopelijk 
wordt er weer net zo zuinig mee omgegaan als met de 
oude pakken, dan gaat ook dit pak weer minstens 10 jaar 
mee. Er zijn trouwens nog steeds oude trainingspakken te 
koop voor het luttele bedrag van €10,-. Leuk voor rondom 
huis, of om op de camping trots ons clubje te promoten.

Naast voetballen in de voetbalcompetitie, hebben we 
nog veel meer andere activiteiten voor onze jeugdleden. 
Zo was er eind oktober de Profdag en hebben we onlangs 
nog Sinterklaas mogen ontvangen. Eind december vindt 
het jaarlijkse zaaltoernooi tegen Ollandia plaats, terwijl 
de F’jes inmiddels alweer deelnemen aan de wekelijkse 
Rooise zaalcompetitie. Begin volgend jaar hebben we 
weer 'Boskant's got Talent', snel gevolgd door de Speur-
tocht en het Darttoernooi. Tip: data voor dit alles kunt u 
makkelijk terugvinden op de activiteitenkalender op de 
website. We proberen deze kalender vroeg in het nieu-
we voetbalseizoen altijd up-to-date voor jullie klaar te 
hebben staan.

Namens de jeugdcommissie wil ik iedereen die v.v. Bos-
kant een warm hart toedraagt hele mooie Kerstdagen 
toewensen en een fantastisch Nieuwjaar..!

Ron van Breemen
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Eindstanden jeugd najaar 2015

Boskant D2M 2e klasse Meisjes D

# Team G P DPV DPT

1 OSS'20 D7M 9 25 74 6

2 Heeswijk D4M 9 25 60 7

3 Blauw Geel'38 D10M 9 21 42 7

4 EVVC D3M 9 18 44 9

5 Margriet D8M 9 15 38 21

6 Nulandia D3M 9 10 25 17

7 Boskant D2M 9 8 11 36

8 Berghem Sport D6M 9 7 8 48

9 Nooit Gedacht D4M 9 3 4 68

10 NLC'03 D3M 9 0 1 88

Boskant E1 2e klasse 205

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO E7 9 27 107 4

2 RKVV Keldonk E1G 8 18 48 14

3 Handel E1 9 18 64 35

4 Boerdonk E1G 9 18 44 18

5 Rhode E6 9 15 40 25

6 Boskant E1G 9 9 26 36

7 Gemert E8 9 9 35 52

8 Venhorst E3 9 9 14 52

9 Nijnsel/TVE Reclame E1G 7 3 9 81

10 Boekel Sport E5G 8 3 5 75

Boskant C1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 ST Fiducia/Elsendorp C1 9 22 49 11

2 Rhode C3 9 22 40 15

3 Irene C1 9 21 52 11

4 Blauw Geel'38/JUMBO C4 9 18 39 18

5 Handel C1G 9 16 25 21

6 Erp C2 9 12 27 35

7 Boskant C1 9 12 17 34

8 VOW C1 9 4 12 30

9 Boerdonk C1G 9 4 8 45

10 Nijnsel/TVE Reclame C1G 9 0 6 55

Boskant D1 2e klasse 205

# Team G P DPV DPT

1 Boskant D1 9 25 80 3

2 Handel D1 9 24 64 13

3 Ollandia D1G 8 19 31 7

4 Blauw Geel'38/JUMBO D6 9 18 29 18

5 VOW D1 9 12 21 24

6 Gemert D5 9 12 23 29

7 Schijndel/DE WIT D5G 9 9 12 38

8 Avanti'31 D3 9 6 13 39

9 Gemert D6 8 4 3 52

10 Erp D3 9 1 2 55

Boskant A1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Irene A1 8 22 53 7

2 Rhode A3 9 20 47 11

3 VOW A1 9 19 33 16

4 Boskant A1 9 18 50 22

5 Erp A2 9 13 23 18

6 Gemert A3 9 11 31 33

7 Blauw Geel'38/JUMBO A3 8 10 27 38

8 Boekel Sport A2 9 4 15 48

9 Sparta'25 A2 9 4 17 59

10 Mariahout A2 9 4 16 60

Boskant B1 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Handel B1 9 27 45 5

2 Rhode B3 9 19 29 10

3 Schijndel/DE WIT B4 9 17 26 12

4 Boekel Sport B2 9 16 32 17

5 Boskant B1 9 16 32 25

6 Blauw Geel'38/JUMBO B5 9 15 29 31

7 Blauw Geel'38/JUMBO B4 9 10 21 18

8 VOW B1 9 7 21 28

9 Gemert B3 9 4 10 44

10 ELI B2 9 0 14 69
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Boskant F1 2e klasse 205

# Team G P DPV DPT

1 Boskant F1G 8 24 8 0

2 Blauw Geel'38/JUMBO F8 8 21 7 1

3 DVG F3 8 18 6 2

4 Rhode F6G 8 15 5 3

5 Mariahout F2G 8 12 4 4

6 Venhorst F2G 8 7 3 6

7 Avanti'31 F4 8 6 2 6

8 Boekel Sport F4G 8 4 2 7

9 VOW F2 8 0 0 8

10 Boskant E1 9 1 17 43

Boskant F2 3e klasse 203

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38/JUMBO F14 9 24 8 1

2 Boekel Sport F6G 9 22 8 2

3 Erp F4 9 21 7 2

4 Blauw Geel'38/JUMBO F13 9 15 5 4

5 Nijnsel/TVE Reclame F2G 9 12 4 5

6 RKVV Keldonk F2 9 11 5 6

7 Rhode F9 9 10 4 6

8 Rhode F11G 9 9 3 6

9 Boskant F2G 9 6 2 7

10 SCMH F2 9 3 1 8

Wij zijn op vrijdag 9 oktober naar de wedstrijd PSV vrouwen - Ajax vrouwen 
geweest op de Herdgang.  Dit hebben wij gedaan met ons meidenteam. In 
totaal waren we met 14 meiden (13 speelsters en een fan van het meiden-
team), 6 ouders en 2 bodyguards (Luuk vd Berk, Stijn vd Biggelaar).

Bij navraag of er interesse was voor deze wedstrijd werd er door iedereen 
enthousiast gereageerd. We waren op tijd aanwezig zodat ook Foxy nog kon 
worden belaagd door 14 gillende meiden.
Bij aanvang van de wedstrijd bleek de keepster (Angela Christ, hadden wij 
ergens gelezen op een blaadje) ook in het oranje te spelen net als onze 
eigen keepster Nikki. Ze werd dan ook meteen onze favoriet. Helaas kon ze 
3 ballen niet stoppen en verloor PSV met 1-3. Na afloop zijn onze meiden op 
handtekeningenjacht gegaan. Al met al was het een leuke avond.

Verder hebben de meiden veel opgestoken van de wedstrijd zeker met hulp 
van hun telefoon waarop de spelsituaties goed konden worden opgezocht. 
Dit werd dan ook veelvuldig gedaan. Ze hebben dit meteen toegepast in de 
praktijk want de volgende dag hebben de meiden hun wedstrijd tegen Nooit 
Gedacht gewonnen met 2-0. Kortom: Het eerste uitje was een succes. 
 
Groetjes,
De leiders van meiden D2M

Meiden bezoeken wedstrijd 
vrouwenvoetbal PSV - Ajax
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Vrouwenvoetbal 7 tegen 7

Nadat we in het voorjaar tot de con-
clusie kwamen dat er een 11 tegen 
11 niet in zou zitten bij aanvang van 
het nieuwe seizoen, is besloten om 
7 tegen 7 te gaan voetballen. Met 
ondersteuning van een 4-tal selectie-
spelers, Glenn, Brett, Nik en Jordy, 
keeperstrainer Toon en met een 
nieuwe staf o.l.v. Hans en Ton zijn de 
dames aan het seizoen begonnen. 
In het begin was het erg wennen, dat 
moet gezegd worden. Maar na een 
aantal wedstrijden ging het steeds 
beter lopen. 
We zijn als groep ook een avond na 
de training bij elkaar gaan zitten om 
de spelregels, opstellingen en moge-
lijkheden op tactisch gebied door te 
praten.  We hebben de trainingen en 
wedstrijden doorgenomen en 
op het bord van alles uitge-
tekend. Kortom een nuttige 
avond. 
De sfeer binnen het team is 
erg goed en dat zie je natuur-
lijk ook terug in de opkomst 
tijdens de trainingen en 
uiteindelijk ook in de resultaten 
tijdens de wedstrijden. Ik heb 
het idee dat ook de derde helft 
er tegenwoordig regelmatig 
anders uitziet.  
We zullen tijdens de winterstop 
een en ander evalueren maar 
ook al vooruit kijken richting volgend 
seizoen. Hoe kunnen we er met zijn 
allen voor zorgen dat we weer 11 
tegen 11 kunnen gaan spelen. 

Meisjesvoetbal

Wat de dames/meiden aangaat zijn 
we als club goed bezig. In het verle-
den zijn we al eens gestart met een 
junioren meidenteam maar nu zijn 
we voor het eerst met een D-pupillen 
meidenteam gestart. 
Vorig seizoen waren de meeste mei-
den al fanatiek aan het trainen maar 
nu zijn ze ook echte wedstrijden aan 

het spelen. En hoe....... ze spelen de 
sterren van de hemel. Weliswaar met 
wisselend succes maar je ziet ze elke 
week beter voetballen. Ook wisten 
ze al 2 keer gelijk te spelen en 2 keer 
te winnen, waarvan 1 keer zelfs met 
7 - 0. 
Op de trainingen van Erik en Maaike 
en Rinus en Daan wordt de basis 
gelegd voor verder succes.  
Ook hier hebben we al een evaluatie 
gehad en willen we in het voorjaar 
gaan kijken hoe we het meisjesvoet-
bal verder kunnen promoten zodat 
we wellicht een 2de meidenteam 
kunnen opstarten.
De jongere meiden hebben we nu 
bij de lagere pupillen ondergebracht 
en bij de F1 heeft dat geleid tot een 
kampioenschap. Geweldig!!!

KNVB bezoekt Boskant

Op 8 december is de KNVB op 
bezoek geweest bij Boskant. In een 
gezellig 'voetbal café' kwamen aller-
lei onderwerpen aan bod. De eerste 
helft ging vooral over de nieuwe 
organisatiestructuur van de KNVB 
en wat zij zoal voor de verenigingen 
kunnen betekenen. Tijdens de twee-
de helft werden allerlei onderwerpen 
aangesneden die door de deelne-
mers aangedragen waren. 
Eén van de onderwerpen ging over 
de baaldagen die lagere elftallen kun-
nen aanvragen. Er zijn verschillende 
verenigingen die hier vanaf willen 
omdat het demotiverend is voor veel 

voetballers. Er was 1 voorbeeld waar 
een team 5 weken achter elkaar niet 
hoefde te voetballen vanwege de 
baaldagen die door de tegenstanders 
aangevraagd werden. Nu hadden zij 
natuurlijk veel pech, maar er waren 
meer verenigingen die hier last van 
hadden en het komt ook bij ons 
regelmatig voor dat teams baalda-
gen aanvragen. De KNVB neemt alle 
opmerkingen mee en zal dit voor 
de volgende competitie bekijken en 
eventueel acties ondernemen. 
Het Fair Play verhaal kwam ook aan 
bod. Er werden voor- en nadelen be-
noemd. Voordeel is dat ouders veel 
rustiger langs de kant staan en hun 
kroost echt laten voetballen zonder 
allerlei, goed bedoelde, opdrachten 

mee te geven. Kinderen kunnen 
daardoor ook vrijer voetballen. 
Nadeel is dat de kinderen die 
wat 'verder' zijn en/of ouder, 
vaak in het voordeel zijn. Ook is 
het, wanneer het echt niet goed 
gaat, moeilijk corrigeren. Verder 
is het ook lastig om de kinde-
ren de spelregels goed aan 
te leren. Ook werd als nadeel 
gezien dat beginnende (jeug-
dige) scheidsrechters, zeker 
als de KNVB het Fair Play 
verhaal wil gaan doorvoeren 
naar de overige F en E teams,  
moeilijk aan wedstrijden 

kunnen komen om te oefenen en dat 
belemmert de doorgroei van scheids-
rechters.  Ook hierover zal de KNVB 
zich gaan beraden en eventueel met 
aanpassingen komen op de huidige 
regels.
De derde helft bestond uit het laatste 
half uur van PSV - CSKA Moskou. 
Een mooie afsluiting van een interes-
sante avond. Met dank aan Marian 
en Marc. 

Boskant 3, 4, 5, 6, VR1

In juni hebben we i.o.m. de lage-
re elftallen 2 goede beslissingen 
genomen. Ten eerste werd besloten 
om de 6 teams in stand te houden. 

Nieuws van de Technische Commissie
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Verder hebben we 3 en 4 omgewis-
seld. Beide bevallen goed en dat zie 
je ook wel aan de stand. Het scheelt 
ook dat Frans een goede rechterhand 
erbij heeft gekregen die alles 'strak' 
leidt. Verder regelt het 4de hun zaakjes 
ook goed. Zowel op als buiten het 
veld. Op het veld doen ze het goed 
en staan ze met 1 wedstrijd en 3 pun-
ten minder op een mooie 2de plaats. 
Het 5de heeft een leuk team maar de 
resultaten blijven wat achter. In het 
begin hadden ze het geluk niet aan 
hun zijde en later speelden ze een 
aantal zeer wisselvallige wedstrijden, 
maar toch worden de laatste wed-
strijden met grote inzet gespeeld. 
De winstpartijen zullen dan ook 
zeker nog gaan komen. Het 6de heeft 
na een 'rustpauze' van een jaar de 
stijgende lijn weer te pakken en staan 
gewoon bovenaan.  De 'oudjes' zijn 
het zeker nog niet verleerd en laten 
menig tegenstander alle hoeken van 
het veld zien. 
Ons damesteam speelt zoals eerder 
gezegd 7 tegen 7 en doen dat met 
wisselend succes. Met 3 winstpartijen 
en 1 gelijkspel staan ze op een keuri-

ge 6de plaats. Er zijn een paar teams 
die er bovenuit steken maar tegen de 
rest valt prima te voetballen. 

Jeugdafdeling

Tijdens de laatste ledenvergadering 
heeft onze hoofdtrainer aangegeven 
om ook voor de jeugd iets meer te 
willen betekenen. Zeker omdat we 
op dit moment geen 'techniektrainer' 
hebben, is dit erg welkom. We zullen 
de winterstop gebruiken om iets op 
poten te zetten. 
Een aantal A-junioren zullen vanaf de 
winterstop wekelijks 1 training met de 
selectie mee gaan draaien in aanloop 
naar hun overstap naar de senioren. 
In de najaarscompetitie hebben we 
2 kampioenen mogen huldigen. Dit 
is op de wedstrijddag gedaan inclu-
sief een rondrit op de 'platte kar' en 
tijdens de thuiswedstrijd van ons 
vaandelteam op de zondag erna. Na-
mens de TC proficiat aan de spelers 
van onze F1 en D1. 
Verder willen we ook in het voorjaar 
weer gebruik gaan maken van onze 

selectiespelers bij het trainen van 
onze jeugd. Dit is goed bevallen al 
zullen we wel een en ander goed 
moeten evalueren omdat we dit voor 
de eerste keer op deze manier doen.
De winterstop is weer begonnen en 
dat betekent dat er kans op afgelas-
tingen zijn. Zowel door de week als 
in het weekend. We hebben voor de 
trainingen die afgelast worden een 
schema gemaakt. Christ zal de velden 
keuren en de trainers op de hoogte 
brengen en Huub beheert de sleutel 
en plofballen die speciaal voor de 
zaal aangeschaft zijn. Uiteraard pro-
beren we zoveel als mogelijk buiten 
te gaan trainen. 
De F gaat meedoen aan de winter-
competitie in de Streepen en de 
minies trainen elke zaterdag 1 uur in 
de zaal in Boskant. 

Rest mij om iedereen te bedanken 
voor  het voorbije mooie voetbaljaar 
en iedereen namens de TC een hele 
fijne Kerst en een sportief, gezond 
en voorspoedig 2016 te wensen. 

Huub vd Zanden

Datum Programma Tijd Opmerking

Donderdag 7 januari Start training selectie 19.30

Zondag 10 januari  Training selectie 11.30 tot 13.00 uur i.v.m. playback jeugd

Dinsdag 12 januari  Training selectie 19.30

Donderdag 14 januari Training selectie 19.30

Zaterdag 16 januari Heeswijk 1 - Boskant 1 18.00 vriendschappelijk

Zondag 17 januari Vrije zondag 19.30

Dinsdag 19 januari Training selectie 19.30

Donderdag 21 januari Training selectie 19.30

Zondag 24 januari Boskant 1 - FC de Rakt 1
Acht 2 - Boskant 2

12.00
14.30

competitie
vriendschappelijk

Dinsdag 26 januari Training selectie 19.30

Donderdag 28 januari Training selectie 19.30

Zondag 31 januari WHV 1 - Boskant 1
Boskant 2 mogelijk vriendschappelijk

13.00
15.00

competitie

Dinsdag 2 februari Training selectie
Start training vrouwen

19.30
19.30

Donderdag 4 februari Training selectie 19.30

Donderdag 11 februari Training selectie 19.30

Zondag 14 februari Normaal competitieprogramma

Winterprogramma selectie 
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Waarom deze inleiding hoor ik u zeggen, als u de kop 
boven dit verhaal nog eens aankijkt. Als u verder leest, zal 
het u allemaal duidelijk worden. Als u DeMooiRooiKrant 
altijd tot in detail volgt, is de komende info voor u oud 
nieuws. Dan behaalt u voor dit onderdeel van de Rooise 
Quiz, ‘bedrijvengeschiedenis’, de volle score. 
Ruim drie jaar geleden is schuin tegenover bovenge-
noemde parkeerplaats een prachtig pand verschenen. 
De plek waar voorheen de Zeeman was gevestigd, is nu 
ingenomen door de firma Van den Berk Assurantiën! 

“Per 1 april 2012 zijn we naar dit pand verhuisd,” vertelt 
Ward van den Berk, degene bij wie ik deze middag aan ta-
fel zit. “Voorheen zaten we op  Borchmolendijk 1, midden 
in het centrum. En daar was parkeren een crime!
Een prima locatie dus,” vult Ward aan. “Tenslotte moeten 
wij het niet hebben van het winkelende publiek. Een rui-
me parkeerplaats, bijna aan de deur, is veel praktischer!”

Natuurlijk ben ik (senior, namens de redactie van De 
Bal Is Rond, clubblad van v.v. Boskant) geïnteresseerd 
in de geschiedenis die een bedrijf met zich mee draagt. 
Nazoek op de site van het bedrijf heeft al heel wat info 
opgeleverd, maar het hokje 'Historie' staat nog op de 
to-do-lijst heb ik gemerkt.
Ward vervolgt: “Ons bedrijf is ontstaan uit het voormalige 
bedrijf  ‘Assurantiekantoor en Makelaardij van de Laar’, 
hier uit Sint-Oedenrode. M’n vader Harry (van den Berk 
vanzelfsprekend) had daar de verzekeringsportefeuille in 

z’n beheer. In september 2015 was het 10 jaar geleden dat 
m’n pa en ik de portefeuille hebben overgenomen. Mede 
door z’n jarenlange ervaring (Harry is z’n carrière in de 
verzekeringsbranche in 1968 begonnen), was de overstap 
om op eigen benen verder te gaan niet zo moeilijk.”

Senior: “Op de site wordt vermeld dat je samen met je 
vader de assurantieportefeuille hebt overgenomen. Je 
vader had veel ervaring. Is dat zoiets als: terecht komen 
in een gespreid bedje?”
Ward: ”Zeker, de overgang is heel soepel verlopen voor 
onze relaties. Voor mezelf was dat iets anders. Ik heb een 
opleiding als IT’er gevolgd en dat is toch wel even iets 
anders, puur inhoudelijk gekeken. Maar kijkend  naar de 
aard van het werk was de stap niet zo groot. Op IT gebied 
gaf ik bedrijven advies over maatwerk binnen SAP, geïnte-
greerde software die bedrijven helpt bij het optimaliseren 
van hun bedrijfsprocessen. Binnen het verzekeringswerk 
bestaat een groot deel van de tijdsbesteding ook uit het 
geven van advies aan relaties, dus op dat gebied bleek de 
overstap niet zo rigoureus.”

“Als ik terugkijk kwam die overname eigenlijk precies op 
tijd. Ik was al een tijdje op zoek naar iets zelfstandigs. In 
m’n vrije tijd runde ik met enkele kompanen al een twee-
tal ondernemingen. Eén ervan heet Combipro, specialist 
op het gebied van hindernismateriaal (springpaarden) 
en het andere bedrijf is bekend onder de naam Poda, 
leverancier van omheiningen.

Bij ons zit je goed.......
dat kan ik (je) verzekeren!

M’n stemming is opperbest als ik, laat in de middag, op 
Kofferen linksaf de parkeerplaats bij de vroegere 
ODA fabrieken opdraai. De ruime parkeerstro-
ken zijn gedeeltelijk voorzien van een blauwe 

lik verf zodat een bezoek aan een van de aanleunende 
panden beperkt is tot maximaal 2 uur. Gelukkig was de 
verfpot op een gegeven moment (vermoedelijk) leeg 
zodat er toch ook nog enkele plekken zijn waar 
die beperking niet geldt. Bent er zuinig op, 
één van de weinige parkeerplaatsen waar 
de BOA niet komt binnen de gemeente 
Sint-Oedenrode!
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“He(k)ctisch werk dus?”
“Ach, stil zitten lukt me niet zo,” glimlacht Ward. “Dus 
toen ons pa voorstelde om samen de assurantie tak als 
zelfstandig bedrijf ‘vd Berk Assurantiën’ op te starten, was 
de kogel vrij snel door de kerk!” 
Als je op internet zoekt onder de term 'verzekeringen en 
advies' krijg je een hele lijst van namen. Het lijkt wel of 
iedereen in die branche actief is. Het lijkt een lucratieve 
bezigheid. Snel en gemakkelijk geld verdienen?
“Die tijd is er zeker wel geweest,” beaamt Ward. “Met 
name op het gebied van levensverzekeringen zijn er in het 
verleden provisies verdient die niet uit te leggen zijn. De 
laatste jaren is het kaf toch wel van het koren gescheiden  
en zijn er veel tussenpersonen ‘omgevallen’. De overheid 
heeft onderkend dat er iets gedaan moest worden aan de 
‘wildgroei’ op die markt en heeft t.a.v. de hoogte van de 
provisies regels gesteld. Degenen die op die markt op dat 
gebied dus actief waren hebben flink moeten inleveren 
met tal van faillissementen als gevolg.

Wij bewegen ons vooral op het gebied van de schadever-
zekeringen. Op die markt is er geen sprake van overmati-
ge provisies. Die markt levert ons ongeveer 95% van ons 
werk, het overige deel omvat de levensverzekeringen.”

Het valt me op dat de huidige locatie er zo pico bello 
uitziet en veel ruimte biedt aan de medewerkers!
Op jullie site zag ik dat er naast Harry en jou nog drie 
medewerksters, in willekeurige volgorde Mari-José, 
Anne en Daniella in dienst zijn. Een kleine organisatie 
dus, lijkt me fijn werken.
Ward knikt bevestigend als antwoord op die laatste op-
merking. “Sinds oktober zijn we met één persoon meer," 
vult Ward aan. "Ons bedrijf is weer in ‘evenwicht’ glim-
lacht hij, drie dames en drie heren!
Maar hoe lang nog, is maar de vraag want ons pap is op 
een leeftijd dat hij af mag (of kan) bouwen.”

Tegenwoordig duikt iedereen achter de computer als het 
geldzaken betreft. Levert internet voor jullie een positie-
ve bijdrage of zie je het vooral als een concurrent?
“Een aantal jaren terug hadden we dat idee (concurrent) 
wel,” antwoord Ward. “Op internet kun je natuurlijk heel 
snel allerlei informatie vinden. Internet levert je veel input, 
alleen blijft het vaak daarbij....... daarna moet je dikwijls 
alles zelf nog regelen. En daar ligt voor ons een kans. Een 
belangrijk onderdeel van ons werk is een adviserende rol 
met als doel een tevreden klant te hebben. Met onze kun-
digheid en ervaring kunnen wij onze klant helpen en hem 
dus dat ‘Internet-werk’ uit handen nemen. Daarnaast 
verzorgen wij bij schade de volledige afwikkeling er van, 
wanneer je het via internet regelt zal je dit zelf moeten 
doen.
Natuurlijk kost je dat wel iets meer geld. Maar je krijgt 
dan ook een meer persoonlijke begeleiding.
Ons streven is om niet de allergoedkoopste te zijn, dan 
kun je vermoedelijk beter op internet blijven, maar wel de 
beste! We willen kwaliteit leveren!”

Als je de kranten open slaat, en dan bedoel ik nog niet 
eens het ‘Financieel Dagblad’ of het ‘Assurantie Ma-
gazine’, merk je dat de verzekeringswereld continue in 
beweging is. Lastig?
“Nou ja, lastig,” antwoordt  Ward. “Valt wel mee. Feit is 
wel dat de overheid continue bezig is met nieuwe wetge-
ving. Dat betekent dat we om de paar jaar moeten bijspij-
keren, ook om onze diploma’s up to date te houden. De 
wet (artikel WFT artikel 4.9) verplicht financiële dienstver-
leners aantoonbaar permanent actueel vakbekwaam te 
zijn. Deze eis houdt in dat je continu op de hoogte dient 
te zijn van de actuele ontwikkelingen binnen de financiële 
branche én dat je dit te allen tijde moet kunnen aantonen 
aan toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten), 
de toezichthouder. Deze eis geldt voor iedereen binnen 
ons kantoor!”
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Senior  is duidelijk onder de indruk. En zo’n bedrijf is 
stersponsor van v.v. Boskant! Daar mogen we gerust 
trots op zijn. In ben nieuwsgierig naar de feiten.
“Voetbalvereniging Boskant was al jaren klant, de verze-
kering voor de kantine was bij ons bedrijf  afgesloten. Het 
doorlichten van het pakket, enkele jaren terug, samen 
met voormalig penningmeester Hans van Driel, heeft er 
toe geleid dat het gehele verzekeringspakket bij vd Berk 
Assurantiën is ondergebracht (Senior: tot volle tevreden-
heid, begrijp ik). Toen vanuit de voetbalclub gestart werd 
met sponsorpakketten zijn we overgegaan naar een iets 
breder pakket, waardoor we nu dus als ‘stersponsor’ door 
het leven gaan!
(Ward zit zelf in de sponsorcommissie van vereniging 'De 
Rooise Ruiters', dus hij kent het wereldje, red.). 
We hebben in Boskant best een groot aantal klanten, 
waaronder ook leden van v.v. Boskant, een reden te meer 
om richting vereniging ook wat actiever ter zijn,” vult 
Ward aan.

Even een zijstapje. Geen voetbal dus Ward, schat ik zo 
in, iets met paarden?
Heel even laten we de verzekeringswereld achter ons. 
“Zeker,” antwoordt Ward. “Paarden zijn me aangeboren.
Ons vader is met hetzelfde virus ‘besmet’, dus ik heb dat 
van huis uit. Dat was vroeger aan de Boskantseweg (voor 
de oudere lezers: voormalige woning van An van Boxtel); 
tegenwoordig ligt de oprit aan de Leunestraat. 
Maar daar woon ik al lang niet meer,” gaat Ward verder. 
“Ik ben op enig moment, samen met m’n gezin, verhuisd 
naar de Schoorse Hoefstraat naar de boerderij van m’n 
schoonvader (Jos of Jas Bekkers red.). Dochter Maaike, 
ook helemaal gek van paarden, is m’n partner. We hebben 
een dochter Liv, die intussen ook al 'besmet' is met het 
virus en een zoon(tje), Siem genaamd. Die is drie jaar 
oud, dus dat is nog afwachten.”

Een mooie plek daar, vult senior aan, bekend in die 
regio.
“Heerlijk daar,” gaat Ward verder. “Ruimte genoeg. Dus 
op die manier ben ik eigenlijk gekoppeld aan Boskant, 
want Maaike heeft altijd in Boskant de lagere school 

gevolgd. Een beetje Boskanter dus,” en er ver-
schijnt opnieuw een glimlach op z’n gezicht.

Heeft die liefde voor de paarden geleid tot 
aanpassingen van de verzekeringspakketten? 
Senior blijkt de site van het bedrijf bestu-
deerd te hebben!
“Je doelt op de term 'Hippische verzekeringen' 
die terug te vinden is op onze site,” valt Ward 
meteen in.
“Het is een belangrijk deel van ons pakket. 
Mede door onze hobby heeft ons bedrijf altijd 
veel klanten gehad in die wereld. Ik wil het 
zelfs wat breder stellen, onze portefeuille be-
staat voor een groot deel uit relaties werkzaam 
binnen de agrarische sector.”

Een aflopende markt in Nederland, die agrarische we-
reld?
“Nee, dat valt wel mee,” antwoord Ward. “Wel qua aan-
tallen, want veel agrariërs zijn de afgelopen jaren gestopt, 
maar niet qua omvang van de bedrijven. Mede door onze 
ervaring binnen de agrarische wereld, in combinatie met 
onze kennis en kunde, kunnen we de agrarische klanten 
dus uitstekend van dienst zijn.”

Ward, ik denk dat we een vrij goed beeld hebben van 
het bedrijf vd Berk Assurantiën. Maar voor de inwoners 
van Boskant, voor de leden van onze vereniging is de 
volgende vraag natuurlijk een heel belangrijke. Waarom 
zou “unnen Boskanter” in zee gaan met jullie bedrijf?
Ward lijkt niet te schrikken en gaat even verzitten (in een 
gemakkelijke houding) voordat hij van wal steekt!
“Bij ons ben je verzekerd van een onafhankelijk advies. 
We hebben een persoonlijke benadering hoog in het 
vaandel staan. Daarom ga ik met (potentiele) klanten het 
liefst aan tafel. Dat kan bij ons op kantoor, maar ook  bij 
de mensen thuis (ook in de avonduren). We gunnen ons 
de tijd om zaken samen door te spreken, we besteden 
tijd aan de klanten en het doel is niet om zo snel mogelijk 
een handtekening op papier te krijgen maar om de risi-
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co’s die iemand loopt op de juiste manier af te schermen. 
Dat kan middels een verzekering maar er zijn ook andere 
maatregelen denkbaar. En we willen graag met de klant 
van gedachten wisselen over welke maatregelen er naast 
of in plaats van verzekeringen mogelijk zijn.
Dus naast het sluiten van contracten, het up-to-date hou-
den van de polissen en het verzorgen van schadeafwikke-
lingen willen wij ook graag fungeren als sparringpartner 
om te kijken op welke manier we de risico’s die men loopt 
als particulier of bedrijf tot een minimum kunnen beper-
ken.”

Een stortvloed van woorden, rustig, weloverwogen en 
met overtuiging gebracht. Het kan haast niet anders, 
beste lezers, of u gaat na het lezen van dit artikel op 
zoek naar de contactgegevens van vd Berk Assurantiën, 
van vader Harry, of zoon Ward!
Ga je aan tafel met Ward voor een inleidend praatje en 
ben je een beetje zenuwachtig, dan is het misschien 
handig om te weten dat hij “unnen hendige” mens is, het 
maakt hem eigenlijk niet uit waarover een gesprek begint. 
Mogelijk dat hij het aanbod van een kopje koffie bij aan-
vang afwijst, maar later op de avond is hij best in voor 
een lekker pilsje (maar niet tijdens het werk).  

‘Unnen hendige’ mens, zo heb ik (senior) dat in ieder ge-
val ook ervaren. Een persoon die overtuigend praat over 
zaken die z’n vakgebied betreffen. Goed bekend met de 
(verzekerings-)problemen waar de huidige generatie, of 
het nu particulieren of bedrijven zijn, mee te maken heeft.

Ward, namens v.v. Boskant hartelijk dank voor jouw bij-
drage en vooral voor het spontane gesprek dat we samen 
hebben mogen voeren. Dat het in de toekomst goed 
moge gaan met jou, met jullie bedrijf!

Senior

Oliebollen
OP OUDEJAARSDAG GEBAKKEN DOOR V.V. BOSKANT

 1 oliebol voor € 0,80
 10 oliebollen voor € 7,00
 15 oliebollen voor € 10,00
 50 oliebollen voor € 32,00
oliebol met krenten € 1,00

DONDERDAG 31 DECEMBER 2015
TUSSEN 11.00 - 15.30 IN DE KANTINE
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F1 en D1 najaarskampioen!
Op 5 december heeft niet alleen Sinterklaas door Boskant rondgereden, maar zijn er ook 2 'platte 
karren' gesignaleerd. Op deze platte karren stonden de trotse najaarskampioenen van v.v. Boskant: 
de F1 en de D1.
Beide teams sloten hun laatste wedstrijd in stijl en dus winnend af. Uiteraard werd er ook een 
douche met kleren aan genomen, waarbij het de F1 zelfs lukte om leider Joris Doreleijers zo ver te 
krijgen om dit ook te doen. Uiteraard vloeide ook de (kinder)champagne rijkelijk en smaakten de 
frietjes voortreffelijk.
De volgende dag mochten beide teams ook het eerste elftal nog mee het veld op begeleiden en 
werd er nog een grote groepsfoto gemaakt.
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Tussenstanden senioren 2015-2016

Boskant 5 reserve 6e klasse 47

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 9 11 28 48 17

2 Blauw Geel'38/JUMBO 14 11 25 55 12

3 WEC 7 12 24 30 33

4 Heeswijk 5 10 22 62 17

5 Rhode 7 10 21 32 18

6 Schijndel/DE WIT 9 12 16 35 39

7 Avanti'31 9 11 15 37 41

8 Nijnsel/TVE Reclame 6 12 15 30 50

9 Ollandia 4 9 14 22 23

10 DVG 7 12 8 27 53

11 Boskant 5 12 6 20 53

12 Avesteyn 7 10 0 13 55

Boskant 6 reserve 6e klasse 45

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 6 12 31 49 21

2 DVG 8 12 25 42 20

3 Irene 3 10 23 20 9

4 UDI'19/Beter Bed 15 12 18 29 33

5 Handel 5 10 16 28 27

6 SCMH 6 11 15 23 21

7 VOW 4 12 14 19 22

8 Erp 7 9 12 21 25

9 RKVV Keldonk 4 12 11 18 24

10 Volkel 7 10 10 33 40

11 FC de Rakt 6 10 7 18 40

12 Boerdonk 3 10 6 15 33

Boskant 3 reserve 5e klasse 24

# Team G P DPV DPT

1 Schijndel/DE WIT 5 11 26 54 17

2 VOW 2 12 25 36 17

3 Boskant 3 11 23 40 20

4 Ollandia 2 10 19 19 14

5 Blauw Geel'38/JUMBO 5 11 15 23 29

6 Sparta'25 5 12 14 22 25

7 Avesteyn 4 8 13 16 6

8 Irene 2 10 13 21 33

9 DVG 4 12 12 23 33

10 Avanti'31 5 12 12 21 35

11 WEC 3 12 10 14 33

12 Heeswijk 4 11 3 14 41

Boskant 4 reserve 5e klasse 25

# Team G P DPV DPT

1 Sparta'25 7 11 30 53 14

2 Boskant 4 10 27 57 13

3 UDI'19/Beter Bed 9 7 21 35 6

4 Avesteyn 5 10 19 26 15

5 WEC 4 11 17 28 19

6 Erp 5 10 13 15 18

7 VOW 3 12 13 16 44

8 Schijndel/DE WIT 6 10 12 19 33

9 Blauw Geel'38/JUMBO 9 12 12 41 43

10 Mariahout 4 12 10 19 46

11 SCMH 3 11 9 24 54

12 DVG 5 12 6 16 44

Boskant 2 reserve 3e klasse G

# Team G P DPV DPT

1 Rhode 3 12 25 33 18

2 Mariahout 2 12 22 26 15

3 Sparta'25 3 12 21 31 18

4 DVG 2 12 21 21 15

5 Nijnsel/TVE Reclame 3 12 20 24 21

6 SC Helmondia 2 12 18 28 29

7 MULO 2 12 18 23 32

8 Bruheze 2 12 17 29 21

9 Mifano 2 12 16 17 21

10 Boskant 2 12 16 20 25

11 Lierop 2 12 7 15 29

12 Boekel Sport 3 12 7 16 39

Boskant 1 4e klasse H

# Team G P DPV DPT

1 Berghem Sport 1 13 32 45 14

2 FC Schadewijk 1 13 32 32 13

3 SES 1 11 23 25 13

4 Boskant 1 12 23 29 23

5 Cito 1 13 21 33 25

6 Estria 1 12 20 21 18

7 Festilent 1 12 19 16 14

8 NLC'03 1 12 18 18 15

9 SDDL 1 13 15 21 24

10 WEC 1 13 15 25 32

11 WHV 1 13 15 20 31

12 Ollandia 1 13 5 14 35

13 SCMH 1 12 3 14 32

14 FC de Rakt 1 12 2 6 30

t/m 13 december 2015
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Boskant VR1 1e klasse 1, 7×7

# Team G P DPV DPT

1 Venhorst VR18+1 10 30 109 10

2 Vlijmense Boys VR18+1 8 21 55 11

3 Sparta'18 VR18+1 9 19 58 17

4 Tivoli VR18+1 9 18 38 24

5 FC Cranendonck VR18+1 10 16 33 28

6 Boskant VR18+1 11 10 23 58

7 SPV VR18+1 9 9 23 52

8 Boxtel VR18+1 8 8 16 31

9 Ulysses VR18+1 9 7 31 55

10 Bruheze VR18+1 8 6 20 60

11 Racing Boys VR18+1 7 0 5 65

American Party
Op 20 september vond het eerste 
feestje van het seizoen in de kantine 
plaats met als thema ‘American party’. 
Door jong en oud werden vele plaatjes 
gedraaid op de jukebox. Ook werd er 
fanatiek bierpong gespeeld. 
Al met al was het een geslaagde
activiteit! 
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Roel Brans trefzekerste speler v.v. Boskant!

Roel Brans is degene die zich momenteel topscorer van 
v.v. Boskant mag noemen. Halverwege de competitie 
heeft hij al 18 keer het net weten te vinden voor Boskant 
4. Een knappe prestatie! Aan hem de taak om deze titel 
te verdedigen tot het einde van het seizoen. Roel zal zijn 
doelpuntenproductie hiervoor wel gestaag door moeten 
zetten, want hij wordt op de voet gevolgd door enkele 
spelers die deze titel maar al te graag van hem overne-
men. 

Zijn naaste belager is Joris Doreleijers, volgend op zeer 
korte afstand met 16 gescoorde doelpunten voor Boskant 
6. Het verschil is niet groot, maar Joris zal toch flink aan 

de bak moeten om opnieuw een topscorerstitel aan zijn 
prijzenkast toe te kunnen voegen.

De top drie wordt verder gecomplementeerd door Erik 
Tijs. De nieuweling, die door Boskant 4 werd weggeplukt 
bij aartsrivaal Rhode, heeft inmiddels al 13 doelpunten 
achter zijn naam staan en toont hiermee aan zeker een 
aanwinst voor de club te zijn. Wat opvalt is dat Boskant 4 
met twee spelers goed vertegenwoordigd is in de boven-
ste regionen van de topscorerslijst.

Naast deze top drie, is er nog één speler meer die 
inmiddels meer dan tien goals heeft gemaakt: Jan van 
Hastenberg. Zijn teller staat halverwege het seizoen op 
11 doelpunten. Zeven van deze elf goals heeft hij gemaakt 
bij Boskant 3. De overige vier doelpunten wist hij te sco-
ren toen hij werd uitgeleend aan Boskant 6. 

De top 10 van topscorers wordt verder aangevuld met 
spelers die zes, zeven of acht goals hebben gescoord. 
Deze spelers staan dus op een redelijk grote afstand van 
de top 3, maar wie weet, kunnen zij door middel van een 
succesvolle tweede seizoenshelft toch doorstoten naar de 
top van de ranglijst. Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar de 
strijd is zeker nog niet gelopen, het zal spannend blijven 
tot aan het einde van het seizoen!

De winter heeft inmiddels zijn in-
trede gedaan en dit betekent dat 
voor de teams van onze vereni-
ging de winterstop is ingegaan. 

Een periode die prima gebruikt kan worden 
om een terugblik te werpen op het eerste 
gedeelte van de competitie. In deze rubriek 
doen we dit aan de hand van alle, door 
onze seniorenteams gescoorde doelpunten.

 #  Speler Doelpunten
 1 Roel Brans 18
 2 Joris Doreleijers 16
 3 Erik Tijs 13
 4 Jan v Hastenberg 11
 5 Linda van Heesch 9
 6 Maikel Merks 8
 7 Anton vd Werff 7
  Marel Eijkemans 7
  Roy vd Linden 7
 10 Alain Vogelzangs 6
  Rudy Neggers 6
  Luuk de Beer 6 

Topscorers 2015-2016

Boskant 1
Maikel Merks 8
Roy vd Linden 7
Frank vd Heijden 3

Boskant 2
Daan Rovers 4
Pieter vd Warenburg 4
Ron v Uden 4

Boskant 3
Jan v Hastenberg 7
Luuk de Beer 6
Edo Brans 5
Geert Habraken 5

Boskant 4
Roel Brans 18
Erik Tijs 13
Anton vd Werff 7

Boskant 5
Helaas geen gegevens 
bekend.

Boskant 6
Joris Doreleijers 16
Alain Vogelzangs 6
Tijs Janssen 5
Stefan vd Berk 5

Boskant VR1
Linda v Heesch 9
Marel Eijkemans 7
Ilona v Galen 5

Meeste doelpunten
per team
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Met een nieuwe verzorgster 
weer in goede handen!

Daarnaast moet je als vereniging een beetje geluk heb-
ben. V.V. Boskant was die geluksvogel. Want in die peri-
ode ging het gerucht (al een tijdje) rond dat de vriendin 
van Tom, keeper in Boskant 1, een opleiding volgde als 
verzorgster/sportmasseur. Net als Tom trouwens, maar 
ja, dat was geen optie gezien z’n leeftijd en z’n sportieve 
ambities. Zou ze.......? Twijfel alom....... ze heeft toch niet 
zo heel veel met voetbal. Zou ze het wel aandurven? Zou 
Tom dat wel.......? 
Huub van der Zanden, als hoofd TC, ‘greep z’n kans’ 
toen Lindy, op het familievoetbaltoernooi in mei, plots-
klaps in voetbaltenue verscheen om de kleuren te ver-
dedigen van deelnemer familie van der Heijden/van 
der Linden. Het balletje is toen gaan rollen en het bleek 
achteraf een kwestie van (korte) tijd om de vacature in-
gevuld te krijgen! Boskant had, een aantal jaren na 
het afscheid van Jean, weer een vrouwelijke 
verzorgster!

De competitie zit er nu nagenoeg 
voor de helft op. Hoog tijd om eens 
nader kennis te maken. Namens 
de redactie van ‘De Bal Is Rond’ 
worden Peer en Senior er op uitge-
stuurd om de nieuwe verzorgster, 
Lindy Bright, helder voor u in beeld 
te brengen en haar, daar waar mo-
gelijk, ook een aantal kritische vragen 
te stellen.

Lindy Bright en dan onvervalst Nederlands 
praten, dat vraagt om een verklaring. (Even 
terzijde: zelfs onze pc’s hebben het er maar moeilijk 
mee als we die naam intypen, want, met de controletaal 
ingesteld op ‘Nederlands’ verschijnt er altijd een rood 
krulletje onder de tekst!)

“Het is een beetje een ingewikkeld verhaal,” begint Lindy. 
“Maar ik zal proberen het jullie uit te leggen. Vroeger....... 
en toen......., maar.......!” Peer en ik (Senior) hebben dat 
kort samengevat in onderstaande regels:  Vaders opa 
was Canadees die, samen met z’n maten in de Tweede 
Wereldoorlog ons land kwam bevrijden. Oma’s meisjes-
naam was Phoelich; zij kwam oorspronkelijk uit Frankrijk. 
Een aardig internationale mix dus die uiteindelijk heeft 
geleid tot de naam Lindy Bright.

Dankzij het familievoetbaltoernooi is je droom dus wer-
kelijkheid geworden?

“Droom, hoezo droom? Natuurlijk had ik er wel eens aan 
gedacht en heb ik er met Tom wel eens over gesproken, 

maar ik had er niet op gerekend dat ze mij zouden 
vragen. Dus toen Huub mij benaderde vond 

ik dat wel leuk en voelde ik me zeer ver-
eerd. En best een beetje spannend!”

Het bijzondere aan jouw situatie 
was natuurlijk wel dat Tom, de 
keeper van het 1e elftal van Bos-
kant, je vriend is. Hoe vond je dat 
zelf? Vond Tom het geen pro-
bleem dat je z’n medespelers bij 

tijd en wijlen bij de benen moest 
nemen?

“Zelf zag ik er, met name in het begin 
wel een klein beetje tegenop, maar, ik bedoel 

het blijft toch behandelen en masseren e.d. Het is 
toch niet anders dan personen die op een praktijk zouden 
binnenkomen. En wat Tom betreft, die vond het geen en-
kel probleem. Het liefst had hijzelf ook willen verzorgen, 
want hij volgt dezelfde opleiding als ik, maar als je zelf 

Toen Gérard een aantal maanden voor het einde van 
de competitie 2014-2015 z’n transfer naar Wilhelmi-
na Boys aankondigde, zat de Technische Commissie 

(TC) behoorlijk met de handen in het haar. Uit ervaring is 
bekend dat het aantrekken van een nieuwe verzorger/

masseur voor onze selectie nu eenmaal geen 
sinecure is. En de spoeling wordt meteen al 
dunner als je blijft vasthouden aan de manne-
lijke uitvoering. Vrouwenhanden blijken ook 
goed te functioneren, dus de vacatures moeten 
wat breder worden ingezet!
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nog actief voetbalt gaat dat eigenlijk niet samen. Maar 
soms helpt hij wel eens, als er getaped moet worden 
bijvoorbeeld of op de momenten dat ik niet kan.”

Heb je Tom toevallig  als ‘patiënt’ ontmoet, het zou 
zomaar kunnen toch?

“Nee, we kennen elkaar van de MBO opleiding Bewe-
gingsagogie.”

Oei, lijkt ons een moeilijk vak. Wat wordt daarmee 
bedoeld?

“Bewegingsagogie is het stimuleren van beweging. Door 
middel van sport en spel wordt samen met de cliënt aan 
een doel gewerkt, zoals het verbeteren van de conditie of 
het aanleren van bepaalde vaardigheden. Er zijn diverse 
mogelijkheden, bijvoorbeeld bewegingsstimulering, bewe-
gen voor ouderen, zwemles en ontspanning voor mensen 
met een meervoudige handicap.
Om die reden ben ik wel eens vaker in Rooi geweest (ik 
kom oorspronkelijk uit Nistelrode), omdat ik voor deze 
opleiding elke maandag in Eerschot stage loop bij stich-
ting Dichterbij. Ik doe daar dus sport- en bewegingsacti-
viteiten voor volwassenen en kinderen met een verstan-
delijke beperking.  In Rooi betreft het trouwens een groep 
van 40-50 jarigen. Toen ik de eerste keer in de kantine 
kwam herkende ik Marian Veldkamp, die heb ik daar leren 
kennen.”

Een goede basis voor de rol als verzorgster bij  de selec-
tie van v.v. Boskant?

“De opleiding wel. M’n stagepraktijk, nee, alhoewel, 
soms,..............,” liet Lindy zich ontvallen. Op haar gezicht 
verscheen een brede grijns, waarmee ze duidelijk liet mer-
ken dat ze al aardig ingeburgerd is bij onze selectie!

Even terug naar je werkzaamheden binnen onze vereni-
ging. Je bent nu ruim 4 maanden actief. Hoe bevalt het 
je?

Lindy hoeft er niet lang over na te denken. “Prima, ant-
woordt ze spontaan. Ik moet eerlijk zeggen dat het aan 
het begin wel wennen was. Als aanloop naar een oplei-
ding voor fysiotherapeut (waar Lindy zomer 2016 mee wil 
starten, red.) heb ik nu al wel gemerkt dat je meer leert 
naargelang je meer 'lichaam' knijpt en masseert. Geluk-
kig heb ik in die beginperiode enkele 'patiënten' gehad 
waarop ik me kon 'uitleven'. Fijn was dat ik Cor (Rovers, 
red.) in de buurt had die ik altijd om raad kon vragen. 
Daarnaast had ik via de app ook nog wel eens contact 
met Gérard, die me zo nu en dan ook tips gaf.”

Lindy vervolgt: “Natuurlijk heb ik in het begin ook moeten 
wennen aan de manier waarop met elkaar wordt omge-
gaan. Maar voor mijn gevoel, gaat dat allemaal steeds 
soepeler (kan niet anders, als je maar wrijft, red.).
Ik heb een tijdje terug best moeten lachten toen ik werd 
gebeld door Gérard, terwijl ik Rens in behandeling had. 
Omdat m’n handen vol olie zaten, nam Rens de telefoon. 
'Hé Gérard, we hebbe nou zo’n goei, we zén blij dé ge 
weg bent!' Zo gaat dat dus. Soepel met elkaar omgaan, 
maar wel altijd in voor een geintje!"
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Natuurlijk wordt er ook wel eens advies verwacht bij 
een blessure. Je bent nog jong, luisteren ze dan naar je?

“In het begin twijfelde ik daar nog wel eens over, maar ik 
heb het idee dat dat tegenwoordig wel beter gaat. Niet 
altijd meteen, maar dan zijn ze achteraf wel zo eerlijk om 
daar iets over te zeggen. 
Een klein voorbeeldje. Onlangs was een van de spelers 
flink aan z’n hoofd geblesseerd. 
Over wie het gaat is 
niet zo belangrijk, 
merkt Lindy trouwens 
op (is misschien 
nog wel een keer te 
gebruiken in de pub-
quiz, red.). De speler 
waar het omgaat, wil-
de persé doorspelen, 
dus kwam er een tul-
band als noodoplos-
sing. Ik zei nog: het is 
niet verstandig om te 
voetballen. Kan hen-
dig was het antwoord.  
Ik zou het risico niet 
nemen, maar als je 
dat toch doet, ik ben 
je moeder niet!
Na afloop van de wedstrijd deel 2: Lindy, het is prima 
gegaan, ik denk dat ik mèr un pilske vat. Zou je dat wel 
doen zeg ik, maar als je dat toch doet, ik ben je m..... niet! 
Diezelfde avond kreeg ik een appje: Hoi Lindy, ik ben toch 
nog even naar de huisartsenpost geweest, ging niet zo 
goed. Heb twee hechtingen nou. Heb hem teruggeappt: 
Dank je voor het bericht, maar ik ben je m..... niet!”

Op enig moment heb je je laten ontvallen dat je eigen-
lijk helemaal niets hebt met voetbalsport. Welke sport of 
sporten beoefen je dan, want zo jong en helemaal niets 
doen, dat kunnen we ons niet voorstellen.

“Natuurlijk,” het klonk bijna verontwaardigd, “doe ik aan 
sport. Misschien wel niet zoveel meer als een aantal jaren 
geleden, maar ik ben nog wel steeds actief! Ik doe name-
lijk Acrogym bij de vereniging Vlugheid en Kracht (V&K) 
in Uden.”

Acrogym?

“Acrogym ook wel Acrobatische gymnastiek is een relatief 
nieuwe sport binnen de gymnastiek. Oefenen doe je niet 
individueel, maar in teams. Een team bestaat uit een 
onderpartner(s) en een bovenpartner. Hierbij voert de 
bovenpartner elementen uit en doet de onderpartner 
als het ware als 'turntoestel' na. Dit betekent niet dat de 
onderpartner alleen sterk hoeft te zijn! Soms tilt of gooit 
de onderpartner(s) de bovenpartner in een houding waar 

niet alleen kracht maar bijvoorbeeld ook lenigheid voor 
nodig is. De bovenpartner en de onderpartner moeten 
natuurlijk goed op elkaar ingespeeld zijn. De timing is 
vooral bij tempo-onderdelen van groot belang.
Ik heb ook aan wedstrijden meegedaan. Daarbij moet je, 
enigszins te vergelijken met een kür op ijs, binnen een 
bepaalde tijd een aantal ‘elementen’ uitvoeren. Toen ik 
nog wat jonger was, was ik de bovenpartner, maar tegen-
woordig.......

Verder heb ik veel 
aan wedstrijddansen 
gedaan en heb zelfs 
deelgenomen aan het 
Europees kampioen-
schap in Oostenrijk. 
Daarmee ben ik intus-
sen gestopt, het viel 
niet meer te combine-
ren met m’n andere 
activiteiten.”

Helemaal niets met 
voetbal, we komen 
er toch nog even op 
terug.

Lindy aarzelt even 
voor ze antwoord 

geeft. “Van huis uit ben ik supporter van EN EE CEE 
(Nijmegen). Ik ga daar af en toe nog wel eens naar toe, 
samen met papa. Soms heeft hij kaartjes voor een Skybox 
en is er nog een plekje vrij. Maar ik ben niet zo fanatiek 
als Tom bijvoorbeeld. Hij is voor PSV, prima zo. Hij moet 
echt alles zien van een wedstrijd, zolang er een bal rolt. 
Maar van mij hoeft dat allemaal niet.”

Toch weer even terug naar v.v. Boskant. Je hebt natuur-
lijk niet alleen te maken met de spelers, maar ook met 
de trainer, de leiders van Boskant 1 en 2, een hersteltrai-
ner, de TC en ga zo nog maar even door. En....... we zien 
ook dat er een reactie loskomt bij de tegenstanders als 
ze jou het strijdperk zien betreden! 

“De contacten binnen v.v. Boskant verlopen goed, de 
sfeer is goed, de resultaten zijn naar behoren en er zijn 
(gelukkig) op dit moment weinig blessures! Ik heb het 
prima naar m’n zin en zou, zeker met de plannen voor 
een opleiding fysio, graag bij Boskant willen blijven (is in-
tussen geregeld, red.). Door de opleiding zal mijn kennis 
toenemen en door die kennis in praktijk te brengen bij 
Boskant doe ik veel ervaring op.
En wat die belangstelling betreft (van de supporters) van 
de tegenstanders voel ik me wel gevleid, al heb ik er een 
hekel aan als ik langs een haag joelende, uitgevoetbalde 
spelers moet lopen, zoals bij Festilent uit!”
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Als afsluiting van het interview willen we Lindy toch nog 
een aantal ‘indringende’ vragen stellen. Het zou je kun-
nen helpen als je haar komende zomer zou ontmoeten, 
zomaar ergens op een terrasje. 

Als we je dan willen aanspreken, met welke openingszin 
moeten we dan absoluut niet beginnen?
Ze lacht, “ik heb al een vriend, hè.” Ze denkt even na 
en antwoordt dan: “Nou, in ieder geval niet met zoiets 
afgezaagds als: Fijn hier hé, op het terras of lekker weer 
hé. Het liefst iets meer originaliteit. Pas, toen wij met 
Boskant 1 uit tegen Ollandia hebben gespeeld, ben ik wel 
heel origineel door iemand uit Olland aangesproken. Tom 
moest er zelfs nog om lachen. “Ik hou niet van regen, 
maar wa bende gij unne spetter!”

Natuurlijk willen we je wat te drinken aanbieden.
“Van bier hou ik niet. Mijn voorkeur gaat uit naar een 
zoete witte wijn.”

En iets lekkers te eten.
“Nou doe dan maar een pizza, een heerlijke (Mexicaanse) 
burritos of sushi (heerlijk is dat)!”

Wel met een muziekje er bij.
“In ieder geval geen hardcore. Verder heb ik wel een bre-
de smaak, maar als je dan toch iets wil draaien, doe dan 
Glennis Grace maar, die vind ik erg goed. Verder luister ik 
graag naar mixtapes (van bijvoorbeeld DJ Dyna).”

Of liever naar de film?
“Lekker achter de tv of achter de laptop, netflix afstropen. 
Ik hou wel van thrillers, bij voorkeur een haaienfilm. Of 
het andere uiterste een ‘Romkom’ (Senior grijpt naar z’n 
hoofd, met al die afkortingen).”
Het blijkt simpel, Lindy verduidelijkt: "een romantische 
film met komische elementen."

Misschien is het allemaal ‘niks’ en wordt het lezen.
“Nee, dat doe ik alleen op vakantie. M’n voorkeur? Saskia 
Noort lees ik graag, haar boek ‘Koorts’ of de roman ’50 
Tinten grijs’ van de Britse schrijfster E.L. James.”

Op vakantie?
“M’n favoriete vakantieland is Canada. Daar zou ik echt 
nog wel eens terug willen gaan. Verder heb ik een voor-
keur voor landen waar de zon wel wat vaker schijnt dan 
gemiddeld, Curaçao bijvoorbeeld.”

Lindy....... we stoppen abrupt, de deur van de bestuurs-
kamer gaat open en in de deuropening verschijnt Tom, 
net heerlijk getraind. We gebruiken dat meteen maar om 
langzaam maar zeker, zonder al te veel los te laten aan 
vriend Tom, een eind te breien aan dit leuke interview!

Lindy, als onze lezers bij deze regels zijn aangeland, 
zullen ze in ieder geval veel meer over jouw persoontje te 
weten zijn gekomen. Zijn ze daarmee eigenlijk nog niet 
content, dan stellen wij voor dat ze een keer persoonlijk 
met jou contact opnemen! Heel veel dank voor je sponta-
ne antwoorden; wij vonden het leuk.

En....... een fijne tijd nog bij v.v. Boskant!

Peer en Senior

Gehoord & gezien
Omdat niet bekend was hoeveel geld we met de
Jumboactie binnengehaald hadden, had penningmeester 
Mark van Kaathoven voor alle zekerheid een geldwagen 
gereserveerd. Omdat het geld niet contant werd
uitbetaald, maar op een grote cheque stond afgedrukt, 
was het meegebrachte koffertje te klein, waardoor er 
toch open en bloot over de parkeerplaats naar de
geparkeerde geldwagen moest worden gelopen.
Gelukkig werd er goed uitgekeken, zodat de cheque veilig 
naar Boskant kon worden getransporteerd.
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Boskant  1 Boskant  2 

Boskant  3 Boskant  4 

Boskant  5 Boskant  6 

Boskant  VR1 Boskant  A1 
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Boskant  B1 Boskant  C1 

Boskant  D1 Boskant  D2M 

Boskant  E1 Boskant  F1 

Boskant  F2 Boskant  Mini's 
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Spelregelbewijs voor B-junioren

Dit jaar is het voor de tweede keer verplicht voor onze B-junioren om het zogenaamde spel-
regelbewijs te gaan behalen. Vorig jaar (seizoen 2014-2015) is deze verplichting ingevoerd. 
Het spelregelbewijs is een veelgevraagde maatregel in het voetbal. De insteek is dat meer 
spelregelkennis bijdraagt aan meer voetbalplezier. Er is een aantrekkelijke spelregelwebsite 
(www.voetbalmasterz.nl), waarop jeugdspelers (maar ook anderen) kunnen oefenen en 
verenigingen opleidingsmateriaal kunnen halen om mee aan de slag te gaan. De Technische 
Commissie Jeugd coördineert samen met Wilco Verhagen het behalen van de spelregelbe-
wijzen door de jeugdspelers voor wie dit verplicht is.

Jeugdtrainers gezocht!

Er is een urgent probleem wat betreft het aantal jeugdtrainers. Dit zijn er veel te weinig in 
verhouding tot het aantal jeugdspelers. Op dit moment zijn de selectiespelers bereid gevon-
den op toerbeurt jeugdtrainingen te verzorgen. Voorlopig is dat een hele goede oplossing, 
maar om de continuïteit en kwaliteit van de doorstroom te garanderen is een structurele 
oplossing hard nodig.

Boskant veteranen kunnen het nog steeds

Het toernooi vond alweer even geleden plaats, maar daarom niet minder het vermelden 
waard: de Boskantse veteranen wisten eind augustus op de kunstgrasmat van Nijnsel een 
onderling toernooi met Nijnsel, Rhode en Ollandia winnend af te sluiten! Dit evenement 
werd georganiseerd ter ere van het 50-jarig jubileum van de Nijnselse veteranen. De Boskant 
veteranen wonnen hun 1e wedstrijd tegen de thuisclub met 2-1 en wisten daarna in de "fina-
le" buurtgenoot Rhode met 1-0 te verslaan! De thuisclub moest genoegen nemen met de 4e 
plaats, omdat Ollandia in de "troostfinale" iets te sterk bleek. Daarna was het nog een hele 
poos heel gezellig in en bij de kantine van v.v. Nijnsel.

Verenigingsnieuws

Vacatures

Bestuursfunctie
• Secretaris (hoge prioriteit)

Commissies
• Vrijwilligerscoördinator
• Aanvulling TC jeugd
• Lid sponsorcommissie

Technisch
• Leider Boskant 4
• Leider Boskant 5
• Vlagger Boskant 3

Kantine
• Vrijwilligers bardienst
  (m.n. zaterdagochtend)

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

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

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

Topic

Snapchat 

De welbekende Thieu Dekkers is laatst gesig- 
naleerd op een poster die zich ‘viral’ verspreidde 
via het medium wat internet heet. Zou deze 
speler een ander pad in zijn geslagen naast zijn  
voetbalcarièrre.

Thieu Dekkers als William Wallace 
in de Schotse film ‘Braveheart’???

Trending

329.268 vind-ik-leuks   958 reacties

L e t  o p :  a l l e s  i n  d e z e  u i t g a v e  b e r u s t  o p  g e r u c h t e n .  D e  a l g e h e l e  w a a r h e i d  l a t e n  w e  d a n  o o k  g r a a g  i n  h e t  m i d d e n

T H I E U  D E K K E R S

BRAVEHEART

WINNER OF 5 ACADEMY AWARDS
- INCLUDING - 

BEST PICTURE

Twitter

Zaterdagmiddag in de kantine...

#

heb je een FoTo die gebruikT kan worden in ‘Trending#Topic: STuur dan je inFormaTie naar dbir@Live.nL

#carriereSwiTch #ThieudekkerS #nieuwebravehearT



28     De Bal Is Rond Kerst 2015

Samen met kartrekker Maarten van 
der Linden, 'good old' Lange Jan, 
selectiespelers en vele andere vrij-
willigers was er een uitgebalanceerd 
trainingsprogramma samengesteld, 
waar heel veel spelers en speelsters 
vanaf de D-pupillen t/m de A-junio-
ren enthousiast aan deelnamen.

’s-Ochtends was er voor de keepers 
een intensieve keeperstraining terwijl 
de rest via een roulatiesysteem aan 
diverse spelvormen meedeed. Eén 
van de begeleiders van deze ochtend 
was oud prof Theo Lucius. Hij deed 
zeer enthousiast mee en gaf goede 
tips.

In de middagpauze vonden de oude-
ren van het eetpunt (op vrijdag wordt 
er altijd gegeten in de kantine) het 
erg gezellig dat ze gezelschap kregen 

van de frietetende Boskantse jeugd-
spelers. Gelukkig konden sommige 
ouderen hun gehoorapparaatjes wat 
zachter zetten want er werden wel 
wat meer decibellen dan normaal 
geproduceerd.

’s Middags waren er leuke spel-
len waar iedereen zich prima mee 
vermaakte. Ook werden er penalty’s 
genomen wat niet echt het vermel-
den waard hoeft te zijn, zij het dat 
de meiden dit beter deden dan de 
jongens!
Algemeen beschouwd werd er 
zonder uitzondering zeer goed en 
geconcentreerd meegedaan door 
de jeugd, waardoor de Profdag van 
2015 als zeer succesvol beschouwd 
mag worden. Volgend jaar weer een 
profdag, gezien dit succes misschien 
ook wel weer op vrijdag.

Profdag 2015

Door een vooruit-
ziende blik van 
hoofdtrainer Mayk 

van Driel (of was het toch 
gewoon een beetje geluk) 
hebben we de Profdag edi-
tie 2015 naar vrijdag i.p.v. 
de gebruikelijke woensdag 
geschoven en deze dag 
onder werkelijk schitterende 
weersomstandigheden kun-
nen beleven. 
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Nieuwjaarsreceptie + loterij > Zo. 3 januari Darttoernooi (finale) > Do. 3 maart

Boskant's got Talent senioren > Vr. 8 januari 3e helft: Boskant 1 - Ollandia 1 > Zo. 6 maart

Boskant's got Talent jeugd > Zo. 10 januari Algemene Ledenvergadering > Do. 31 maart

Rikconcours (3e ronde) > Do. 14 januari Biljartcompetitie (finaleronde 1) > Do. 14 april

Darttoernooi (voorronde 1) > Do. 21 januari Biljartcompetitie (finaleronde 2) > Do. 21 mei

Darttoernooi (voorronde 2) > Do. 28 januari PubQuiz (deel 2) > Do. 28 april

Rikconcours (4e ronde) > Do. 11 februari Familietoernooi + vlooienmarkt > Do. 5 mei

3e helft: Boskant 1 - WEC 1 > Zo. 14 februari Jeugdkamp & meerdaagse toernooien > Vr. 13 t/m Ma. 16 mei

PubQuiz (deel 1) > Do. 18 februari Laatste training senioren > Do. 19 mei

Darten voor A/B/C-junioren > Za. 20 februari Thuistoernooi jeugd > Za. 21 mei

Casinoavond > Vr. 26 februari Ouder-kind wedstrijden > Vr. 27 mei

Speurtocht D/E/F-pupillen > Za. 27 februari Seizoensafsluiting > Za. 28 mei

Alle data onder voorbehoud. Niet alle activiteiten staan vermeld op deze kalender.

  Activiteiten 2e seizoenshelft
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Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Max Habraken en ik woon in de 
Vogelenzang (buitengebied). Ik ben 16 jaar 
oud en voetbal in de A1 van Boskant.

Kun je ook meer over jezelf / jouw achter-
grond vertellen?
Bij de Boskant voetbal ik al vanaf mijn 6e jaar! 
Eigenlijk ben ik door toedoen van mijn neef 
(Paul van Heesch) bij Boskant gaan voetbal-
len.

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Bos-
kant?
Nou ik ben jeugd scheidsrechter. Dat bete-
kent dat ik de D jongens en meiden en de 
E-pupillen fluit. De F heb ik ook wel gefloten, 
maar door de proef die dit seizoen gehou-
den wordt, hoeven daar geen scheidsrech-
ters meer voor ingezet te worden.

Wat houdt dat in?
Vorig seizoen ben ik door Wilco Verhagen 
(coördinator scheidsrechters) gevraagd of ik 
en anderen wilde fluiten bij de jeugd.

Dat wilde ik wel en zodoende word ik nu 
ingeroosterd om 2x in het najaar en 2x in het 
voorjaar te fluiten.

Waarom doe jij dit werk?
Twee jaar geleden heb ik stage gelopen bij 
Boskant (leerbedrijf!) en daarbij heb ik onder 
andere geholpen met het playbackweekend, 
maar dus ook het fluiten van de jeugd. Dat is 
bij me blijven hangen, het bevalt me goed, ik 
vind het leuk en kan zo een wedstrijd ook op 
een andere manier meemaken. Als ik goed 
fluit en spelers hebben plezier in de wed-
strijd dan heb ik dat ook!

Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw 
dagtaak of periodieke taken eruit voor dit 
alles?
Voorafgaand aan de wedstrijd instrueer ik 
de grensrechters hoe ik fluit, wat ze zoal 
moeten doen bij een corner en dergelijke. 
Uiteraard daarna tossen, aftrappen en de 
wedstrijd leiden. En voor en na de wedstrijd 
het digitale wedstrijdformulier controleren 
en na afloop de uitslag invoeren.

Wè doe de gij nou..?
...vûr d’n Boskant !

Profiel
Naam:

Max Habraken

Leeftijd:

16

Woonplaats:

Sint-Oedenrode

Functie:

Scheidsrechter jeugd

Uitvoerend sinds:

Seizoen 2014-2015

Overige taken:

Trainer E1 en speler A1
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Wat is dan het uiteindelijke resultaat van 
jouw werkzaamheden?
Dat spelers een fijne wedstrijd hebben kun-
nen spelen. Dat ze er een goed gevoel aan 
over houden. Dit is voor mij in ieder geval 
ook de voornaamste reden om dit te doen. 
Ik heb eigenlijk nog nooit negatieve reacties 
gekregen na een wedstrijd. Over het alge-
meen is het positief.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste 
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Om een wedstrijd te laten ‘lopen’ is het mijn 
idee om niet te veel te fluiten maar vaart in 
het spel te houden. Voorbeeld; als er een 
overtreding gemaakt wordt op de midden-
lijn eerst kijken naar eventueel voordeel en 
de wedstrijd niet ‘dood’ fluiten.

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Zoals gezegd het goede gevoel dat spelers 
tijdens en na een wedstrijd overhouden, 
dan krijg ik dat ook. Op een warme zater-
dag floot ik eens in een oranje shirt 
(NL elftal), waarbij de tegenstander 
zelfs dacht dat ik een officiële 
scheidsrechter van de KNVB was. 
Dat is toch wel een compliment.

En wat maakt het minder 
leuk?
Er zijn geen negatieve zaken 
te benoemen. Ik ben eerlijk 
als ik fluit en als een tegen-
stander het verdient te win-
nen dan is dat oké. Wat als het 
verkeerd uitvalt, dat heb ik nog 
niet meegemaakt.

Wat doe je beroepsmatig/studie en 
staat in dit verband met je vrijwilligers-
werk?
Ik heb vorig jaar mijn koks-
opleiding gehaald (kneep-
jes van het vak geleerd 
van Will Hanegraaf, 
red.) en volg nu op 
ROC de Leijgraaf de 
MBO topkok opleiding 
in Veghel. Dit is een BOL 
opleiding (beroepsop-

leidende leerweg) waarbij ik volledig naar 
school ga. De opleiding duurt twee jaar, 
waarna ik de BBL (beroeps begeleidende 
leerweg) praktijk (werken - leren) wil volgen. 
Ook als bijbaan werk ik in de horeca, sinds 
de zomer werk ik bij de Rooise afdeling van 
restaurantketen Het Zusje.

Het verband dat ik zie tussen dit en het 
fluiten: als een gerecht goed is, lachen de 
mensen en zijn ze heel tevreden. Dat geeft 
mij een goed gevoel. Bij het fluiten is dat dus 
precies het zelfde!

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips 
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Misschien een wedstrijdpremie invoeren bij 

de A1 (knipoog) (vader Peter is trou-
wens tevens hoofdleider van de 
A1, red.) We hebben een gezellige 
club. Iedereen kent elkaar en blijft 
hangen. Als ik toch iets mag toe-

voegen: in het verleden werden 
er (klassikale) cursussen voor 

jeugdscheidsrechters gege-
ven. Tegenwoordig volgens 
mij niet meer. Hier heb ik 
wel interesse in.

Tot slot is ’t leste woord 
nog vûr jou.
Als vrijwilliger wil ik dit graag 
blijven doen. Mocht ik ooit stop-
pen met voetballen, dan zou ik 

graag vrijwilliger blijven. Ik kan 
niet meer weg uit Boskant. Het 

Boskant gevoel blijft bij je.

Hartelijk bedankt vûr jouw verhaal, 
dit geeft weer een mooi beeld van 

onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt 

voor jouw inzet!

Houdoe 
en..........

Pirreke

In het verleden werden 
er (klassikale) cursussen voor 
jeugdscheidsrechters gegeven, 
hier heb ik wel interesse in.
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 5 november 2015

Jaarverslag 2014-2015 secretaris

• Het totaal aantal leden daalde licht ten opzichte van 
seizoen 2013-2014 (van 331 naar 326).

•  Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2015 is Jan 
van Hastenberg (Dzn) benoemd tot lid van verdienste 
van v.v. Boskant. 

• Op de Algemene Ledenvergadering donderdag 6 
november 2014 is Rudy Neggers herkozen als bestuurs-
lid van v.v. Boskant. Daarbij heeft Rudy aangegeven in 
een andere rol dan secretaris verder te gaan. Hij zal de 
functie ad interim blijven vervullen tot een vervanger 
gevonden is.

• Mark van Kaathoven (penningmeester) en Jori van de 
Wijdeven (commissie kantine en activiteiten) werden 
tijdens dezelfde ledenvergadering in het bestuur geko-
zen. 

• Tijdens de ledenvergadering in het voorjaar van 2015 
werden Jan van Hastenberg en Mike van der Heijden 
gekozen als sportvrijwilliger en sportman 2014.

Opmerkingen secretaris

Na het jaarverslag geeft de secretaris aan niet blij te 
zijn met het feit dat hij de functie na een jaar nog altijd 
noodgedwongen vervult. De reden dat hij dit toch doet 
is ten eerste om de medebestuursleden niet in de steek 
te laten en ten tweede omdat er altijd een prettige sfeer 
om te besturen heeft geheerst. Dat wil zeggen dat er 
een grote betrokkenheid van de leden was en dat er 
veel begrip en waardering was voor de omstandigheden 
waaronder de bestuursleden hun taak moesten vervullen. 
Bij deze laatste 2 zaken plaats de secretaris tijdens de 
ledenvergadering hardop zijn vraagtekens.
Hij constateert dat er weliswaar veel geroepen wordt dat 
de voetbalvereniging op eigen kracht de toekomst in kan 
gaan, maar dat de praktijk uitwijst dat het steeds moeilij-
ker is om vacatures ingevuld te krijgen en dat het verloop 
zo groot is, dat je als bestuurslid 80% van je tijd kwijt 
bent met het werven van nieuwe bestuurs- en commis-
sieleden. De feitelijke bestuurstaken sneeuwen hierdoor 
onder en bestuurs- en commissieleden raken overbelast. 
Er zal echt meer betrokkenheid getoond moeten worden 
als de club echt zelfstandig verder wil. De secretaris stelt 
de leden daarom de volgende vraag:

1. Is de betrokkenheid wel zo groot als we telkens verkondi-
gen of had Bureau RIET (door de gemeente ingehuurd om 
Masterplan te schrijven) een punt toen er vraagtekens 
werden gezet bij de levensvatbaarheid van de vereniging?

Verder is het zo dat de voetbalvereniging ten opzichte 
van 2011 jaarlijks €15.000,- meer aan veldhuur moet 
betalen. De financiële positie van de club is daardoor 
logischerwijs behoorlijk onder druk komen staan.

De bestuursleden nemen op vrijwillige basis de verant-
woordelijkheid voor de ondankbare taak de onvermijdelij-
ke impopulaire maatregelen door te voeren. De secretaris 
heeft sterk het vermoeden dat het kwartje (de ernst van 
de situatie) niet goed is doorgedrongen tot een groot 
deel van de leden. Hij irriteert zich dan ook aan mensen 
die elke beslissing blijven begeleiden met de opmerking 
dat ‘dit vroeger toch ook niet nodig was’. De tweede 
vraag aan de leden luidde dan ook:

2. Dringt de nieuwe situatie tot ons door of blijven we het 
bestuur opzadelen met onrealistische vergelijkingen met 
het verleden?

Behalve instemmend geknik en de opmerking dat vooral 
de positieve uitzonderingen aanwezig zijn bij de ledenver-
gadering, kwam er vanuit de vergadering geen antwoord 
op deze vragen.

Stand van zaken speerpunten

Financiën en Sponsoring

• Ad de Bever is gestopt als lid van de sponsorcommissie. 
Zijn opvolger werd gevonden in Eddy van der Heijden, 
maar die moest zijn taak alweer snel neerleggen toen 
bekend werd dat hij als nieuwe uitbater van ‘De Vriend-
schap’ aan de slag zou gaan.

• Het eerste seizoen met de sponsorpakketten is goed 
verlopen. De sponsorinkomsten zijn toegenomen, alle 
jeugdteams hebben nieuwe tenues van de stersponso-
ren en de complete bebording (en doeken) rondom het 
hoofdveld is vervangen.

• De Jumbo actie heeft €385,- opgeleverd. De voorzitter 
bedankt de winkelende leden.

• De Rabobank ‘Hart voor Elkaar’ actie zal ook in 2015 
worden gehouden. De voorzitter roept de leden op om 
lid te worden van de Rabobank en te stemmen op v.v. 
Boskant.

Accommodatie en Sportpark

• De uitstraling van het sportpark is sterk verbeterd door 
de plaatsing van welkomstborden en een plattegrond 
bij de ingang.

• Daarnaast is de betegeling van de friettent vernieuwd 
en is er geïnvesteerd in een kluis in de kantine voor het 
afstorten van contant geld en consumptiemunten.

• De komende periode zal het bestuur in overleg treden 
met de gemeente over de vervolgstappen in de t.b.v. 
het Masterplan gepresenteerde toekomstvisie. De 
eerstvolgende stappen hierin zullen het verplaatsen 
van de lichtmasten naar het voormalige korfbalveld en 
het afstoten van de unit bij het trainingsveld zijn.
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Kwaliteit en Imago

• De website van v.v. Boskant is volledig vernieuwd en 
klaar voor de toekomst. Dit mede door een recht-
streekse koppeling met de KNVB database, waardoor 
programma, standen en afgelastingen altijd per direct 
opgevraagd kunnen worden. Er wordt nog gewerkt aan 
een webshop.

• Alle jeugdleden hebben een nieuw trainingspak gekre-
gen. Met de oude pakken is meer dan tien jaar gedaan. 
Het is dan ook de bedoeling dat de club met deze inves-
tering voor langere tijd vooruit kan. De kosten werden 
mede gedekt door de verkoop van de oude trainings-
pakken aan onze jeugdleden.

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wouter Jacobs en 
Huub van der Zanden. Voor de opvolging van Wouter 
(voorzitter commissie pr en media) draagt het bestuur 
Roy van der Linden voor. Om de leden voor de bestuurs-
verkiezing een duidelijk beeld te geven van de redenen 
waarom Roy wordt voorgedragen door het bestuur en 
waaruit zijn takenpakket zal bestaan is eerst een korte 
toelichting gegeven. In een stemronde hebben 70 leden 
en ouders/verzorgers van jeugdleden hun mening over de 
kandidatuur van Roy. De uitkomst was als volgt: 70 voor, 
0 tegen en 0 blanco. Hiermee treedt Roy van der Linden 
officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar.

Financiën

Overzicht 2014-2015

Het afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief 
resultaat van €3.403,-. Het uiteindelijke resultaat viel iets 
lager uit dan was begroot (-€ 3.328,-). Tegenover een op-
brengstendaling van 4,8% stond een daling van de kosten 
van 3,9%.

De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn:
• De kantine inkomsten lagen €15.000,- lager dan in 

2013-2014
• De subsidie op het onderhoud van de terreinen lag 

€5.000,- hoger dan in 2013-2014
• De sponsorbijdragen lagen €3.000,- hoger dan in 2013-

2014

De opvallendste zaken aan de kostenkant zijn:
• De kantinekosten lagen €5.000,- lager dan in 2013-2014
• De energiekosten lagen €4.000,- hoger dan in 2013-

2014
• De vrijwilligersvergoedingen lagen €3.000,- lager dan in 

2013-2014
• De huur van de sportvelden lag €2.000,- hoger dan in 

2013-2014

Verslag kascontrolecommissie

Jos van der Zanden geeft namens de kascontrolecommis-
sie aan dat de financiële boekhouding in orde is. Hiermee 

is tevens decharge verleend aan het bestuur voor het 
gevoerde financiële beleid. 
Wel waarschuwt Jos de vereniging namens de commissie: 
het banksaldo slinkt snel en we kunnen ons niet nog een 
paar van dergelijke jaargangen permitteren. Het is dus 
noodzakelijk wederom heel kritisch naar de inkomsten en 
kosten te gaan kijken.
Gijs Dekkers is aftredend lid van de kascontrolecommis-
sie. Rens zal de komende drie jaar zitting nemen in deze 
commissie.

Begroting 2015-2016

De penningmeester presenteert de conceptbegroting, 
die is opgesteld op basis van het gemiddelde resultaat 
van de laatste drie seizoenen, de nieuwe veldhuurver-
hoging en de extra kosten als gevolg van de BTW die 
afgedragen moet worden. Het resultaat is dusdanig 
negatief, dat het bestuur niet met deze begroting kan 
gaan werken. Vandaar dat het als een concept is gepre-
senteerd. Het bestuur heeft inmiddels een aantal maat-
regelen genomen die moeten leiden tot meer inkomsten 
en minder kosten. Ook ontkomt het bestuur er niet aan 
om impopulaire maatregelen (verhoging contributie en 
prijzen en afschaffen of verlagen van kaderkortingen 
en vrijwilligersvergoedingen) serieus in overweging te 
nemen. Dit zal de komende periode gebeuren. Voor dit 
seizoen is besloten de kaderkorting optioneel te maken. 
De regel is dat er in principe geen kaderkorting wordt 
berekend, tenzij het kaderlid hier zelf om vraagt. De con-
tributie inning is om die reden ook uitgesteld en zal pas 
plaatsvinden als alle kaderleden voldoende tijd hebben 
gehad hun reactie te geven.

Vacatures

De algemene vacatures die open staan zijn die van secre-
taris (hoogste prioriteit), voorzitter TC (ingevuld zodra 
secretariaat bezet is) en een vrijwilligerscoördinator. Op 
technisch vlak zijn er de volgende vacatures: leiders voor 
Boskant 4 en 5 en vlaggers voor Boskant 2 en 3. 

Specifiek bij de jeugd gaat het om een jeugdcommissielid, 
een lid van de TC jeugd en een techniektrainer voor de 
jeugd. Verder is er een urgent probleem wat betreft het 
aantal jeugdtrainers. Dit zijn er veel te weinig in verhou-
ding tot het aantal jeugdspelers. Op dit moment zijn de 
selectiespelers bereid gevonden op toerbeurt jeugdtrai-
ningen te verzorgen. Zij leveren hiermee een erg belang-
rijke bijdrage aan de jeugdafdeling, maar om de continuï-
teit en kwaliteit van de doorstroom te garanderen is een 
structurele oplossing hard nodig. 

Christ van Hastenberg zet zijn vraagtekens bij de toege-
voegde waarde van een techniektrainer en vraagt zich af 
of de effecten meetbaar zijn. Bovendien is de financiële 
situatie er niet naar in een dergelijke trainer te investe-
ren. Namens het bestuur geeft Rudy aan dat de toege-
voegde waarde inderdaad lastig meetbaar is, maar dat 
spelers en ouders zeer positief hebben gereageerd op de 
eerdere trainingen.
Gezien de financiële situatie kan het bestuur het zich op 
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dit moment inderdaad niet permitteren hieraan veel prio-
riteit te geven. Hoofdtrainer Mayk van Driel geeft aan dat 
de resultaten van een aparte techniektrainer inderdaad 
nauwelijks meetbaar zijn, maar dat het wel goed moge-
lijk is om techniektraining te verwerken in de reguliere 
trainingen. Mayk geeft aan bereid te zijn met de jeugd-
commissie van gedachten te wisselen over de manier 
waarop dit doorgevoerd zou kunnen worden. Het bestuur 
is blij met dit aanbod en geeft aan hiervan zeker gebruik 
te zullen gaan maken.

Mededelingen algemeen

• De oude consumptiemunten kunnen nog tot en met 31 
december 2015 worden ingeleverd. 

• De nieuwjaarsreceptie wordt in 2016 weer op zondag 
gehouden.

• De gecombineerde afsluitingsavond aan het einde van 
het seizoen was een succes en zal ook dit seizoen zo 
ingestoken worden.

Mededelingen technische commissie

• Selectie spelers ondersteunen trainingen van de jeugd
• Jeugdleiders/trainers gevraagd: zie eerder opmerkin-

gen over dit urgente probleem.
• Techniek/Jeugd trainer: zie eerdere opmerkingen.
• Meisjesvoetbal: gestart met D-elftal
• Profdag groot succes (met medewerking van o.a. Theo 

Lucius)
• 6 Senioren teams (kans of risico): oorspronkelijke beslis-

sing om terug te gaan naar 5 herenteams is op verzoek 
van de spelers teruggedraaid. Dit gaat vooralsnog 
behoorlijk goed.

• Trainingen lagere elftallen worden beter bezocht dan 
voorheen. 

• Het damesteam is noodgedwongen 7 tegen 7 gaan 
spelen. Hoewel dit goed bevalt blijft het streven om in 
de (nabije) toekomst weer naar 11 tegen 11 te gaan.

• Hulp zondagdienst: er is zowel binnen als buiten ver-
sterking nodig.

• Scheidsrechters: dit gaat goed, maar we blijven ze 
nodig hebben.

NIEUWJAARSRECEPTIE

2016

3 JANUARI • 14.00 UUR

MET OM 18.30 UUR
ZANGER CORNÉ DELANOS

+ TREKKING
NIEUWJAARSLOTERIJ
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Dankzij een oeroude toverspreuk, geschre-
ven op perkament dat verstopt zat op een 
geheim plekje in de zak van zwarte Piet 
heeft de jongste Boskantse voetbaljeugd 
Sinterklaas kunnen helpen. Dit kon pas 
nadat de spreuk was ontcijferd en 3x hardop 
werd geroepen door alleen maar kinderen. 
Vanaf toen kon de zwarte Piet die alles 
achterstevoren deed (omdat hij van onge-
bakken pepernoten had gesnoept), weer 
normaal doen.

Zowel kinderen als volwassenen hebben het 
prima naar hun zin gehad en de cadeaus 
vielen bijzonder goed in de smaak. Dankzij 
de enthousiaste kantine, de aanwas van 
jeugd en natuurlijk het feit dat we dit jaar 
Sinterklaas zo goed geholpen hebben, zal de 
goedheiligman volgend jaar weer gewoon 
van de partij zijn bij onze voetbalclub.

Sinterklaasfeest
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Adverteerders De Bal Is Rond

De advertenties zijn bij de digitale versie van ‘De Bal Is Rond’ weggelaten. Daarvoor in 
de plaats zijn alleen de logo’s van de adverteerders opgenomen. De reden hiervoor is 
dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.
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Sam van de Brand
20 september 2015, Boskant 1 – WHV 1

Pupil van de Wedstrijd

Mirthe van Kollenburg
4 oktober 2015, Boskant 1 – FC Schadewijk 1

Ik werd samen met mama ontvangen eerst door Jurgen en later door Ron en Denise 
van Breemen.

Alles werd uitgelegd wat we deze middag gingen doen.
Ik mocht bij de wedstrijd bespreking zijn en tijdens de bespreking kreeg ik een bal 
met de handtekeningen van de spelers. Ik mocht meedoen met de warming up. 
Sommige dingen herkende ik. Toen kwam het moment: ik mocht met het eerste het 
veld op en met de spelers op de foto en ik mocht de aftrap doen en scoren bij de 
keeper van FC Schadewijk. Toen mocht ik naar de kant rennen en iedereen klapte.

In de dug-out heb ik de wedstrijd gekeken en tijdens de rust mocht ik mee de 
kleedkamer in. Ik kreeg na afloop van de wedstrijd een snoepzak en een oorkonde. 
Helaas had boskant verloren met 0-3. Ik vond het een leuke middag ik had genoten 
ook mama, papa en Lars vonden het erg leuk.
 
Groetjes,
Mirthe van Kollenburg
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Tess Eijkemans
18 oktober 2015, Boskant 1 – SCMH 1

Hallo iedereen,

Mijn naam is Tess Eijkemans, ik ben tien jaar en op zondag 18 oktober ben ik de 
pupil van de wedstrijd geweest.

Ik was best wel een beetje nerveus van te voren, want ik mocht die middag samen 
met de grote jongens van Boskant 1 het veld op. Maar eerst naar de kantine voor 
de bespreking. De trainer legde van alles uit, vond ik nog een beetje moeilijk.
Ik heb er wel van geleerd. Daarna omkleden en de warming up. De oefeningen mee-
gedaan en een balletje getrapt.

De spanning steeg, de wedstrijd begon bijna en dan mocht ik bij de tegenstander 
proberen te scoren. Eerst nog de teamfoto en daarna aan de bak. Vanaf de middel-
lijn naar de goal van de tegenstander en toen bam, het was gelukt!
Daarna naar de reservebank. Aandachtig geluisterd naar de trainer, inmiddels weet 
ik wat nu ook wat "pielen" is onder andere.

Na een hele spannende wedstrijd die Boskant gewonnen had met 4-2 kreeg ik een 
mooie oorkonde. Ik heb het super mooi gehad en graag wil ik iedereen hartelijk dan-
ken die hieraan mee heeft geholpen.

Veel sportieve groetjes van Tess Eijkemans D1.

Gehoord & gezien
Dankzij Maria Bolink worden onze clubkleuren ook verdedigd in Touba-
kolong, Gambia. Er zijn al vergevorderde plannen om daar een satelliet-
club van v.v. Boskant te starten. Dankzij de explosief gestegen vraag 
naar appels gaat shirtsponsor Ad de Bever daar ook een nieuw filiaal 
openen.
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Op een november avond togen senior en ik naar het 
(voetbalbolwerk) Heeswijk, om daar wat meer te weten 
te komen over ‘dizzen trèiner’ en zijn achtergrond. We 
moesten kloppen, want de bel doet het niet (herkenba-
re zin uit oude Belgische jeugdserie met een pratende 
hond). “Nou,” begint Mayk zijn betoog, “die hebben we 
er maar uitgegooid, want als aan d’n overkant van de 
straat bij de winkel de bel gaat, gaat ie hier ook af. Dat 
is dus de hele dag.” Dan maar kloppen, we zijn in ieder 
geval binnen bij familie van Driel.

Hier is al meteen overduidelijk dat we met een echt voet-
balgezin te maken hebben. Een blauwwit v.v. Heeswijk 
gezin om precies te zijn. Zo geeft Mayk (46 jaar) aan dat 
zijn vrouw Kristel niet thuis is, aangezien ze nu de meis-
jes D aan het trainen is, waar dochter Nienke in speelt. 
Daarnaast traint Kristel ook de dames 30+ en leidt ze het 
team bij hun maandelijkse wedstrijden (toernooivorm in 
de directe regio). Zoon Jens voetbalt ook, bij Heeswijk in 
de C1 en traint zelf de F3. Dus niet alleen allemaal voet-
ballers, ook nog trainers!

Als snel duiken we de diepte in over hoe hij het beleeft bij 
die ‘andere’ blauw-witten.
Mayk geeft al snel aan dat het hem erg goed bevalt. En 
ook waarom. “De beleving op de training is goed, dat is 
voor mij de basis. Ook de opkomst is zeer hoog en dat 
zie je bij het 1e terug in wedstrijd. Basiszaken zoals dit en 
conditie moeten gewoon op orde zijn. Dat wil ik het liefst 
op peil brengen door partijvormen.”

Ho Mayk, laten we bij het begin beginnen, even een 
stukje historie! We moeten hem al een beetje afrem-
men.
“Ik ben dan wel geboren in Veghel (’t ziekenhuis), maar 
ben getogen in Heeswijk. Op mijn 27e ben ik met Kristel 

gaan samenwonen. Het was destijds in Heeswijk heel 
moeilijk om aan woonruimte te komen. Daarom heb-
ben we eerst in Veghel gewoond en daarna nog 3 jaar in 
Dinther. Via via zijn we uiteindelijk op deze plek komen te 
wonen. Redelijk in het centrum van Heeswijk. De garage 
(aan één zijde de buren) stond er toen nog niet. Hier 
woonde ook familie van opa’s kant (Van Driel) en zo-
doende hadden we al snel binding met de vorige eigena-
ren. Dat is trouwens ook weer familie van Theo Lucius. 
Ons allen wel bekend. We wonen hier nu alweer 8 jaar.”

Als voorbereiding op dit gesprek hebben we Internet 
afgestroopt. Het viel echter niet mee om iets (anders 
dan voetbal) online na te sporen over jou.
“Nee,” zegt Mayk. “Ik ben online op ‘social media’ niet 
zo actief, dat laat ik wel aan mijn kinderen over. Ik werk 
alweer 25 jaar bij Heesakkers beton. Eerst in Heeswijk, 
maar we zijn inmiddels verhuisd naar Veghel. Wij maken 
speciale beton onderdelen. Zoals bordessen, balkons, 
galerijen etc. Ik ben begonnen als schilder op de mallen 
afdeling. Door cursussen te volgen mocht ik zelf mallen 
maken. De meeste daarvan maken we van hout. Op dit 
moment ben ik eigenlijk manusje van alles.” Mayk is ook 
een enthousiaste verteller over zijn werk. En hij haast zich 
om verder aan te vullen dat ze nu ook werken met zelf 
dichtend beton.

Is je voetbalcarrière uit het niets ontstaan of ligt daar 
ook al een verhaal aan ten grondslag?
“Nee, daar ligt ook al een heel verhaal onder,” antwoord 
Mayk. “Mijn vader is een van de oprichters van v.v. 
Heeswijk. Vroeger was er alleen nog maar Avensteyn als 
voetbalvereniging in Heeswijk Dinther. V.V. Heeswijk is 10 
jaar jonger!”  Mayk legt uit waarom: “in die tijd was er wel 
een trainer, maar de elftalcommissie maakte de opstelling 
voor het 1e. De afspraak was dat de verdeling in balans 

Hij had al blauw bloed
in de aderen!!

Met aanvang van dit seizoen staat er weer een 
nieuw gezicht voor de selectie van v.v. Bos-
kant. Deze samenwerking is er nu ruim 4 

maanden, maar toch is de wederzijdse tevredenheid 
beklonken met een contractverlenging. Ook 

komend seizoen zal hij voor de groep staan. 
Tijd dus om eens nader kennis te maken 

met de hoofdpersoon in dit verhaal: 
Mayk van Driel.
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moest zijn: 5 Heeswijkse en 5 Dinterse spelers. Met de 
keeper kon wel wat geschoven worden. Maar omdat er op 
een gegeven moment veel meer Heeswijkse spelers in het 
1e stonden, werd dat een voorbode voor de ‘afsplitsing’. 
Onze vader heeft ook altijd in het bestuur gezeten bij 
Heeswijk. Ik ben op het voetbalveld grootgebracht.” 

Pas na je carrière bij Heeswijk begonnen als trainer of 
trainen en voetballen samen?
“Toen ik 15 was en in de B1 bij Heeswijk voetbalde had 
ik een bijbaantje als krantenbezorger. Onze vader zei 
toen: jongen, ga de gij màr de jeugd trainen, die knaak 
per week die gè met kranten gooien krègt, die krèdde 
van men wel. Dus zodoende ben ik al vrij lang actief als 
trainer. Op mijn 20e stond ik A1 al te trainen. Ik heb zo 
ongeveer alle jeugdteams van de club wel getraind.”

“Daarnaast heb ik tot mijn 35e in de selectie gespeeld. 
Waarvan het grootste gedeelte in het 2e. Ook heb ik wel 
in het 1e gespeeld.” Mayk geeft daarbij wel meteen toe 
dat hij helaas wel in ‘d’n slechte tijd’ erbij zat. Van een 
degradatie naar de 6e klasse, tot (gelukkig ook) de promo-
tie naar de 4e klasse! 

Tijdens die opsomming val de naam van Theo Luci-
us. Heeswijks bekendste (ex prof )voetballer (en oud 
international!). Mayk weet veel over hem te vertellen 
en kent zijn achtergrond en carrièreverloop. Tijdens dit 
interview wordt ook duidelijk dat de heren elkaar ook al 
langer goed kennen en een goede band hebben samen.
“Theo ging als C-speler naar FC Den Bosch. Hij zat des-
tijds bij Heeswijk in een goede lichting! Zijn vriend (Frank 
van Zoggel) was eigenlijk gescout, maar Theo mocht het 
ook wel komen proberen. Frank woont trouwens tegen-
woordig in Rooi en is getrouwd met een oud Boskantse. 
In de A1 kwam Frank weer terug naar Heeswijk, Theo 
die redde het wel tot de selectie. Zijn kracht was dat hij 
altijd fit was en een berenconditie had. Hij speelde in een 
team met Frank v.d. Hoorn, Jan van Grinsven en voorin 
Ruud van Nistelrooy en Anthony Lurling. De twee laatst-
genoemden hadden al ergens anders getekend en Theo 
mocht ondanks enkele aanbieden niet vertrekken.
Op een gegeven moment speelde Den Bosch voor de 
beker tegen PSV. Theo scoorde en gaf zo dus meteen 
(naast een sterke wedstrijd) zijn visitekaartje af. Binnen 
de kortste keren kwam toenmalig technisch manager 
van PSV, Frank Arnesen met een aanbieding. De rest is 
geschiedenis!”

Mayk, weer even terug naar jouw verleden!
“Toen ik 20-21 was heb ik de cursus JVT (jeugd voet-
baltrainer) gedaan. Achteraf heb ik spijt dat ik toen niet 
ben doorgegaan. Zoals gezegd heb ik t/m mijn 35e in de 
selectie gespeeld. Ook ik merkte wel dat het op die leeftijd 
minder ging. Toen er in de selectie nog 5 à 6 ouderen 
meer wilden stoppen werd ook aan mij gevraagd of ik 
mee lager wilde gaan voetballen. Toenmalig trainer (en 

oude bekende van ons) Theo van Lieshout gaf direct aan 
dit niet te zien zitten.” “Dan wil ik jou als assistent trainer 
bij het 1e elftal,” zei Theo. En zo geschiedde. “Omdat ik ’s 
zondagsmorgen nog tijd over had, ben ik ook het 3e gaan 
coachen.” 

“Andre Langenhuizen, nog zo’n bekend figuur in het ama-
teurvoetbal ging van Heeswijk 2 naar Ollandia. Toen hij 
later terugkwam, ging hij de A1 begeleiden en de kantine 
doen. Vanaf dat moment ben ik het 2e van Heeswijk gaan 
doen. De kinderen waren nog klein, maar toch heb ik dat 
gedaan. Ik had inmiddels TC3 behaald (zonder directe 
ambitie). Dat was potverdorie pittig! Het waren zo’n 20 
bijeenkomsten van 3 uur. Met daarnaast het huiswerk 
wat je moet maken. Van de 18 deelnemers waren er, om 
verschillende redenen, maar 7 geslaagd.”

En daarna naar SCMH?
“Na 6 jaar het 2e getraind te hebben, kwam Kristel op 
haar werk (bij de post, in Veghel), met een vraag van haar 
collega. Bij SCMH zoeken ze nog een trainer voor het 
1e, is dat niks voor jullie Mayk? Ik ben er met open vizier 
naartoe gegaan en ben er vervolgens 4 jaar (!) gebleven. 
Een nette en gezellige vereniging” zo typeert Mayk de 
club uit Mariaheide. “En weinig verloop, ook niet binnen 
het team.”

Nog moeite gehad met de aanpassing?
“In Heeswijk was iedereen voor mij bekend, bij SMCH 
was dat uiteraard niet het geval. En dat was natuurlijk bij 
m’n komst in Boskant ook zo. Het eerste wat ik wil is alle 
namen leren kennen. Alleen valt dat in Boskant nog niet 
mee met al die bijnamen: Pablo, Hans en noem maar 
op!”

Promotie en degradatie bij SCMH.
“Maar even terug naar de periode bij SMCH. Ondanks 
dat er 5 oudgedienden stopten in de selectie en er veel 
jeugd overkwam vanuit de A1 was er het 1e seizoen me-
teen iets te vieren. Op de laatste speeldag van de compe-
titie wisten we de nacompetitie voor promotie te behalen. 
Via Ollandia (6-2) zijn we vervolgens gepromoveerd.
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Het was een feestweek in Mariaheide er stond een grote 
feesttent voor een dienstenveiling op die betreffende zon-
dag. Ollandia wilde geen kant op voor het verzetten van 
de wedstrijd en die overwinning was daardoor nog fijner.” 

“Het seizoen daarop, in de 4e klasse, ging het voor de 
winterstop aardig, met een 7 of 8e plaats als resultaat. 
Als coach van SCMH heb ik toen met Boskant kennisge-
maakt, maar dan als tegenstander. Omdat de wedstrijden 
van SCMH het schema van Boskant volgden (maar dan 
precies een week later) heb ik veel met Henry (van Wan-
rooij) gebeld. Na de winterstop ging het echter mis; we 
hadden veel blessures en dat brak ons op. 
Uiteindelijk viel de 
beslissing op de laatste 
speelronde; voor zowel 
SCMH als Boskant een 
memorabele wedstrijd. 
Wij moesten tegen 
DVG, dat onderaan 
stond. Boskant moest 
thuis tegen Ollandia 
(0-1), waardoor laatst-
genoemde erin bleef. 
SCMH degradeer-
de.......”

“In het 3e jaar was er 
in de 5e klasse een 
versterkte promotie-
regeling. We speelden 
constant in de top 3 met Keldonk en WEC. Via de nacom-
petitie hebben we in Olland nog een beslissingswedstrijd 
gespeeld en gewonnen tegen Irene Gemonde waardoor 
we opnieuw naar de 4e klasse promoveerden.”

En toen volgde Boskant dus.
 “Toch wel een beetje verrassend,” geeft hij aan. “Ik had 
nog een half jaar voor de boeg bij SMCH, toen Boskant 
(Pietje de Koning) belde. Omdat ik nog geen plannen 
had, wees ik het aanbod af. In diezelfde week was er het 
nieuws op Kliksport dat SCMH en ik uit elkaar gingen. 
Vervolgens had ik toch weer een telefoontje en een ge-
sprek bij Boskant. Van de vorige trainers Theo (v. Lies-
hout) en Henry (van Wanrooij) had ik veel positieve din-
gen gehoord. Ik wil nog wel opmerken dat Henry, nadat 
het bekend was geworden dat de samenwerking stopte bij 
Boskant, altijd lovend en positief over de club bleef! Daar 
mag je best trots op zijn! Maar kort samengevat, mijn 
beeld, de verhalen en het gesprek klopten allemaal bij 
elkaar, waardoor we er snel uit waren.”

Na een eerste kennismaking volgde er bij Wil (v.d. Lin-
den) thuis een 2e ronde waarbij een aantal spelers van 
Boskant 1 aanwezig waren (o.a. Rens, Geert, Ron, alle-
maal Ajax supporters...). Tijdens het gesprek ging het op 
enig moment ook over ieders voorkeur (eredivisieclub). 

“Ja,” zeiden ze, “gij zult zeker net als Theo (v. Lieshout) 
ook wel voor Feyenoord zijn?” “Nee, natuurlijk niet,” was 
mijn antwoord. “O, zou het dan echt zo zijn dat wij einde-
lijk een trainer krijgen die ook voor Ajax is?!” “Wè denkte 
gullie zelf, was mijn antwoord. Gullie woont 10 km van 
Eindhoven af en dan bende gullie allemoal vûr Ajax??” 
Het was voor senior en mij meteen duidelijk dat Mayk 
ook op dit vlak over de juiste kennis en smaak beschikt 
(zwaar PSV supporter).
Een korte aanvulling van Mayk: “Op 6 jarige leeftijd stond 
ik trouwens al op de L-side bij PSV. Ik moest een kruk 
meenemen (destijds staantribune), anders zag ik niets. 
Het was de beruchte wedstrijd tegen FC Wageningen 

(1977, uitslag 1-6, red.). 
Onze vader dacht dat ik 
toen ‘genezen’ was van 
het voetbal, maar nee 
hoor, ik heb 33 jaar een 
seizoenskaart gehad.”

Tevreden met de clubs 
die je dus nu toe hebt 
gehad?
“Ja, tot nu toe heb ik 
dus 3 clubs gehad. Als 
assistent trainer bij 
Heeswijk en als hoofd-
trainer bij SCMH en 
Boskant. De clubs lijken 
veel op elkaar, niet qua 
grootte, maar wel qua 

mentaliteit, betrokkenheid en sfeer. En dat past prima bij 
me, ik kan me daar uitstekend in vinden,” vervolgt Mayk.

“Tijdens m’n periode bij SMCH is me eens een keer op 
een leuke manier aangegeven dat ik het trainerschap op 
de juiste manier inzet. Een van de spelers zei me eens: 
“Mayk ge bent dan wel nie dun beste trainer van Brabant, 
mèr ge bent wel unne vurrèkes goeien mens!” “Dat is 
toch een geweldig compliment! Ik hoop als mens en trai-
ner te kunnen blijven leren. Zorgen dat ik luister: thuis, op 
de training, bij de club en op het veld.”

Natuurlijk zijn we benieuwd naar de voetballer Mayk 
van Driel. Dus Mayk, vertel.
“Ik ben unne linkspoot, begonnen als linksbuiten en lang-
zaam afgezakt naar (links)half en later naar (links)back. 
Toen onze Jens 1 jaar oud was, overleden mijn ouders 
binnen een half jaar (ik voetbalde toen bij het 2e). 
Het was een hectische tijd. Ik zag wel in dat m’n tijd bij 
't 2e zo’n beetje over was. Zoals gezegd ben ik vervol-
gens dus trainer geworden. Van de ene kant vreemd, 
op woensdag met veel van die mannen pokeren en op 
dinsdag- en donderdagavond diezelfde personen trainen. 
Maar daar ben ik altijd zuiver en eerlijk in geweest.”
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Ben je nog ergens mee te vergelijken Mayk, vragen we 
door. Aanvallende neigingen? 
Het blijft even stil aan de overkant van de tafel. “Nou, 
puur op het ‘opschuiven’ wel een beetje met oud PSV-er 
Arthur Numan. Maar mijn fenomeen was toch wel ‘Skie-
te’ Willy van der Kuijlen.” 

Terug naar Boskant.
“Wat me trouwens ook opvalt is dat er op donderdag-
avond in de kantine van Boskant toch 30 à 40 man zitten. 
Dat is veel, zeker in vergelijk met Heeswijk en SCMH. En 
dat geldt ook voor de zondagen, ook bij uitwedstrijden. Er 
zit altijd wat volk in de kantine. En zeker aan de stam-
tisch, geweldig vind ik dat! Onze vader had bij Heeswijk 
altijd een vaste plek aan de bar, dus ik herken dat wel.”
Mayk begrijpt intussen wel dat aan de Stamtisch de echte 
kenners zitten. En bij die kenners is Mayks' werkwijze 
ook wel opgevallen. Zo weet senior ons te melden dat 
een van de tafelgasten (Doy v.d. Biggelaar en tevens een 
fervent loper) te spreken is over de conditie en fitheid van 
de groep. Die jongens kunnen doorgaan en zo ook in de 
lèste minuut nog scoren, viel hem op. Nog dur goan tot 
het einde!

Mayk vult aan: “We hebben zelf de instrumenten, de 
opkomst is meer dan goed, er wordt fanatiek getraind en 
de spelers willen er voor gaan. Ook met de staf (Lindy, 
Tom, Jan, Wil en Huub) is het fijn werken. Jan van Has-
tenberg (leider van ons vaandelteam sinds dit seizoen) 
helpt wel eens bij de training. Hij kan ooit spelers bij de 
training 'gruwelijk op zûnne flikker geven', maar daarna is 
hij ook vergevingsgezind, een 
goede eigenschap. Met Huub 
verloopt de wekelijkse afstem-
ming over wie in 1 en wie in 
2 op een open en eerlijke ma-
nier, dat bevalt me uitstekend. 
Lindy moest even haar weg 
vinden, maar haar laat ik haar 
werk doen, dat gaat goed”. 

Nog commentaar gehad uit 
je eigen omgeving toen je 
voor Boskant had gekozen?
Jazeker, vooral positieve 
reacties over de vereniging 
Boskant of eigenlijk over be-
paalde eerste elftalspelers. Als 
Heeswijk in Boskant moest 
voetballen vielen ons (Mayk 
praat nu als Heeswijker) de 
fanatieke supporters achter 
de goal altijd op. Gôdde gij 
naar die kwèkers,” was het 
commentaar. “Daar ging het 
er altijd op joh!” 

En nog zo een. “Frank Dobbelsteen (oud spits Heeswijk 
1) had een enorme hekel om tegen Boskant te voetballen 
en alleen maar omdat hij Jos van der Zanden altijd als 
tegenstander had. Daar word ik zo moe van, was zijn 
commentaar”. 

“Maar ook Edo Brans was bekend (of eigenlijk een beetje 
berucht), ook tegen hem wilden ze liever niet voetballen., 
Jammer dat hij gestopt is, maar als hij nog interesse 
heeft.......”

We blijven nieuwsgierig, nog dichterbij. Heeft Kristel 
geen probleem dat je voor Boskant hebt gekozen?
Kristel blijkt op de achtergrond ook een goede ontvangst 
te hebben en antwoordt voordat Mayk reageert: “Boskant 
is precies een clubke dat bij Mayk past. Daar zitte gij op 
oew gemak.”

Nou Mayk, wij geloven dat onze lezers, na het doorne-
men van dit interview zo’n beetje alle informatie hebben 
die ze wensen. In het geval er toch nog eens een keer 
iemand bij jou aan de bar wil aanschuiven is het handig 
dat die persoon al wat persoonlijke informatie over je 
heeft, des temeer tijd blijft er over om over voetbal te 
praten! We gaan op zoek naar een aantal meer persoon-
lijke kenmerken, dus brandt maar los.  

Vakantieland: “Italië, het liefst 2 weken, ik moet zon 
hebben. Lekker op een terrasje een biertje of een wijntje 
pakken. Helaas lust Kristel alles behalve deze dranken.” 
Senior voegt daaraan toe dat we in Boskant ook heerlijke 

likeurtjes (‘Vosje’ bijvoor-
beeld) hebben.

Eten: “Ja toch ook Italiaanse 
invloeden: pasta, pizza en 
een dame blanche na. Ik heb 
geluk dat Kristel geweldig kan 
koken” (vervolgens volgt een 
flink gekuch vanuit de kamer).

Muziek: “Ik ben toch wel 
van de 'harde hoek': Volbeat, 
U2, Foo Fighters. Ik ben naar 
veel concerten geweest, ook 
jarenlang naar Rock Werchter. 
Zelfs al in de tijd dat het nog 
Torhout Werchter (tot 1999) 
was. Ik ben daar tussen mijn 
20 en 35e jaarlijks geweest.” 
Dit zal bij menig Boskant 'als 
muziek' in de oren klinken.

Film: “Ook weer de Itali-
aanse hoek, maffiafilms, en 
dan vooral the Godfather of 
Scarface, geweldig vind ik dat. 
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Gebaseerd op waargebeurde verhalen, dat trekt mij het 
meest.”

Lezen: “De Heineken ontvoering, maar ook de autobio-
grafieën van sporters. Ik ben een echte vakantielezer, 
maar als ik lees, dan wil ik het ook in een ruk uitlezen.”

Voetbal: “Zoals dus bekend: PSV in Nederland. Ik heb 
jarenlang een seizoenskaart gehad, maar door dat gekloot 
met andere dagen en tijden (anders dan zaterdagavond 
half acht), is het vaak niet haalbaar. In het buitenland 
HSV; onze vader werkte bij Vanderlande in de buiten-
dienst en bracht een keer een shirtje mee 
van die club. Dat was in mijn jeugd uniek.” 

Maar verder zoals afgelopen weekend  de 
wedstrijd Real Madrid - Barcelona, wat 
een niveau zeg! Barça is zo compleet, zij 
spelen met alle voetbalwetten. Vroeger 
leerden we het veld zo groot mogelijk te 
maken, maar daar (Barcelona) spelen ze 
zo compact. Wat ik daar zelf in herken 
en nastreef is dat je de bal wil hebben en 
initiatief wil nemen.”

“Zelf heb ik Cruijff nog live zien voetbal-
len,” vervolgt Mayk. “En ook Maradon-
na, maar ik zeg wel eens tegen onze 
Jens: wij mogen blij zijn dat wij in het 
‘tijdperk Messi’ zitten, die is in mijn 
beleving echt de beste!”

Ondanks Mayks brede interesses blij-
ven we toch ‘haken’ op het voetbal-
len. Mayk vertelt ons over de dingen 
die hij bij PSV dankzij Theo Lucius 
heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld 
ook dat hij op pokeravonden in Son 
(georganiseerd door Theo) al enkele Boskanters heeft 
leren kennen. “Ja Michel Wouters, Michiel v.d. Heuvel en 
Remco de Langewendels die ken ik wel. Zij waren daar 
ook wel te vinden”. Geschikte jongens vult Mayk aan. 

Terug naar Heeswijkse Theo. “Man wat ik dankzij hem 
allemaal heb meegemaakt, dat wil je niet weten! Dus uit 
journalistiek oogpunt vragen we door. Dankzij hem ben ik 
met wat maten bij alle 4 de kampioensrecepties geweest 
in ‘De aftrap’ (PSV stadion) (’05-’08). In het laatste jaar 
speelde PSV de thriller tegen Vitesse (Theo voetbalde 
toen al bij Feyenoord) en omdat we inmiddels wat men-
sen kenden, heeft Tommy v.d. Leegte ons binnengeloosd. 
Echt man, reuze gezellig, eigenlijk voor familie en vrien-
den, maar Theo regelde normaal alles voor ons.

Op een gegeven moment was het zo mooi, PSV en 
Heeswijk 1 werden op dezelfde dag kampioen, heb ik daar 
toch met mijn blauwwitte sjaal met iedereen op de foto 

gestaan, Hiddink, van Bommel, Park, Guus Meeuwis, 
noem maar op, is toch geweldig!

En omdat we zeker willen zijn dat hier geen gezwets bij te 
pas is gekomen, toont Mayk ons een mooie collage van 
het tafereel. Dit willen we de lezers uiteraard niet onthou-
den.

“Nog even terugkomend op Theo, onze Kristel is nog 
voorzitter(ster) geweest van zijn fanclub. 
We hebben, toen PSV voor de Champions League speel-
de, toenmalig bondscoach van Gaal  (1e ambtsperiode 

’00-’02) gesproken in het stadion. We hebben hem 
gevraagd om lid te 

worden van 'de 
Theo Lucius fan-
club' Hij was aan-
genaam verrast 
een keer positief 
aangesproken te 
worden door PSV 
supporters! 
We hebben hem 
direct daarna ook 
in Zeist een brief 
gestuurd, waarop 
we zelfs een reactie 
kregen. Louis van 
Gaal: Dat kan ik 
niet maken, maar ik 
vond het prettig om 
kennis te maken en 
wens jullie en Theo 
veel succes. Als hij zo 
doorgaat, blijft hij wel 
in beeld (uiteindelijk 
speelde Lucius 3 inter-
lands, red.)!

“Mayk, na flink uitweiden over diverse uiteenlopende 
onderwerpen hebben we toch een mooi en vrij compleet 
beeld gekregen van jou, de nieuwe trainer van Boskant. Je 
weet in ieder geval boeiend te vertellen. 
Bedankt voor de gastvrijheid (natuurlijk ook Kristel) en 
het kijkje in huize van Driel, veel succes bij d’n Boskant!”

Na een schrijfblok vol aantekeningen, vele mooie anek-
dotes en een zeer geslaagde en gezellige avond werd het 
nog laat en gezellig.

Senior en Pirreke
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Ereleden

Jep v.d. Berk
Martien v.d. Biggelaar
Bert Habraken
Toon Hageman
Ad van Hastenberg
Christ van Hastenberg
Jan van Hastenberg (Fzn.)
Wim van Hastenberg
Martien van den Hove
Bert de Koning
Harrie de Koning
Piet de Koning
Theo de Koning
Toon de Koning †
Wil van der Linden
Cees van Rossum
Ad v.d. Velden
Jan v.d. Velden †

Leden van verdienste

Hans van Driel
Jan van Hastenberg (Dzn)
Jan van der Heijden †
Lamber van Kronenburg
Theo Raaijmakers †
Jan Versantvoort †

Openingstijden kantine

donderdag: tot 24.00 uur
zaterdag: 9.00-17.30 uur
zondag: 9.00-21.00 uur

Lidmaatschap

Ledenadministratie
Sandra van de Laar (tel. 06 - 23162009)
E-mail: ledenadministratie@vvboskant.nl

• Opgave nieuwe leden
• Wijzigingen personalia: adres, telefoon, 

bankgegevens
• Afmeldingen

Contributie-inning
Jolanda van den Elsen (tel. 0413 - 478900)

Contributie seizoen 2015-2016

Soort lid Contributie

Pupil € 77,75

Junior € 90,00

Senior € 143,25 (incl. wasgeld)

Rustend lid € 60,00

In bovenstaande tabel zijn de eventuele kosten voor een 
spelerspas (à €2,60) niet opgenomen.

Ereleden en leden van verdienste betalen géén 
contributie.

Mini’s die met ingang van het nieuwe kalenderjaar 
de overstap naar de F-pupillen maken betalen voor 
het lopende seizoen € 25,00 aan contributie. Mini’s 
betalen nog geen contributie (trainen alleen). Voor 
mini F-jes geldt het pupillentarief.

Personen, die na het begin van een seizoen maar 
voor 1 januari lid worden, betalen de volledige 
contributie. Personen, die tussen 1 januari en het 
einde van het seizoen lid worden, betalen 50%.

Rechten & plichten
Het lidmaatschap brengt met zich mee dat je 
gebruik kunt maken van alle faciliteiten op ons 
sportpark, je ontvangt het clubblad, je hebt gratis 
toegang tot de thuiswedstrijden van alle teams, je 
bent (beperkt) verzekerd, enz.

Daarnaast wordt van onze leden verwacht, dat ze:
• netjes omgaan met materialen en gebouwen;
• zich beschikbaar stellen als hulp wordt gevraagd 

bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden 
en/of bij de organisatie van activiteiten;

• zich netjes gedragen op en naast het veld (nor-
men en waarden!).

Sportpark “De Scheken”
Hazelaarstraat 54
5492 ET Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 472161

Bestuur

Naam Functie Telefoon E-mail

Ronald ter Haak Voorzitter 0413-476916 ronald@bo-max.nl

Rudy Neggers Secretaris a.i. 0413-471955 rudyneggers@hotmail.com

Mark van Kaathoven Penningmeester 0413-476366 markvankaathoven@gmail.com

Willy van der Heijden Wedstrijdsecretaris 0413-473621 w.heijden87@upcmail.nl

Jori van de Wijdeven Kantine & activiteiten 06-53699248 jorivdwijdeven@hotmail.com

Roy van der Linden PR & media 06-12154097 royke_linden@hotmail.com

Jeugd

Naam Functie Telefoon E-mail

Ron van Breemen Voorzitter 0413-477734 ronvanbreemen@upcmail.nl

Inge Schenning Secretaris 0413-470537 jeugdcommissie@vvboskant.nl

Jolanda Eijkemans Algemeen commissielid 0413-473265 Jolanda.eijkemans@hetnet.nl

Yvonne van den Akker Wedstrijdsecretaris 0413-490504 wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

Peter Smulders Financiën & coördinator 0413-479393 jeugdtoernooien@vvboskant.nl

Marc Saris Lid TC jeugd 0413-420520 m.saris@upcmail.nl

Jurgen van de Laar Lid TC jeugd 0413-473144 jmmvdlaar@hetnet.nl

Rob van der Heijden Lid TC jeugd 06-12439295 Rob8916@hotmail.com

Overige e-mailadressen v.v. Boskant

E-mail Beheerder(s) Toelichting

info@vvboskant.nl Rudy Neggers algemeen e-mailadres

ledenadministratie@vvboskant.nl Sandra van de Laar ledenadministratie

sportpark@vvboskant.nl Algemeen beheer computer in de kantine

activiteiten@vvboskant.nl Ilona van Galen & Jori vd wijdeven activiteitencommissie

kantine@vvboskant.nl Jori vd Wijdeven & Marian Veldkamp kantinecommissie

media@vvboskant.nl Michael vd Hove & Ben Heijmans commissie pr & media

materialen@vvboskant.nl Frank Konings materiaalbeheer

Contactpersonen

Ledenstand november 2015

Soort lid Aantal

Pupillen 43

Junioren 51

Senioren 158

Rustende leden 86

Totaal 338

Clubinfo


