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Op de cover van deze zomereditie prijkt in opvallende grote roze letters de
term 'Girl Power'. Hiermee willen we de opkomst van het vrouwenvoetbal
binnen onze vereniging maar eens benadrukken en dan met name bij de
jeugd. Ook zien we dat steeds meer vrijwilligersfuncties door vrouwen worden ingevuld, wat natuurlijk ook een hele goede ontwikkeling is. Dit alles wil
overigens niet zeggen dat v.v. Boskant langzaam roze begint te kleuren. Het
'Boskant blauw' staat vrouwen namelijk opvallend goed!
Kleuren komen ook terug in het interview met Jeroen van de Sande en Bas
van Turnhout van stersponsor DeMooiRooiKrant. Zij hebben jaren geleden
de juiste keuze gemaakt om de krant in kleur uit te brengen. Iets wat wijzelf twee jaar geleden ook hebben gedaan. En ook wij hebben hier zeker
geen spijt van gekregen. Het fotoaanbod is tegenwoordig enorm en het is
soms moeilijk om keuzes te maken tussen de foto's. In kleur kunnen we de
verschillende nieuwsitems nu veel beter aan de lezer overbrengen. Ook de
sponsoren, die het uitbrengen van De Bal Is Rond uiteindelijk mogelijk maken, hebben er baat bij. De advertenties springen er nu echt uit.
Mede door alle foto's is deze zomereditie extra dik geworden. Over inzendingen hebben we deze keer niet te klagen gehad. Alle activiteiten aan het
einde van het seizoen hebben weer gezorgd voor een goed gevuld clubblad.
Ook zijn er weer twee kampioenschappen te vermelden. De jongens van de
D1 zijn voor de tweede keer dit seizoen kampioen geworden. Een opvallende prestatie! Niet minder opvallend is het kampioenschap van het 6e elftal.
Voor het eerst sinds 2009 vierde een seniorenteam van v.v. Boskant weer
een kampioenschap. Onze felicitaties gaan dan ook uit naar beide teams!
Nieuw deze editie is de zomerquiz. Mark van der Heijden en Roy van der Linden hebben een voetbalquiz samengesteld over v.v. Boskant en de verenigingen uit de omgeving. Het zijn geen eenvoudige vragen die je zomaar even
van een antwoord voorziet. Veel vragen zijn voor de echte kenner of zullen
moeten worden opgezocht. Gelukkig krijg je er de hele vakantie de tijd voor.
Een vakantie waar de redactie inmiddels wel aan toe is. Even een paar weken
zonder voetbal is soms ook wel eens fijn.
We wensen alle lezers een hele fijne vakantie. Tot volgend seizoen!
De redactie

Van de bestuurstafel

D

e zomerstop van seizoen 2015 2016 is inmiddels een feit en ook
een feit is dat ons eerste elftal
onder leiding van Mayk van Driel en
Jan van Hastenberg het seizoen heeft afgesloten met een 6e plaats. Een goede prestatie!
Zeker omdat ze de eerste weken na de winterstop moeilijk op gang kwamen.
Verder hadden we afgelopen voetbalseizoen
drie kampioenen: namelijk bij de senioren het
6e elftal en bij de jeugd de D1 (najaars- en
voorjaarskampioen) en de F1 (najaarskampioen). Nogmaals gefeliciteerd!
Als bestuur hebben we inmiddels de budgettering voor het komende seizoen 2016 - 2017
achter de rug en hebben we een sluitend
budget voor het komende seizoen. Als iedere
budgethouder zich aan zijn budget houdt kunnen we als club net als het afgelopen seizoen
afsluiten met grijze cijfers. Vanaf deze plek
wil ik iedere budgethouder bedanken dat hij/
zij zich heeft gehouden aan het budget van
afgelopen seizoen.

Tijdens de sponsor-/vrijwilligersavond gaf ik
aan dat we de geplande dienstenveiling wilden
combineren met deze avond ergens eind mei
2017. Inmiddels zijn we al enkele malen met
de werkgroep “Dienstenveiling 2017” bij elkaar
gekomen en is er besloten om de dienstenveiling niet te combineren met de sponsor/
vrijwilligersavond, maar plaats te laten vinden
op zaterdagavond 8 april 2017. Doelstelling
van de dienstenveiling blijft, aanleg van een
pannaveld en opknappen van het speeltuintje
naast de kleedlokalen. Speeltuintje en pannaveld zullen toegankelijk zijn voor de jeugd
van Boskant zodat ze na school lekker kunnen
spelen en voetballen. We hebben informatie
van andere verenigingen dat ze subsidies hebben gekregen voor de aanleg van een dergelijk
pannaveld. We zijn inmiddels zelf ook al druk
bezig om uit te zoeken waar wij als v.v. Boskant een beroep op kunnen doen, alle beetjes
helpen. Wie weet zijn er in de toekomst ook
financiële subsidies/mogelijkheden als we zijn
gefuseerd tot Meierijstad.

Financiën en sponsoring
Accommodatie, kantine en sportpark
Inmiddels zijn er vele vrijwilligers bezig
geweest om het sportpark en de kantine op
te pimpen. Willy van der Heijden is met vele
vrijwilligers bezig geweest om achter de
kleedlokalen de boel te verharden, waar de
materiaaldienst o.a. goals kan opslaan. Door
deze verharding en het verwijderen van een
heleboel struiken rondom de kleedlokalen is
het sportpark veel opener geworden. Graag
wil ik sponsor Van de Meulengraaf Beton BV
bedanken voor het belangeloos ter beschikking stellen van tegels voor deze verharding.
In de kantine heeft Bavaria een nieuwe tap
met koelinstallatie geplaatst. Dus we kunnen nooit meer klachten krijgen dat het bier
niet op de goede temperatuur is. Degene
die de laatste weken nog in de kantine is
geweest heeft kunnen zien dat het digitale
kassasysteem ook is geïnstalleerd inclusief
PIN-automaat. Iets later dan ik aangaf in de
winteruitgave van de “De Bal is Rond”. Je kunt
dus vanaf komend seizoen afrekenen met je
PIN-pas, maar je kunt ook geld pinnen. Deze
service willen we onze leden en gasten graag
bieden.
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Om tot een sluitend financieel budget te komen krijgt de sponsorcommissie ieder seizoen
een doelstelling om nieuwe sponsoren binnen
te halen. Voor dit seizoen 2016 - 2017 hebben
we als doelstelling minimaal 10 nieuwe sponsoren te vinden. Inmiddels kan ik u melden dat
we al op de helft zijn van deze doelstelling.
Ahrend, Jos Leenderts uit Olland, De Mobiele
Koplamp Hersteller uit Best en Signinc uit
Nuenen mogen we vanaf het nieuwe seizoen
verwelkomen met borden aan het hoofdveld.
Verder krijgt De Grill Specialist André Olislagers ook een bord langs de lijn omdat hij ieder
jaar weer belangeloos zijn friet- en/of kipwagen opstelt tijdens het jeugdkamp in Oirschot
en dan iedere jeugdspeler laat genieten van
een frietje en snack. Dit jaar, voor het eerst,
heeft André zijn frietwagen ook opgesteld tijdens de vlooienmarkt. De opbrengsten waren
volledig voor de club. Namens het bestuur bedankt voor deze belangeloze inzet van André
en Silvia Olislagers.
In 2014 hebben we de incentive uitgeschreven; “Iedere nieuwe sponsor die wordt
aangedragen bij de sponsorcommissie, wordt
beloond met 25 consumptiemunten.”

Deze incentive blijft dit seizoen ook nog lopen.
Op basis van deze incentive hebben we afgelopen seizoen al 50 consumptiemunten 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
Afgelopen seizoen 2015 - 2016 hebben we alle
jeugdspelers de velden zien betreden met de
nieuwe wedstrijdpakken. Deze wedstrijdpakken zijn zo mooi dat jeugdleden het wedstrijdpak ook dragen tijdens school- of gymlessen.
Graag willen we de leden en de ouders erop
attenderen dat de wedstrijdpakken daar niet
voor bedoeld zijn. Wanneer de wedstrijdpakken op andere tijden dan de wedstrijd worden
gedragen zullen de pakken sneller slijten en
aan vervanging toe zijn, dus extra vroegtijdige
investering voor de club.......

Vacatures (vrijwilligers gezocht)
We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Zo
hebben we Ron van Breemen bereid gevonden om de taken van Rudy Neggers over te
nemen. Wanneer jullie tijdens de Algemene
Leden Vergadering in november voor Ron
stemmen komt Ron in het dagelijks bestuur als
secretaris i.p.v. Rudy.

Net zoals we de taken van de penningmeester destijds hebben opgedeeld, worden de
taken van Rudy ook verdeeld onder Ron van
Breemen met ondersteuning van Lieke van
Kessel en Thom Saris. Omdat Ron vanwege zijn
nieuwe functie stopt met zijn activiteiten als
jeugdvoorzitter is er natuurlijk ook binnen de
jeugdcommissie weer ruimte voor vers bloed.
Rudy blijft in het bestuur en kan zich volledig
storten op zijn nieuwe taken als hoofd Technische Commissie.
Binnen de sponsorcommissie zoeken we ook
nog steeds vrijwilligers die ons een helpende
hand kunnen bieden. Net zoals Han Warenburg, Frans van der Heijden en Wilco Verhagen
zich bijvoorbeeld in december hebben ingezet
door een kerstpresentje af te geven bij onze
sponsoren. Naar aanleiding van deze hulp is
Wilco Verhagen ook toegetreden tot de sponsorcommissie.
Graag wil ik vanaf deze plek alle leden en
sponsoren een fijne en vooral zonnige zomer
toewensen. In deze iets rustigere periode heb
ik de mogelijkheid om na te denken of ik me in
november herkiesbaar stel als voorzitter. Dan
zit mijn termijn van 3 jaar er al op........ Fijne
vakantie!
Met sportieve groeten,
Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Tegenstanders Boskant 1 seizoen 2016/2017

AVESTEYN

BMC

BOXTEL

DVG

KELDONK

MALISKAMP

MARIAHOUT

SCI/FLYNTH

VORSTENBOSSCHE BOYS

VOW

WEC

WHV
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Jeugdhoek

I

n navolging van vele voorgangers ga ik de
“kweekvijver” jeugdcommissie verlaten om
plaats te nemen in het bestuur als secretaris (als de aanstaande ledenvergadering
hiermee instemt). Hiermee ga ik een andere
verantwoordelijkheid aan. Ik moet bekennen dat ik deze stap met een lichte tegenzin
ga nemen; ik zou graag wat minder voetbal
"verplichtingen” willen hebben en mijn vrije tijd
naar eigen inzicht inkleden, maar de noodzaak
van een nieuwe secretaris en het besef dat
iedereen binnen een kleine vereniging als Boskant zijn steentje bij moet dragen om de club
te kunnen doen blijven voortbestaan maakte
mijn keuze wat makkelijker. In deze, voor mij,
nieuwe rol ga ik gelukkig steun krijgen van Lieke en Thom en worden nog wat andere taken
door Rudy (in zijn nieuwe functie als hoofd TC)
en Sandra overgenomen. Hiermee wordt het
spreekwoord “vele handen maken licht werk”
eer aangedaan.

Vacatures
Jeugdcommissie
Commissieleden
Leider
E-pupillen (zaterdag)
Trainers
E-pupillen (maandag)
E-pupillen (woensdag)
F2-pupillen

Zeker bij de jeugd zijn vele handen nodig om
het werk licht te maken, met name omdat we
in de gelukkige omstandigheid verkeren dat we
dankzij de grote hoeveelheid jonge jeugd en
aanwas van meiden een mooie groei aan het
doormaken zijn. Gelukkig is een flinke groep
ouders en andere betrokkenen bereid om de
handen uit de mouwen te steken, maar het zou
fijn zijn als ook deze groep groter zou worden.
Naast ondergetekende gaat ook Ilona Rovers
(i.v.m. verhuizing) de jeugdcommissie verlaten,
waardoor er ruimte komt voor 2 of 3 nieuwe
commissieleden. Gelukkig is één plek al ingevuld: we zijn heel blij dat Maaike van de Wijdeven de jeugdcommissie is komen versterken.

Het voorjaarsseizoen is op sportief vlak in zijn
algemeenheid prima verlopen, één jeugdteam
is zelfs kampioen geworden: onze D1. Net als
in het najaarsseizoen waren zij te sterk voor de
concurrentie. Wellicht dat we in de nabije toekomst ook bij de meiden kampioenschappen
kunnen gaan meemaken. Zij gaan steeds beter
voetballen en mede dankzij de “open meiden
trainingen” is continuïteit gewaarborgd: steeds
meer meisjes weten de weg naar ons sportpark
te vinden.
De voorjaarsactiviteiten zorgen voor veel
lol, gezelligheid en teambuilding. Zo zijn het
darten, de speurtocht, het jeugdkamp, het
thuistoernooi, de diverse uittoernooien, de
meerdaagse voetbaltoernooien, de vlooienmarkt en de ouder/kindwedstrijden weer geweldig gelopen. Dit dankzij de geweldige inzet
van alle vrijwilligers. Zeer veel dank hiervoor!
Voor komend seizoen staan we weer voor
diverse interessante uitdagingen. Oude uitdagingen zijn natuurlijk: hoe kunnen we onze
jeugd op een zo leuk mogelijke manier leren
voetballen en zo goed mogelijk laten presteren
en hoe zorgen we voor (nieuwe) vrijwilligers.
Nieuwere aandachtspunten liggen op het vlak
van: hoe gaan we zuinig met onze materialen
en accommodatie om èn hoe gaan we om met
door de KNVB opgelegde veranderingen.
Enfin: er blijft genoeg te doen, maar nu eerst
een paar weekjes wat rustiger aan.
Rest mij alleen nog om namens de jeugdcommissie iedereen die v.v. Boskant een warm
hart toedraagt een heel fijne, welverdiende
vakantie toe te wensen..!
Ron van Breemen

VRIENDINNENDAG
10 april 2016
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Nieuws van de Technische Commissie
Het seizoen zit er weer op, tijd om
even terug te blikken en ook alweer
vooruit te kijken.

Terugblik
We kunnen constateren dat het bij de
jeugd wel goed gaat. Wekelijks staan
de jongens en tegenwoordig ook heel
veel meisjes op het veld bij v.v. Boskant en doen het goed. We hebben
ook een paar kampioenen kunnen
binnen halen en dat blijft toch altijd
een erg leuke belevenis.
Ook qua begeleiding en trainers
mogen we zeker niet klagen
al blijft het een uitdaging
om de kinderen goede trainingen te geven waardoor
ze het voetbalspel optimaal
beleven en zich ook kunnen
door ontwikkelen, wat uiteindelijk ten goede komt van het
voetbalspel.
Ook bij de senioren ging het
dit jaar opperbest en ook hier
hebben we een kampioen
binnengehaald. We zijn met
6 mannenteams gestart en 1
vrouwen 7-tal en dat is goed
verlopen. Ik kan dan ook concluderen
dat in de gehele linie de betrokkenheid groter is geworden waardoor
er minder geschoven is en minder
wedstrijden zijn afgelast.

Vooruitblik
Zoals elk jaar is er ook nu weer flink
wat werk verricht om de nieuwe indeling bij de jeugd en senioren voor
elkaar te krijgen.
Bij de jeugd hebben we het lastig
gehad om een A, wat toch erg belangrijk is voor de club, van de grond
te krijgen. Het ziet er naar uit dat dit
wel gaat lukken met een aantal “nieuwe” gezichten erbij. We zien in het
algemeen zeer goede ontwikkelingen
waaronder het aansluiten van spelers

buiten Boskant zelf. Verder neemt de
betrokkenheid van ouders, leiders en
trainers en selectiespelers toe waardoor er een sfeer ontstaat van hier
wil ik bij horen. Dat is goed voor de
club en vooral voor de spelers zelf.
Hiermee raak ik wel een belangrijk
punt van aandacht want het is wel
de kunst om dit met zijn allen vast
te houden. Goede communicatie,
elkaar aanspreken indien nodig,
maar vooral ook helpen daar waar
nodig is. Dat is erg belangrijk. Hier
ligt een ROL voor ons allemaal.

tie te betrekken. Onze hoofdtrainer,
Mayk van Driel, staat ook komend
jaar voor de groep en is het hier helemaal mee eens.
Een andere positieve ontwikkeling
is dat meer en meer spelers zich
aanmelden voor onze lagere elftallen waardoor we weer met 6 teams
kunnen starten.
Met ons vrouwenteam gaan we de
uitdaging aan om komend seizoen
van 7 × 7 weer terug te gaan naar 11
× 11. Dit is een uitdaging die we met
zijn allen aan willen gaan, al
zou het fijn zijn als we nog een
paar speelsters erbij zouden
kunnen krijgen. Maar de basis
is gelegd en we gaan er met
zijn allen voor!

Wisselingen in de TC

Bij de jeugd gaan
we dit jaar dus starten met een A1,
B1, C1, D1, E1, F1, F2, F3/mini-F en
een meisjes elftal. Zoals je ziet, trekt
het van onderaf aan bij de jeugd en
dat is een zeer goede en ook belangrijke ontwikkeling voor onze club.
Wie de jeugd heeft de toekomst!
Bij de senioren zien we ook allerlei
ontwikkelingen. De selectie krimpt
in, wat eigenlijk minder is, maar wat
op zich geen probleem hoeft te zijn.
Door goed met de jeugd samen te
werken, waar een aantal talenten aan
de deur kloppen en ook het derde
elftal erbij te betrekken, gaan we het
komende seizoen met veel vertrouwen tegemoet.
Willen we ons vaandel team minimaal op het niveau van de 4e klasse
kunnen houden is het zaak om onze
talenten zoveel mogelijk bij de selec-
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Rudy Neggers gaat komend
seizoen het stokje overnemen van ondergetekende als
voorzitter van de TC.
Op het vlak van de invulling
van de TC voor komend
seizoen zijn nog wat ontwikkelingen gaande dus zal een volledig
overzicht wie waar voor verantwoordelijk is nog wel op de site worden
gezet.
Jurgen v.d .Laar gaat stoppen als
Jeugd TC lid en ik wil hem namens
de TC van harte bedanken voor zijn
jarenlange inzet.
Rest mij om iedereen een hele fijne
vakantie toe te wensen.
Geniet ervan want het balletje gaat
zo weer rollen!
Huub van der Zanden

Eindstanden jeugd voorjaar 2016
Boskant A1

3e klasse 201

Boskant B1

3e klasse 203

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

WEC A1

10

28

48

14

1

Boekel Sport B2

10

28

57

7

2

ONDO A1

10

19

26

18

2

Schijndel/DE WIT B3

10

27

64

8

3

Rhode A3

9

17

22

12

3

Erp B2

10

17

25

19

4

VOW A1

10

16

25

24

4

Rhode B4

10

16

16

18

5

Lierop A1

10

14

26

27

5

Boskant B1

10

15

26

32

6

SPV A1

10

14

23

35

6

Blauw Geel'38/JUMBO B5

9

13

26

16

7

Venhorst A1

9

13

29

25

7

Blauw Geel'38/JUMBO B6

9

12

33

26

8

NWC A2

8

10

26

25

8

Ollandia B1

10

10

18

31

9

ZSV A2

10

10

29

26

9

RKVV Keldonk B1G

8

9

9

18

10

ELI A1

10

7

23

35

10

Avanti'31 B3G

10

8

15

37

11

Boskant A1

10

2

18

54

11

Boekel Sport B3

10

0

5

82

Boskant C1

3e klasse 203

#

Team

G

P

DPV

1

Avanti'31 C2G

11

31

2

Gemert C5

11

24

3

Erp C2

11

4

Boskant C1

5
6

Boskant D1

2e klasse 205

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

37

4

1

Boskant D1

11

33

68

4

49

20

2

Erp D2

11

24

48

13

24

38

17

3

Sparta'25 D2

11

20

27

15

11

22

25

21

4

Avanti'31 D2G

11

20

36

25

SCMH C2

11

19

25

17

5

Handel D1

11

19

40

22

Rhode C4

11

17

27

23

6

Boekel Sport D2

11

19

29

23

7

Blauw Geel'38/JUMBO C6

11

15

34

18

7

Gemert D4

11

18

27

21

8

Bavos C2

11

13

30

31

8

Ollandia D1G

11

12

22

21

9

Rhode C2

11

10

20

27

9

Blauw Geel'38/JUMBO D6

11

12

24

42

10

Blauw Geel'38/JUMBO C8

11

7

16

31

10

Boekel Sport D3G

11

12

29

48

11

Mariahout C2G

11

7

11

45

11

Rhode D4G

11

4

13

66

12

Boekel Sport C4

11

4

12

70

12

Sparta'25 D3

11

1

9

72

Boskant D2M

3e klasse Meisjes D

Boskant E1

2e klasse 205

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Margriet D8M

9

25

75

9

1

WEC E3G

11

33

79

10

2

EVVC D3M

9

25

64

3

2

Ollandia E1

11

28

99

11

3

Nulandia D3M

9

19

49

12

3

Erp E4

11

25

41

19

4

Boskant D2M

9

19

31

19

4

Avanti'31 E4

11

22

39

19

5

Berghem Sport D6M

9

11

12

24

5

Gemert E9

11

19

43

37

6

ST Ravenstein/SDDL D4M

9

10

22

37

6

Rhode E7G

10

16

37

35

7

Blauw Geel'38/JUMBO D11

9

9

22

37

7

Venhorst E3

10

15

30

36

8

Nooit Gedacht D4M

9

6

7

52

8

Boskant E1G

11

10

32

50

9

DAW D5M

9

4

6

55

9

Blauw Geel'38/JUMBO E5

11

9

30

58

NLC'03 D3M

9

3

6

46

10

Schijndel/DE WIT E5G

11

7

26

57

11

Gemert E8

11

7

25

60

12

MVC E2

11

0

14

103

10
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Boskant F1

2e klasse 205

Boskant F2

3e klasse 203

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Erp F2

10

27

9

1

1

Blauw Geel'38/JUMBO F12

9

27

18

1

2

Blauw Geel'38/JUMBO F8

10

24

8

2

2

Boekel Sport F7G

9

18

6

3

3

Blauw Geel'38/JUMBO F6

10

18

6

4

3

Boskant F2G

9

16

6

4

4

Rhode F6G

10

17

7

5

4

Erp F5

9

15

7

13

5

Boekel Sport F3

10

16

6

5

5

ST Fiducia/Elsendorp F2G

9

14

6

5

6

DVG F3

10

12

4

6

6

Ollandia F2G

9

10

4

6

7

WEC F3

10

12

4

6

7

Venhorst F4

9

10

4

6

8

Blauw Geel'38/JUMBO F9M

10

11

5

7

8

Blauw Geel'38/JB F16M

9

10

3

5

9

Rhode F8G

9

7

3

7

Blauw Geel'38/JUMBO F17

9

3

1

8

Boskant F1G

10

10

4

7

9

10

Erp F3

10

9

3

7

10

11

Rhode F5G

10

6

2

8

D1 KAMPIOEN!
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Voetbalkamp 2016

M

et Pinksteren
hebben we onze
traditie voortgezet: met maar liefst 53
kinderen zijn we op kamp
gegaan. Ook dit jaar weer
naar het scoutinggebouw in
Oirschot.

Met vers bloed in de begeleiding (John,
Suzanne en Jolanda) gingen we op vrijdagavond van start.
Om 18.00 uur gingen de slaapzalen
open en kon iedereen zijn plek uitzoeken. De F en de E’s in een zaal, de
meisjes (20 meiden, een nieuw record!)
bij elkaar en de D’s in een eigen zaal.
De meisjesafdeling groeit zo hard dat
ze volgend jaar naar een grotere slaapzaal moeten verhuizen! Nu paste het
allemaal nog net.......
Nadat de schommel weer was geprobeerd en de eerste ballen getrapt gingen
we van start met het bekend maken van
de teams. Dit jaar was het thema natuurlijk het EK in Frankrijk (helaas zonder
Nederland...).
Engeland, Italië, Frankrijk, Zweden en
Spanje waren wel van de partij. Om
het EK toch een oranje tintje te geven
waren de kampmoeders en kampleider
Joris in het oranje gestoken. Ik wil onze
sponsors Ruud v.d. Berk, Paul v.d. Oever,
Rudy Vogels en Niels v.d. Biggelaar bedanken voor het beschikbaar stellen van
de prachtige tenues!
Nu de teams bekend waren, kon de strijd
beginnen. Het eerste onderdeel dat op
het programma stond was het bosspel.
Jurgen had een leuk spel bedacht dat
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door iedereen fanatiek werd gespeeld.
In het bos, bij een houten dier, stonden
de verschillende leiders opgesteld met
speelkaarten en elk team moest een
aantal kaarten verzamelen die ze bij de
verschillende leiders moesten vragen. Bij
elke leider stond echter een team met
sokken (gevuld met zand) klaar om het
de tegenstanders zo moeilijk mogelijk te
maken. Als een houten dier werd aangetikt mocht een kaart worden gevraagd.
Dit viel niet mee; bij sommige dieren
werd een compleet fort gebouwd. Met
name de F2-pupillen hebben het bos
leeg gesjouwd om een muur te bouwen.
Het traditionele kampvuur na het bosspel kon helaas niet doorgaan. De brandweer had vanwege de droogte code rood
afgegeven. De geplande pubquiz moest
dus binnen worden gehouden. Op allerlei gebieden werd de kennis getest.
Het nivo lag hoog. Rudy had vragen
bedacht voor de kleinsten en de grotere
kinderen, zodat iedereen lekker mee kon
doen.
Na de quiz was het bedtijd en ging iedereen lekker slapen.......
Daar zat nog wel een paar uur tussen
Met name de F'jes hebben het sportveld
nog lang onrustig gehouden. De jeugd
heeft de toekomst! Bij de D’s ging de
lamp eerder uit; toen het leider-bedtijd

Hij mocht zich in het konijnenpak hijsen,
om de ballen van verschillende teams te
incasseren. Na een spoeddebat hebben
we toch maar besloten het spel met
plastic ballen te spelen en de leren ballen
achterwege te laten. Hopelijk heeft dit
John het laatste zetje gegeven om ook
volgend jaar weer van de partij te zijn.
Na alle punten te hebben opgeteld kwam
Engeland als winnaar uit de bus. Zij
mochten als eerste een prachtige prijs
uitzoeken. Inmiddels hadden de ouders
zich verzameld en was iedereen klaar om
weer naar huis te gaan.

was, moesten we zachtjes doen om onze
jongens niet wakker te maken. Ook wel
eens lekker.......
Zaterdag is natuurlijk “zeskampdag”.
Het luchtkussen maakte weer overuren!
Gelukkig was het droog, maar vanwege
de toch wat lage temperaturen hadden
we de spellen iets aangepast: met name
het water hebben we weggelaten. Alle
teams streden voluit voor de winst. Het
ei-werpen, zaklopen, trefbal, punten
schieten op doel, het luchtkussen parcours, met de bal onder het net kruipen
en natuurlijk snoephappen in water
en bloem, werd fanatiek door iedereen
gespeeld.
Tijdens de pauzes zorgden de moeders
voor een gezond tussendoortje: een
lekker appeltje of mandarijntje ging er bij
iedereen goed in. Ad de Bever: wederom
bedankt!
Toen ook het middagprogramma klaar
was, kwamen André en Silvia Olislagers
het diner verzorgen: friet met snacks.
Dat ging er bij iedereen goed in. Familie
Olislagers, ook jullie bedankt voor de
heerlijke frietjes!
Na het eten was het tijd om ons gereed
te maken voor de vossenjacht. Rond de
Markt in Oirschot waren vossen verstopt
met als thema “beroepen”. Het bleek
niet eenvoudig: Er was een concert op de
Markt. Het zag er zwart van militairen en
oud-militairen in allerlei uniformen. Daar
tussen moesten wij de verklede ouders
zoeken! Aan de slag maar. Onze eigen
vossen hadden er werk van gemaakt.
Twee automonteurs, een kapper, een
politieagent, een groenteboer met een
levende banaan en aardbei, een tuinman
en twee schoonmaaksters. Het lastigste
was nog de jogger die maar rondjes

rond de kerk bleef lopen ! Die was al op
tijd in training voor de Vaderdagloop
van Fortuna. Uiteindelijk hadden we ze
allemaal ontdekt en gingen we terug naar
het scoutinggebouw.
Op zondag stond na het ontbijt het
hoogtepunt van het kamp op het programma: het voetbaltoernooi. Na een
reeks spannende wedstrijden mocht uiteindelijk winnaar Engeland het opnemen
tegen de leiders. Die twee hielden elkaar
mooi in evenwicht: 4-4.
Na het toernooi kwamen Ronald en
Melvin weer de traditionele pannenkoeken bakken. Ze smaakten weer goed: ik
geloof dat er maar liefst 150 (!) gebakken
zijn. Familie Kuijpers: Bedankt voor de
eitjes!
’s-Avonds zijn we naar de Oirschotse
kegel gegaan, en zijn daar eens flink uit
de Bocht gevlogen.
Het viel voor de allerkleinsten niet
mee om de kegels te bereiken, maar
uiteindelijk heeft iedereen toch punten aan het totaal kunnen toevoegen.
Maandag was de laatste dag alweer aangebroken. Na het ontbijt
heeft Merel het vocabulaire van
leider Jurgen uitgebreid met
“pranken”. Jurgen bleek een
snelle leerling, want 5 minuten
later konden ze allebei een douche
gebruiken!
Op maandag konden nog een heleboel
punten voor het klassement worden
verdiend. Terwijl de kamp moeders de
jokers gingen beoordelen, kreeg leider
John zijn vuurdoop.
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Ik denk dat we weer terug kunnen kijken
op een prachtig kamp. Hoewel het weer
iets minder was dan we de laatste jaren
gewend waren, hebben we het gelukkig
wel droog gehouden en heeft iedereen
het geweldig naar zijn zin gehad.
Ik wil alle kinderen en leiders hartelijk
danken voor het gezellige weekend en
hoop dat we volgend jaar weer met zo’n
mooie groep op stap kunnen!
Peter

Seizoen met twee gezichten
door Mayk van Driel

In die laatste wedstrijd werd klassenbehoud veilig gesteld en
eindigde het 2e met 30 punten op de 9e plaats.

Hallo Boskanters,
Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor ‘De Bal
Is Rond’ over het afgelopen seizoen. Hier werk ik uiteraard
graag aan mee.
Ik ben nu één seizoen werkzaam bij v.v. Boskant en het is
mij zeer goed bevallen. Ik heb Boskant leren kennen als een
fijne warme vereniging met enthousiaste vrijwilligers en betrokken mensen. Ook heb ik heel fijn gewerkt met de selectie en de staf. Buiten het voetbal om wordt er veel georganiseerd; dit levert buiten het benodigde geld ook veel goodwill
op. Denk aan de prachtige playbackshow en de jaarmarkt in
combinatie met het familie voetbaltoernooi. Ook de profdag
voor de jeugd was zeer geslaagd en hier heb ik met veel plezier aan meegewerkt. In de kantine worden er ook regelmatig activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld het darten en het
biljarten, deze keer met een (wel) zeer verassende winnaar.
Het is goed om te zien dat hiermee veel mensen een plezier
wordt gedaan en dat is dan ook een groot compliment
waard voor de mensen die dit organiseren.
Het afgelopen seizoen kende voor de selectie twee gezichten. Het 1e elftal kende, na een moeizame voorbereiding
i.v.m. vakanties, een goede competitie start. De eerste drie
wedstrijden werden gewonnen waarna we bij WEC tegen de
1e nederlaag aanliepen. De 1e periode sloten we nog redelijk
af met 16 punten. Daarna brak er een slechte periode aan
rondom de winterstop. We verloren van tegenstanders die,
met alle respect, minder zijn dan ons. Nadat we thuis in een
spannende wedstrijd vol strijd NLC versloegen, waren we
definitief veilig, maar het gat met de bovenste ploegen was
al te groot geworden. We hebben de competitie uiteindelijk
afgesloten met 40 punten. Dat was precies het aantal dat
ik nog als doelstelling neer had gelegd nadat we eigenlijk
nergens meer voor speelden. Dit heeft nog wat liters bier
opgebracht voor de selectie, met dank aan de gulle gevers!

Langs deze weg wil ik iedereen van de selectie en staf dan
ook hartelijk bedanken voor hun inzet tijdens trainingen en
wedstrijden. De spelers die afscheid hebben genomen van
de selectie door lager te gaan voetballen of zijn overgestapt
naar een andere vereniging wil ik hierbij veel succes wensen.
We hebben met de staf het afgelopen seizoen ondertussen
geëvalueerd: we hopen de komende jaargang toch beter
te presteren. Tijdens het zeer gezellige selectieweekend is
er ook heel veel gesproken over wat beter kan, hoewel het
meeste weinig met voetballen te maken had! Haha.
Ook mag ik hier de rol van de “Stammtisch” niet onvermeld
laten. Deze ‘wijze’ heren zijn een prachtig clubje mensen
die altijd goede raad hebben en ook niet schromen om hun
mening te geven over het vertoonde spel. Ik kan dat wel
waarderen. Als er een wissel tijdens de wedstrijd door de heren niet begrepen wordt, krijg ik dat dan ook te horen. Vaak
dan wel niet in de bewoordingen die zondag langs de lijn
gebezigd worden, maar we begrijpen elkaar dan wel, haha.
De conclusie is dat ik afgelopen seizoen een fijne tijd heb
gehad bij v.v. Boskant en ik ben dan ook blij dat mijn contract verlengd is. Ik hoop dat we volgend seizoen wel mee
kunnen doen om de prijzen; daar gaan we met zijn allen
in ieder geval hard voor werken. Rest mij niks anders dan
iedereen een fijne vakantie toe te wensen en tot het volgend
seizoen!
Groeten, Mayk van Driel

Het 2e elftal kende een merkwaardig seizoen, waarin het
begin erg moeilijk was. In de 2e en 3e periode hebben ze tot
het laatst meegedaan om die te winnen. Het rare fenomeen
deed zich voor dat het team daarnaast tot de laatste speeldag moest knokken om erin te blijven.
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Activiteiten
Overzicht januari - juni 2016

PLAYBACKWEEKEND
SENIOREN (8 januari)
Winnaar: Boskant 2
Originaliteit: Boskant 3
JEUGD (10 januari)
Winnaar 7-tal: Boskant F1
Winnaar 11-tal: Boskant D2M
Originaliteit: Boskant C1

PUBQUIZ
#

Team

R1

R2

R3

Totaal

1

Ondanks Jos

76

62

29

167

2

Boskant 6

59

76

30

165

3

JC Supersterren

71

65

28

164

4

Witte Geit

69

64

29

162

5

ZZKL

67

65

29

161

Top 5 PubQuiz 18 februari 2016

#

Team

R1

R2

R3

Totaal

1

Emiel

40

47

39

126

2

Boskant 6

37

46

41

124

3

Vervelende Peer

40

46

35

121

4

Dennis & Friends

41

38

39

118

De Wijdevennen

32

53

33

118

Top 5 PubQuiz 19 mei 2016
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FAMILIETOERNOOI
Winnaar 25ste editie: Familie van de Wijdeven
Sportiviteitsprijs: Familie van der Heijden/Veldkamp

BARAKKEN
1e plaats: Piet de Koning (69 punten)
2e plaats: Eef Brouwers (66 punten)
3e plaats: Jep van de Berk (58 punten)

RIKKEN
1e plaats: Bert de Beer (259 punten)
2e plaats: Marian Heijmans (231 punten)
3e plaats: Theo de Koning (227 punten)
Laagste score: Tonnie Heijmans
(minus 244 punten)

AFSLUITINGSFEEST 2015 - 2016
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IN MEMORIAM
Henk van Uden
In deze bijdrage willen we kort stilstaan bij het
plotsklapse overlijden van Henk van Uden op 22
februari 2016.
Een bekend gezicht binnen onze voetbalvereniging,
elke zondag aanwezig als trouwe supporter van
Boskant 1. Bijna altijd aanwezig bij de wedstrijden
die Ron of Dirk speelden bij v.v. Boskant, heel veel
heeft hij er niet gemist. Al vele jaren een vaste plek
met z’n trouwe maten, bij de ingang rechts, met de
zon in de rug.
Als je terugkijkt in de historie van de club zie je
Henk z’n naam tevoorschijn komen op het moment
dat Dirk op voetbal gaat. Vanaf die tijd is hij er ook
niet meer weg te slaan, samen met Jeanne. Gewoon
als bezoeker van de trainingen, of als chauffeur mee
naar wedstrijden en toernooien, het maakte hem
niet uit. Hij kreeg het wel druk toen bleek dat ook
Ron op voetbal wilde!
Ook bij de buitenlandse toernooien (uitstapjes)

was Henk meestal wel van de partij, want ‘hij was
er graag bij’. Toen z’n ‘mannen’ wat ouder werden,
vulde hij ook een aantal jaren de rol van medeleider
in, altijd bereid om de ‘vuile’ klusjes te doen.
En in die rol, klusjesman, heeft hij v.v. Boskant
regelmatig kunnen helpen met attributen waar de
club op dat moment naar op zoek was (hekwerk,
afrasteringen bijvoorbeeld).
Misschien wel z’n mooiste momenten beleefde hij
op zondagmiddag, ook weer met Jeanne, aan de
‘Stammtisch’. De plek om de voetbalresultaten van
dat weekend, samen met een aantal andere ‘criticasters’ onder het genot van een ‘pilske’, nog eens
grondig te bespreken. Dat daarbij de meningen
nogal eens uit elkaar liepen, gaf hem alleen maar
meer plezier!
We hebben er aan moeten wennen, met z’n allen.
Als er al aan te wennen is.
Maar gelukkig zijn er nog de herinneringen, daar
zullen we het mee moeten doen!

Peter van Kaathoven
In deze bijdrage willen we kort stilstaan bij het
overlijden van Peter van Kaathoven op 2 juni 2016
jongsleden. Peter was bijna 40 jaar lid van v.v.
Boskant.
Heel onverwacht, een aantal Boskanters hebben
hem een kleine week eerder in de kantine nog
gesproken op het afsluitingsfeest bij onze voetbalvereniging, kregen we het bericht dat Peter van
Kaathoven was overleden. In vele ogen nog te jong,
Peter is 70 jaar geworden, heeft hij ons moeten
verlaten. We zullen het moeten doen met de vele
herinneringen.
In het ledenbestand staat 1 augustus 1976 als aanmelddatum vernoemd, dus Peter heeft z’n 40-jarig
jubileum bij Boskant net niet gehaald. Hij meldde
zich pas op 30-jarige leeftijd aan bij Boskant. Niet
dat hij niet actief was op het voetbalveld, hij was
al als 19-jarige wekelijks op het veld te vinden als
scheidsrechter, maar hij wilde, op die momenten
dat het te combineren was met z’n scheidsrechters
carrière, toch ook graag een balletje trappen. Eerst
enkele jaren op zondag bij de lagere teams, daarna
’s zaterdags bij de veteranen. In de uitwedstrijden
in ieder geval als ‘voetballer’, bij thuiswedstrijden
meestal als scheidsrechter. Peter was in 1982 de
organisator van de wedstrijd die Oud Ajax in Boskant speelde tegen een regionaal politie team; de
opbrengst van deze wedstrijd ging naar een goed
doel (Kankerbestrijding).

Peter in het ‘zwarte pak’ was
een autoriteit op de groene mat.
Hij schroomde niet om personen die de regels dik overschreden, richting kleedkamer te sturen.
Einde wedstrijd dus.
Je moest wel heel erg doof zijn als z’n
striemend fluitje het binnenste van je oor niet
bereikte. In Boskant gaat zelfs het verhaal dat hij
met z’n fluitsignaal op enig moment vanaf het
hoofdveld van v.v. Boskant de polonaise bij een
trouwpartij in het toenmalige café Ritahof in de war
stuurde. Het moet wel gezegd worden dat hij toen
de wind in de rug had!
Hij was niet alleen actief op het veld, ruim 20 jaar
lang was hij coördinator van de scheidsrechters binnen de Rooise Kring. Op 10 mei 2015 floot hij z’n
laatste (1600ste!) wedstrijd, met z’n rol als coördinator stopte hij op dinsdag 31 mei 2016.
Heel lang heeft hij dus helaas niet kunnen genieten
van de vrije tijd die hem daarna ter beschikking
kwam. Voor hem kwam de rode kaart op een veel te
vroeg moment!
Namens v.v. Boskant wensen wij z’n naasten veel
sterkte met het verwerken van dit onverwachte
verlies.
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D

e vrijdag voorafgaand aan de
Pinksterdagen,
dit jaar op 13
mei, was het traditiegetrouw weer tijd voor de A1
om voor enkele dagen naar
het hoge Noorden te migreren en mee te doen aan
het Pinkster Jeugd Toernooi in Nieuw-Buinen.

Gedurende het seizoen zijn er strenge
selectietrainingen geweest om te kijken
welke jongens zich een plekje zouden
kunnen veroveren in de basisopstelling
voor dit prestigieuze toernooi. Vanwege
een geringe opkomst moest echter al
gauw worden besloten dat toch iedereen die interesse had mee mocht.
Vanwege uiteenlopende redenen, maar
met name omdat ze niet meer in één
tent durfden met Willem, die toch wel
zo goed als zeker “van de andere kant”
is, moesten we het zonder enkele van
onze meest essentiële spelers stellen. Als reddende engelen waren daar
gelukkig Stan van de Wijdeven en Teun
Voets, die nog wel eens herinneringen
wilden ophalen omdat ze Nieuw Buinen
vorig jaar hadden moeten laten liggen.
Op deze manier hadden we uiteindelijk
toch 11 man die min of meer in staat

Nieuw Buinen 2016
waren om te voetballen, en konden we
vol goede moed vertrekken.
Eenmaal aangekomen op het terrein
installeerden we onszelf in de tent,
waarin nu voor de verandering eens
meer dan genoeg plek was. Omdat we
dit jaar iets later waren vertrokken dan
andere jaren, maar blijkbaar nog steeds
niet laat genoeg voor Stan van den
Bersselaar en Joury van der Heijden,
was de muziek al bij aankomst te horen
en stond iedereen direct te popelen om
naar de tent te gaan. Eenmaal binnen
bleken we alsnog de eersten te zijn. Dit
was voor ons echter geen probleem,
want de bar was al wel open, en door
de goede muziek van bandje 5th Wheel
en DJ Feike van der Berg werd het al
snel gezellig.
Op het eind van de avond, nadat het
feest in de tent zo goed als afgelopen
was, zijn we met het team nog shoarma
wezen eten. En voor degenen die het
toen nog te vroeg vonden om al onder
de wol te kruipen, wist Dennis nog wel
een kroegje te zitten, dat volgens hem
hooguit een kwartiertje lopen was.
Hij vergat hierbij te vermelden dat dit
alleen opging voor Usain Bolt, waardoor de meesten die meegingen, alweer
nuchter waren tegen de tijd dat ze weer
terug waren. Maar de echte hel begon
pas als je terug kwam in de tent, want
daar was het ’s nachts zo stervenskoud dat wanneer je ging pissen je de
Eskimo’s tegen kwam die op trektocht
waren naar het Zuiden.
De volgende dag waren er al weer wedstrijden gepland, want blijkbaar komt
er bij zo’n toernooi ook nog wat voetbal
kijken. Na een lekker ontbijtje, zijn
we richting de voetbalvelden gegaan.
Hoewel ik de exacte cijfers niet meer
helemaal ken, hebben we meer eigen
doelpunten dan doelpunten gemaakt
en hebben we het helaas niet voor
elkaar gekregen tijdens deze wedstrijden de drie punten te pakken. Of welke
punten dan ook, in dat opzicht. Wat
we wel te pakken kregen was een rode
kaart voor Willem, die wederom niet
van zijn mannetje af kon blijven.
Om dit leed iets te verzachten zijn we
hierna naar het zwembad gegaan en
hebben we een stevig maal gegeten bij
de McDonalds.
Hierna was het weer tijd om ons klaar
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te maken voor de tent, die deze avond
een sterke line-up had met de plaatselijke band Vangrail, de Dikdakkers en
André Hazes jr. Wat opviel was dat de
laatste beter glazen bier wist te vangen, dan Brian Louwers als keeper die
dag ballen. Bovendien wist Yanick zijn
doel nu ineens wel te raken, wat er toe
leidde dat hij onder bewaking naar buiten werd geleid en iets vervroegd naar
discotheek de Fox kon. Teamleden die
zagen dat de tent ook wel op een einde
liep, besloten Yanick’s voorbeeld te
volgen en pakten ook de eerstvolgende
bus naar Stadskanaal.
Daar bleek dat Daan Voets dit beter had
kunnen laten, omdat hij zijn ogen niet
meer open en zijn tong niet meer in
zijn mond kon houden. Op verzoek van
het barpersoneel, dat hierdoor wel erg
vaak met een doekje Daan’s gekwijl op
moest doen, zijn we hem uiteindelijk
maar op bed gaan leggen.
Op zondag hadden we weer enkele
wedstrijden voor de boeg. Hiervoor was
het echter van belang een stevig ontbijt
te nuttigen, en gelukkig konden we opnieuw terecht bij de kantine, waar Wally,
de ex van Jordy van der Heijden, ons
al opwachtte. Hij wilde ons alleen niet
meer laten gaan en omdat Wilbert niet
zijn type was, hebben we toch Jordy’s
06-nummer gegeven om alsnog op tijd
te kunnen zijn voor de wedstrijd. Sorry
daarvoor, Jordy.

Door een tactische wissel was het spel
vandaag beter, en heeft Stan “Petje”
van de Wijdeven een paar prachtgoals
kunnen scoren. Helaas hadden we
hem gewisseld voor een speler van de
tegenstanders en stonden we hierdoor
wel achter.
Vermoeidheid van de vorige nachten
sloeg toe onder de rest van het team,
en voor sommigen werd het duidelijk
dat het geen kwaad zou kunnen om
wat meer trainingen mee te doen.
Max de Bie, die de temperatuur iets te
hoog had ingeschat en halverwege het
weekend bij de Aldi maar een dekentje
had gekocht tegen de kou, kon vanwege zijn blessures zelfs totaal niet meer
meedoen.

Om wat op te warmen zijn we wederom
naar het zwembad gegaan, waar ze een
verwarmd bubbelbad hadden. Daarin
werd besproken wie er als eerste de
moed zou hebben om de leuke badjuffrouw te vragen of ze vanavond ook
naar de tent kwam. Max de Bie stond
op het punt haar aan te spreken, maar
voelde zich plotseling een beetje ziek.
Het zullen de spanningen wel geweest
zijn. Toen Dennis aan het eind van de
middag uit het zwembad ging, bleek dat
hij verantwoordelijk was geweest voor
de bubbels, waardoor het bad gauw
genoeg weer leeg was.
Na een laatste keer van de glijbaan
gegaan te zijn, was het tijd om net als
vorig jaar bij de pizzeria te gaan eten.
Daar werd duidelijk dat er die avond in
de tent GoGo-danseressen aanwezig
zouden zijn, en er werd haast gemaakt
om niks te hoeven missen. Eenmaal
aangekomen bleek ook Snollebollekes
een optreden te verzorgen en stond ons
wederom een mooie avond te wachten.
Na de tent was het weer tijd om naar de
Fox te gaan, waar deze avond Darkraver stond te draaien. Terwijl het steeds
later werd, liep de Fox langzaam leeg,
en op het moment dat wij als enigen
waren overgebleven, bleek Darkraver de
beroerdste niet te zijn, en mochten we
met zijn allen met hem op de foto. Hij
was echter nogal handtastelijk, waardoor iedereen toch maar besloot dat het
beter was om terug te keren naar onze
tent. Iedereen, behalve Willem, die door
een vriendinnetje was uitgenodigd om
nog een eitje te komen eten.
De volgende ochtend vertelde Willem
vol trots aan Peter dat hij voor het eerst
door een meisje een echte dikke, stijve
had gekregen. Een dikke, stijve knie
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welteverstaan, omdat hij diezelfde nacht
nog 15 km naar huis had mogen lopen,
nadat hij zijn zogenaamde vriendinnetje
bij diens vriendje thuis had afgezet.
Toen de rest ook wakker begon te worden zijn we onszelf klaar gaan maken
voor de laatste wedstrijden, voordat we
weer terug naar huis konden.
Max Habraken was echter nog niet
helemaal bijgeslapen en besloot dus
maar zijn stretcher mee het veld op
te nemen. Helaas voor hem had de
scheidsrechter net zo goed een kater
van de vorige avond en moest hij zijn
bedje afgeven, zodat deze ook even kon
gaan liggen. Omdat de wedstrijd gelijk
bleef werd besloten te eindigen met een
penaltyreeks, die we helaas verloren,
omdat onze keeper te druk bezig was
met de vrouwelijke supporters achter
hem. De laatste wedstrijd die we toen
nog moesten spelen kwam vanwege
een tekort aan spelers, scheidsrechters
en enthousiasme te vervallen. Dit werd
door de meesten niet als heel erg ervaren, omdat we nu weer iets eerder op
huis aan konden, en dus nog iets meer
slaap zouden krijgen voordat het echte
leven weer zou beginnen.
We hebben een geweldig weekend
gehad, en ik denk dat ik voor het hele
team spreek als ik zeg dat dit te danken
is aan de uitermate goede zorgen van
Peter, Marcel, Wilbert en Dennis, die
ook dit jaar weer vrijwillig kozen voor
een weekendje Nieuw-Buinen met ons.
Ik hoop dat zij, en iedereen die dit jaar
verhinderd was, volgend jaar net zo
graag mee zullen gaan, zodat we met
zijn allen weer net zo’n geslaagd toernooi kunnen hebben als dit jaar.
Vincent van den Elsen

Eindstanden senioren 2015-2016
Boskant 1
#

4e klasse H

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

1

Berghem Sport 1

26

19

6

1

63

82

20

2

FC Schadewijk 1

26

17

5

4

56

53

29

3

Cito 1

26

16

4

6

52

72

45

4

SES 1

26

13

7

6

46

50

30

5

NLC'03 1

26

12

5

9

41

37

35

6

Boskant 1

26

11

7

8

40

49

43

7

SDDL 1

26

10

7

9

37

48

46

8

Festilent 1

26

9

9

8

36

33

30

9

Estria 1

26

8

10

8

34

40

41

10

WEC 1

26

8

7

11

31

47

54

11

WHV 1

26

5

5

16

20

30

60

12

Ollandia 1

26

3

8

15

17

25

53

13

SCMH 1

26

3

6

17

15

31

64

14

FC de Rakt 1

26

3

4

19

13

24

71

Boskant 2

reserve 3e klasse G

Boskant 3

reserve 5e klasse 24

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Rhode 3

22

45

59

29

1

Schijndel/DE WIT 5

22

50

97

38

2

Bruheze 2

22

37

60

47

2

Boskant 3

22

49

75

30

3

DVG 2

22

37

39

26

3

Avesteyn 4

21

44

71

24

4

Mariahout 2

22

36

52

40

4

VOW 2

22

41

57

37

5

SC Helmondia 2

22

31

57

48

5

Sparta'25 5

21

33

44

35

6

Boekel Sport 3

22

31

47

53

6

Irene 2

22

28

46

73

7

Nijnsel/TVE Reclame 3

22

31

42

48

7

Ollandia 2

22

27

38

53

8

MULO 2

22

31

44

54

8

DVG 4

22

23

38

62

9

Boskant 2

22

30

38

43

9

WEC 3

22

20

29

61

10

Mifano 2

22

29

39

48

10

Avanti'31 5

21

19

35

62

11

Sparta'25 3

22

28

44

51

11

Heeswijk 4

22

19

37

64

12

Lierop 2

22

11

26

60

12

Blauw Geel'38/JUMBO 5

21

18

41

69

Boskant 4

reserve 5e klasse 25

Boskant 5

reserve 6e klasse 47

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Sparta'25 7

22

60

112

21

1

Heeswijk 5

22

56

132

26

2

Boskant 4

22

52

105

38

2

Blauw Geel'38/JUMBO 14

22

46

84

32

3

UDI'19/Beter Bed 9

22

50

86

34

3

Rhode 7

22

46

76

39

4

WEC 4

22

36

52

42

4

Rhode 9

22

43

80

34

5

Erp 5

22

34

48

35

5

Schijndel/DE WIT 9

22

39

75

66

6

Avesteyn 5

22

33

58

52

6

WEC 7

22

38

57

53

7

SCMH 3

22

26

60

95

7

Ollandia 4

22

31

49

67

8

Schijndel/DE WIT 6

22

26

40

75

8

Nijnsel/TVE Reclame 6

22

26

59

95

9

Mariahout 4

22

20

36

75

9

Avanti'31 9

22

25

64

86

10

VOW 3

22

19

35

88

10

DVG 7

22

16

47

86

11

DVG 5

22

15

33

66

11

Boskant 5

22

10

33

94

12

Blauw Geel'38/JUMBO 9

22

13

50

94

12

Avesteyn 7

22

6

33

111
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Boskant 6

reserve 6e klasse 45

Boskant VR1

1e klasse 1, 7×7

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Boskant 6

22

56

92

35

1

Venhorst VR7×7

19

57

204

18

2

Irene 3

22

55

65

23

2

Vlijmense Boys VR7×7

19

48

138

23

3

DVG 8

22

44

66

35

3

Tivoli VR7×7

19

37

72

54

4

Handel 5

22

39

67

45

4

Sparta'18 VR7×7

20

35

84

58

5

SCMH 6

22

35

52

39

5

FC Cranendonck VR7×7

20

32

72

57

6

RKVV Keldonk 4

22

28

40

41

6

Ulysses VR7×7

20

26

67

87

7

UDI'19/Beter Bed 15

22

26

47

70

7

Boxtel VR7×7

20

22

32

65

8

Boerdonk 3

22

25

45

56

8

SPV VR7×7

20

21

51

82

9

VOW 4

22

24

36

44

9

Bruheze VR7×7

20

20

46

116

10

Erp 7

22

21

36

64

10

Boskant VR7×7

19

11

32

106

11

Volkel 7

22

20

53

80

11

Racing Boys VR7×7

18

4

18

150

12

FC de Rakt 6

22

7

32

99

Nieuwe opzet BRON-toernooi
V.V. Ollandia bestaat dit jaar 60 jaar en dat moet natuurlijk worden gevierd.
Met een nieuwe opzet van het BRON-toernooi worden ook de andere voetbalverenigingen van Sint-Oedenrode flink betrokken in de feestelijkheden.
Naast de vaandelteams van de betreffende verenigingen, strijden nu ook
de vrouwen en veteranen mee om de prestigieuze MooiRooiSchaal.
Het toernooi wordt dit jaar gespeeld op zaterdag 30 en zondag 31 juli.

PROGRAMMA ZATERDAG 30 JULI

PROGRAMMA ZONDAG 31 JULI

WEDSTRIJDEN VROUWEN

WEDSTRIJDEN VETERANEN

16.00 - 17.15 uur (2 × 30 min.)

12.00 - 12.30 uur (1 × 30 min.)

Ollandia VR1 - Boskant VR1 (veld 1)
Rhode VR1 - Nijnsel VR1 (veld 2)

Ollandia VE1 - Rhode VE1 (veld 1)
Nijnsel VE1 - Boskant VE1 (veld 2)

17.30 uur - 17.45 uur (3e en 4e plaats)

12.45 uur - 13.15 uur (1 × 30 min.)

Penalty's verliezer veld 1 - verliezer veld 2 (veld 3)

Winnaar veld 1 - Winnaar veld 2 (veld 1)
Verliezer veld 1 - Verliezer veld 2 (veld 2)

17.45 uur - 18.00 uur (1e en 2e plaats)

Penalty's winnaar veld 1 - winnaar veld 2 (veld 3)

14.15 uur

WEDSTRIJDEN 1e ELFTALLEN

WEDSTRIJDEN 1e ELFTALLEN

18.00 - 19.35 uur (2 × 40 min.)

15.00 - 16.35 uur (2 × 40 min.)

Ollandia 1 - Nijnsel 1 (veld 1)
Boskant 1 - Rhode 1 (veld 2)

Winnaar za. veld 1 - Winnaar za. veld 2 (veld 1)
Verliezer za. veld 1 - Verliezer za. veld 2 (veld 2)

20.00 uur

17.30 uur

Prijsuitreiking vrouwen

Prijsuitreiking 1e elftallen

FEESTAVOND MET DJ LEON VAN NULAND

FEESTAVOND MET DJ LEON VAN NULAND
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Boskant 6 kampioen!

D

e doelstelling van Boskant 6 aan het begin van
het seizoen was PLEZIER! Over het algemeen
betekent een dergelijke doelstelling een plaats
in de middenmoot zonder al te veel franje. Toen echter
na een paar wedstrijden al bleek dat we voor geen enkel
ander team onder hoefden te doen, werd de doelstelling
hier en daar al wat bijgesteld. Soms werd zelfs, na weer
een gewonnen wedstrijd, het K-woord al voorzichtig uitgesproken in het kleedlokaal. Het zou toch zeker niet...

voor de veteranen gerechtigde Boskanters. Dit bleek in
praktijk echter reuze mee te vallen. Vaak moest er na een
zwak begin nog een flinke inhaalslag worden gemaakt
om een wedstrijd alsnog winnend af te kunnen sluiten.
Goede voorbeelden hiervan zijn de thuiswedstrijden tegen Volkel en DVG. Tegen Volkel werd een 2-5 ruststand
nog eenvoudig omgebogen naar een 9-5 (!) overwinning
en tegen mede titelkandidaat DVG kon een vroege 0-2
achterstand ook nog worden omgezet in winst.

De gemiddelde leeftijd van de spelers van Boskant 6
was over het algemeen een stuk hoger dan die van de
meestal jeugdige tegenstanders. Je zou zeggen dat er op
conditioneel vlak dan ook niet veel te winnen zou zijn

De oorspronkelijk doelstelling PLEZIER werd feitelijk
in elke wedstrijd gehaald. Mocht er toch een keer iets
vervelends voorvallen dan werd dit meteen in de kiem
gesmoord. (“Het gaat niet om een koe!”) Daarmee was
het seizoen dus al geslaagd. Toen aan het einde van het
seizoen bleek dat we toch echt voor de bonus konden
gaan, hebben we die unieke mogelijkheid met zijn allen
aangegrepen. De kampioenswedstrijd uit tegen VOW
werd zelfs een formaliteit. Binnen een kwartier stonden
we al met 3-0 voor en na een 6-0 ruststand werd er in de
tweede helft meer genoten van het zonnetje dan dat er
werd gevoetbald. Na de 7-1 overwinning op VOW mocht
Boskant 6 zich op zondag 8 mei 2016 kampioen noemen. Een geweldige teamprestatie!
Voor mij persoonlijk een mooi moment om afscheid te
nemen van mijn actieve voetbal‘carrière’. Graag was ik nog
een aantal jaren doorgegaan, maar na 36 jaar (top)voetbal
bij v.v. Boskant wil het lichaam niet meer. Gelukkig bestaat
een wedstrijd uit 3 helften en probeer ik in ieder geval nog
regelmatig een 3e helft mee te pakken. Door de jaren heen
heb ik met elk elftal wel een keer meegedaan, dus ik kijk wel
waar ik ergens aanschuif. Iedereen heel veel succes komend
seizoen! Dat er nog vele kampioenschappen mogen volgen.
Michael van den Hove
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Thuistoernooi 2016

H

et is alweer een behoorlijke tijd geleden,
maar het thuistoernooi op 21 mei was dit
jaar weer een groot succes. Net nadat de
klok 8 uur geslagen had kwamen de eerste
kinderen het sportpark opgelopen. Aan de gezichten
van de meeste kinderen was duidelijk af te lezen dat ze
het een spannende dag vonden. Die strakke gezichten
zouden al snel veranderen in lachende en genietende
gezichten, want wat hebben we met z’n allen een lol
gehad.
De weermannen wisten niet zo goed wat ze met deze
normaal zo mooie zaterdag in mei aan moesten, de
ene sprak van een prachtige dag en de andere van een
bewolkte, droevige dag. Maar zoals we altijd zeggen,
je krijgt wat je verdient. Dus kinderen: de zon scheen
speciaal voor jullie, jullie hadden het verdiend!
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Om 9 uur startten, na wat strubbelingen met het geluid,
netjes de eerste wedstrijden in de E- en F-poules. In
totaal kwamen er in deze twee categorieën 22 teams uit
in 4 verschillende poules, een aantal waar we als vereniging zeker trots op mogen zijn. Een uurtje later om 10
uur was het de beurt aan de mini’s. Voor deze kinderen
is het vaak nog spannender, maar ook die spanning was
binnen enkele minuten al weer verdwenen. Scoren was
op dat moment nog het enige wat er in die hoofdjes
omging.
De eerste plekken in de verschillende poules werden
verdeeld onder de volgende teams:
Achilles Reek Mini 1, Best Vooruit F8G, Essche Boys F1,
v.v. Ollandia E2 en Essche Boys E2.
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Rond het middaguur konden we spreken van een wisseling van de wacht, de jongere kinderen verlieten moe
maar voldaan het sportpark waarna er plek ontstond
voor de D-pupillen. Dit jaar traden er voor het eerst niet
alleen jongens aan tijdens het middagprogramma, maar
was het ook tijd voor de meiden D om te laten zien
dat meisjes wel degelijk goed kunnen voetballen. De
meiden hebben dan ook hard gewerkt om de beker in
Boskant te houden. Tot na het laatste fluitsignaal bleef
het spannend, een gedeelde eerste plaats in de poule
was behaald door zowel v.v. Boskant en v.v. Heeswijk.
Met exact hetzelfde aantal doelpunten en een gelijkspel
als onderling resultaat moesten er penalty’s worden genomen. Daar nam de spanning wel even toe zeg, maar
door beide teams werden de meeste penalty’s netjes afgewerkt, helaas af en toe een misser, maar ook dat hoort
erbij. Uiteindelijk wist v.v. Heeswijk de winst te pakken.
Zoals echte sportvrouwen betamen, waren de meiden
van v.v. Boskant er als de kippen bij om het winnende
team te feliciteren, wat respectvol!
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Bij de jongens lagen de resultaten dit keer ook erg dicht
bij elkaar. Door het wedstrijdsecretariaat moest dan ook
flink gerekend worden. Nogmaals bedankt daarvoor
dames! Na kruisfinales tussen de 8 deelnemende teams
kwam Woenselse Boys D1 als beste uit de bus. Maar niet
alleen de nummers 1 waren na deze dag in het bezit van
een grote beker, er was namelijk ook nog een belangrijkere prijs: De sportiviteitsprijs. Deze prijs is ook dit
jaar weer gesponsord door de Bever groente en fruit.
Nogmaals dank daarvoor! Wat hebben we overigens
een sportieve gemeente want Rhode D6, Ollandia E2 en
Rhode F10 gingen er met deze waardering vandoor!
Het blijkt elk jaar weer moeilijker te worden om vrijwilligers te vinden, mede daarom willen wij als organisatie
nog een keer van de gelegenheid gebruik maken om alle
vrijwilligers te bedanken, zonder jullie was het ons niet
gelukt! BEDANKT!!
Organisatie thuistoernooi v.v. Boskant

De Bal Is Rond Zomer 2016

Prima afsluiting van een heel
mooi jaar “meiden”voetbal!
Zoals jullie weten zijn wij
dit jaar gestart met een
meiden D elftal. Voor
iedereen inclusief leiding
was dit nieuw. Van de 3
bekerwedstrijden werd er
al 1 gewonnen. Dit bood
perspectief!

I

n de najaarscompetitie moesten
we maar afwachten wat we tegen
zouden komen. Van de 9 wedstrijden werden er 2 gewonnen,
2 gelijk en 5 verloren. We zijn als 7e
geëindigd.

Het laatste toernooi hebben wij gespeeld in Best bij Best Vooruit. Alle 4
de wedstrijden werden gewonnen door
de meiden. Ons voetbalseizoen is dus
heel mooi afgesloten met een 1e plaats.
Proficiat meiden!

Na een lange winterstop mochten
we eindelijk eind februari starten met
onze voorjaarscompetitie. De beste 3
ploegen uit de najaarscompetitie waren
gepromoveerd en hiervoor in de plaats
waren er een paar nieuwe bijgekomen.
Deze competitie hebben we keurig als
4e afgesloten, met een zelfde aantal
punten als nummer 3, maar met een
slechter doelsaldo.

Wij willen de meiden die eigenlijk niet
bij ons team horen, maar ons geweldig
hebben geholpen door het jaar heen,
heel hartelijk bedanken (wij hadden op
een gegeven moment 3 zwaar geblesseerden). Wij hopen ook volgend jaar
nog een beroep op jullie te mogen
doen.

Hierna hebben we nog 2 toernooien
gespeeld, natuurlijk ons eigen D-toernooi. Hier moesten strafschoppen
genomen worden tegen Heeswijk
D4M om te bepalen wie kampioen zou
worden. Helaas nam Heeswijk een
strafschop beter dan wij. Dus een heel
mooie 2e plaats was voor ons weggelegd.

Nikki, Joni, Eef, Kyra, Karolien, Britt,
Pleun, Vera, Floor, Sam, Lotte, Renee
en Marit
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Tot volgend jaar:

De leiders en trainers
Pleun, Eef en Britt staan helaas niet
op de foto, zij hadden al snel na de
wedstrijden andere verplichtingen.

Roel Brans topscorer
v.v. Boskant 2015-2016!
Met een totaal van 28 gescoorde goals
wist Roel zijn concurrenten voor te
blijven. Dit doelpuntentotaal bereikte
hij in 22 gespeelde wedstrijden, wat
neerkomt op een gemiddelde van 1,3
doelpunt per wedstrijd, een zeer fraai
gemiddelde!

H

het kampioenschap, maar wel een zeer
mooi aantal!
Als we nog iets verder naar beneden
kijken, vinden we twee nieuwkomers
bij de doelpuntenmakers van Boskant,
namelijk: Emiel van den Elsen en Luuk
de Beer. Beide heren wisten afgelopen
seizoen 12 keer het net te vinden. Emiel
presteerde dit in zijn eerste seizoen bij
de senioren. Overgekomen vanuit de
jeugd was hij trefzeker bij zowel Boskant 1 als Boskant 2.

et seizoen zit
er inmiddels
al weer even
op. Dit heeft
de redactie de tijd gegeven
om de gescoorde doelpunten van alle seniorenleden te tellen. Er zijn veel
doelpunten gemaakt en
de onderlinge verschillen
waren niet groot, maar uiteindelijk heeft Roel Brans
zich weten te kronen tot
de topscorer van voetbalvereniging Boskant over
het seizoen 2015-2016.

Met een totaal van 24 treffers is Thijs
Hanegraaf als tweede geëindigd. Hij
wist zijn collega-spits van Boskant 6,
Joris Doreleijers, met één doelpunt verschil net voor te blijven. Veel gescoorde
doelpunten dus in het kampioenselftal
van Boskant 6.

Top 20 totaal

Meeste doelpunten per team

#
1
2
3
4
5
6
7
		
		
10
		
12
13
		
		
16
		
18
		
		

Speler
Roel Brans
Thijs Hanegraaf
Joris Doreleijers
Erik Tijs
Anton van der Werff
Jan van Hastenberg
Emiel van den Elsen
Luuk de Beer
Rudy Neggers
Linda van Heesch
Roy van der Linden
Marèl Eijkemans
Brett Veldkamp
Edo Brans
Thijs Janssen
Maikel Merks
Alain Vogelzangs
Ilona van Galen
Daan Rovers
Stefan van den Berk

Goals
28
24
23
19
15
14
12
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
7
7
7

Maar niet alleen ons zesde team scoorde er flink op los. Naast de eerder genoemde doelpuntenproductie van Roel,
waren er meerdere spelers van Boskant
4 die aardig op dreef waren afgelopen
seizoen. Dit is terug te zien aan de hoge
eindklassering voor Erik Tijs en Anton
van der Werff. Zij wisten respectievelijk
19 en 15 keer het net te vinden.
Ook in Boskant 3 werden de nodige
doelpunten gescoord. Topscorer daar
werd Jan van Hastenberg met 14 doelpunten. Helaas net niet voldoende voor

Boskant 1
Roy van der Linden
Maikel Merks
Rens van de Wijdeven
Boskant 2
Emiel van den Elsen
Daan Rovers
Ron van Uden

11
8
6
7
7
6

Boskant 3
Jan van Hastenberg
Luuk de Beer
Edo Brans

14
12
9

Boskant 4
Roel Brans
Erik Tijs
Anton van der Werff

28
19
15

25
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Ook Luuk was nieuw. Hij kwam echter
niet vanuit de jeugd, maar van buurman Rhode.
Door een late overschrijving vorige
zomer, was Luuk niet speelgerechtigd
voor de selectie van Boskant. Hierdoor
speelde hij zijn wedstrijden in Boskant
3 en dit deed hij met 12 goals dus zeker
niet onverdienstelijk.
Voor de overige doelpuntenmakers zie
onderstaand overzicht.
Komend seizoen is Roel Brans dus de
te kloppen man. Aan alle spelers de
uitdaging om hem te onttronen als
topscorer van v.v. Boskant!

Boskant 5
Helaas geen gegevens bekend
Boskant 6
Joris Doreleijers
Thijs Hanegraaf
Thijs Janssen

23
22
9

Boskant VR1
Linda van Heesch
Marel Eijkemans
Ilona van Galen

11
10
7

ZOMERQUIZ
1

5

Phoxy (PSV), Lucky (Ajax) &
Coentje (Feyenoord). In het
profvoetbal heeft zo ongeveer
iedere club een eigen mascotte. In het
amateurvoetbal zie je het eigenlijk nergens. Toch had een tegenstander van
Boskant 1 er een aantal jaar geleden
wel een, vanwege het 90-jarig bestaan
van de club.
Bij welke club hoort deze mascotte?

Mayk van Driel is op dit moment de trainer van
Boskant 1. Gedurende het bestaan van onze club
heeft het vaandelelftal vele verschillende hoofdtrainers gehad. Zet onderstaande trainers in chronologische volgorde. Begin bij de trainer die het langst geleden
actief was.
1. Rob van Griensven, 2. Jan Verel, 3. Thomas v.d. Looy,
4. Peter Hendriks, 5. Bert Tegenbosch

6

2

Iedereen kent het huidige logo van onze vereniging. Maar wat iets jongere leden misschien niet
weten, is dat dit logo pas is geïntroduceerd in 1999,
bij het 50-jarig bestaan van de club.
Welk van onderstaande logo's was voor 1999 het logo van
onze vereniging?

Vanwege de goede lichtinstallatie is ons hoofdveld
in het jaar 1999 het decor geweest van een jeugdwedstrijd van het Nederlands elftal.
Welke van onderstaande toppers heeft ooit zijn kunsten
vertoond op sportpark de Scheeken?
Royston Drenthe, Arjen Robben, Dirk Kuyt of John Heitinga

3

1.

2.

3.

De Bal Is Rond bestaat al een lange tijd. Gedurende deze periode is er een aantal keer van cover
gewisseld. Welke van onderstaande afbeeldingen
is nooit een cover van ons clubblad geweest?
1.

2.

3.

4.

7

Erp, EVVC en Venhorst waren afgelopen seizoen
actief in de 2e klasse. Dit is echter niet de enige
overeenkomst tussen deze drie clubs.
Als je de vereniging grondig inspecteert, welke overeenkomst valt je dan nog meer op?

4

Ons eerste elftal heeft afgelopen jaren verschillende shirts gehad.
De hoofdkleur is altijd blauw, maar er zijn wel wat verschillen waar te
nemen. Zet onderstaande shirts in de juiste volgorde waarin ze gedragen zijn door ons vaandelelftal. Begin bij het oudste shirt.
1.		

2.		

3.		

26

4.
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8

Deze foto
is een combinatie van
drie leden
van onze
vereniging.
Wie herken
je op de
foto?

Speel nu mee met de zomerquiz en
maak kans op een mooie prijs!
Stuur een e-mail met zoveel mogelijk goede antwoorden naar media@vvboskant.nl, onder vermelding van je naam. Deelnemen via Facebook is ook
mogelijk, door een privé bericht te sturen naar het
officiële account van v.v. Boskant, te bereiken via
facebook.com/vvboskant.
Meespelen is mogelijk tot 1 september. Daarna
worden de antwoorden op de website geplaatst.

9

Hieronder zie je de topscorerslijst van v.v. Boskant
uit het seizoen 2001-2002. Welke naam hebben
we weggehaald en hoort op de puntjes te staan?

1. Marcel v.d. Zanden
2. Joop Seegers		
3. ..............................
4. Gery v.d. Zanden
5. Willy v.d. Heijden

Boskant 5
Selectie		
Boskant 4
Boskant 5
Boskant 4

31 goals
27 goals
21 goals
19 goals
10 goals

14
a.

Het blauwwitte shirt van onze vereniging is
natuurlijk het mooiste shirt dat er is. Er zijn in
de omgeving echter nog meer clubs die in het
blauw-wit spelen.
Van welke clubs zijn onderstaande shirts?
b.

c.

15

Enkele seizoenen geleden voegde v.v. Nijnsel
de naam van sponsor TVE Reclame toe aan
de clubnaam. Dit deed r.k.s.v. Schijndel al vele
jaren geleden. Welke van de volgende bedrijven heeft daar
nooit onderdeel uitgemaakt van de clubnaam?
1. De Wit, 2. Bol Accountants, 3. Hobbelen B.V.
4. SBA Euro, 5. Vitam Catering

10

Eens in de twee weken
staat er normaal gesproken voor ieder team een
uitwedstrijd op het programma. Zo
kom je gedurende een seizoen bij veel
verschillende verenigingen.
Bij welke clubs zijn we op de hiernaast
afgebeelde foto’s te gast?

11
12

Handel, SES en DAW. Zomaar drie clubs uit de
regio. Wat hebben deze drie clubs gemeen met
onze vereniging?

Hieronder staan drie citaten uit clubliederen
van verschillende amateurverenigingen. Bij
welke verenigingen zou je onderstaande liederen kunnen horen?

16
a.

Van welke clubs zie je hieronder een gedeelte van het logo? Het gaat hierbij om amateurclubs uit de omgeving.
b.

c.

1. "Rood en Wit. Rood en Wit. Laat eens zien wat er in jullie zit.

Schiet eens een keertje en maak eens een goal Laat trillen die
netten. dat zei ons parool."

2. "Vroeger op sloffen nu op voetbalschoen. Rood Wit Blauw zijn

de kleuren die het altijd doen. Rood Wit Blauw zijn de kleuren die
het altijd doen."

3. "Straks gaat het groen-wit in de mast, Ter eer der kampioenen

Vieren dan het feest zoals het past, Met karren wit en groenen
En dan op dat groot festijn, Klinkt alweer bij bier en wijn"

13

17

a. 'Klupproat’, b. ’t Hutje’, c. ‘De Laat’, d. ‘De Aftrap’

Welke van de hiernaast
staande (ex)profvoetballers is nooit langs
geweest op de Boskantse
Profdag?

27

Naast Boskant zijn er natuurlijk nog meer verenigingen met een eigen clubblad. Van welke
clubs zijn de volgende clubbladen?
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Verrassende winnaar biljartcompetitie!
In z’n eerste jaar als hoofdtrainer is Mayk van Driel
(enigszins) verrassend
winnaar geworden van de
biljartcompetitie die gedurende het (winter) seizoen
op de donderdagavond
in de kantine van v.v. Boskant wordt georganiseerd.
Het is een cliché en vooraf
tijdens de contractbespreking niet vastgelegd, maar
hij heeft daarmee toch z’n
eerste prijs binnen!

H

etzelfde “overkwam”
enkele jaren geleden
Henry van Wanrooij,
ook in z’n eerste jaar als
hoofdtrainer. De eerste contouren van
een “trendlijn” lijken zichtbaar. Aan
de “Stammtisch” gaat al rond dat het
misschien wel slim is om in de (nabije) toekomst meerjarige contracten
af te sluiten, om te voorkomen dat
alle bekers naar de omliggende
dorpen verdwijnen (het
feit dat het een wisselbeker betreft, zorgt
voor “verzachtende” omstandigheden en
verwijst eventuele korte
termijn acties
nog naar de
vrieskist).
Afijn. Zoals elk
jaar moet een
onderling treffen
tussen de winnaars van
de A, B en C poule uitwijzen
wie de koning van het groen laken
wordt. In de aanloop naar die finaleavond is er door de verschillende
deelnemers veel strijd geleverd om de
nodige punten binnen te slepen. Veel
strijd, tactiek en....... geluk leverden
uiteindelijk drie poulewinnaars op. In
de A poule bleek Wil van der Linden
dit seizoen niet te kloppen (het is wel
eens anders geweest). Hetzelfde gebeurde Frank Konings in de B poule.
Frank gebruikte z’n jarenlange ervaring, gaf z’n tegenstanders soms het
idee dat het een makkie zou worden,
maar eindigde wel aan de goede kant
van de streep. Nieuwkomer Mayk van
Driel tenslotte gooide al z’n routine in
de strijd en wist (vermoedelijk door
goed gebruik te maken van de tactiek
die hij ongetwijfeld met z’n (kroeg)
maat Theo Lucius heeft doorgesproken) na een spannende finalewedstrijd de C poule op zijn naam te
brengen.
Natuurlijk was er voor het belangrijke treffen al veel discussie over de
eindstrijd en de mogelijke winnaar(s)

28

De Bal Is Rond Zomer 2016

ervan. Wie trouw het advies van de
bookmakers had gevolgd, eindigde in
de achterhoede!
Loting bepaalde dat Wil zou openen
tegen Frank. Hij maakte z’n favorieten
rol (bookmakers!) helemaal waar en
gaf Frank geen schijn van kans. Door
deze uitslag moest Frank opnieuw
aan de bak, nu tegen Mayk. Wie gedacht had (Mayk misschien ook?)
dat Frank uitgeteld zou
zijn na z’n eerste optreden, kwam fout
uit! Frank leek
de caramboles
opgespaard
te hebben,
opende sterk
en wist de
partij naar
zich toe te
trekken. Door
deze uitslag
leek het een eitje
te worden voor Wil.
Een gelijkspel, om maar
in voetbaltermen te blijven,
was voldoende om de wisselbeker in
Boskant te houden. Was het onderschatting? Waren het de zenuwen?
Was het de wedstrijddruk? Voer voor
de psychologen! We zullen het niet
weten. Feit is dat we deze avond een
3e winnaar kregen. Mayk bleef ijzig
kalm en besliste met enkele goede
beurten de wedstrijd, Wil ontredderd
achterlatend!
Werk dus voor de jury. Het gemiddelde over de 2 gespeelde wedstrijden
moest worden bepaald en worden
vergeleken met het wedstrijdgemiddelde dat voor eenieder in deze competitie werd gehanteerd. Er hoefde
niet met cijfers achter de komma
worden gewerkt; Mayk had als beste
gepresteerd en werd dus winnaar van
de wisselbeker. Wil volgde op de 2e
plek en Frank sloot de rij met z’n 3e
plaats. Een spannende en enigszins
verrassende ontknoping van deze
biljartcompetitie. Maar wel helemaal....... verdiend.
Volgend seizoen kans op revanche!

Gezamenlijke Horeca
Sint-Oedenrode

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.

MooiRooi
staat er gekleurd op!
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Beste lezer(s), als u nu
met een grijns achterover
gaat zitten en u opmaakt
voor een bloemlezing
aan “belastend nieuws”
aan het adres van
MooiRooi, dan moet ik u
helaas teleurstellen. Geen
insinuaties, gewoon lezen wat er staat, sla er
maar eens een editie van
DeMooiRooiKrant op na!

N

amens de redactie van het
clubblad van v.v. Boskant
ben ik, senior, op weg naar
Heuvel 17, het adres waar
het kantoor van MooiRooi, één van de
ster-sponsoren van onze voetbalvereniging, is gevestigd. Op weg naar Bas van
Turnhout en Jeroen van de Sande, de
hoofdpersonen in dit interview.
Wekelijks zien we (ziet u) de
MooiRooiKrant in de bus vallen. Een
bonte verzameling aan Roois nieuws.
In kleur! Ik kan me echter het zwartwit krantentijdperk nog goed herinneren. Het blijft bij een herinnering,
want sinds het verschijnen van de
MooiRooiKrant is er veel veranderd!
Hoogste tijd dus om te achterhalen hoe
het allemaal zo heeft kunnen komen.
Ik was ruim op tijd. Dat kwam ook
omdat ik de auto toch maar gepakt had,
want zo Mooi was Rooi die (vrijdag)
ochtend niet. Te vroeg eigenlijk want
zowel Bas als Jeroen zaten nog in
een bespreking. Geen probleem, de
ontvangst door medewerkster José
was vriendelijk en onder het genot van
een bakje MooiRooi koffie, heb ik, al
rondkijkend (speurend) in de gezellig ingerichte 'ontvangstruimte', m’n
eerste indrukken aan het papier kunnen
toe vertrouwen. Gezellig ingericht,
klompen, vriendelijke uitstraling, wat
snuisterijen die betrekking hadden op
Mooi Rooi, Havenkrant (in Rooi??),
open deur, spontaan binnenlopende
personen met 'breaking' nieuws en/
of een gewone afspraak. Genoeg te
zien, in ieder geval geen plek om je te
vervelen.

Jeroen schuift als eerste
aan. Samen nuttigen we
nog een inleidend kopje
koffie voordat we aan het
'echte' werk beginnen.
Bas zal wat later aansluiten. Geen probleem.
Met de opmerking aan Jeroen: "de MooiRooiKrant
staat er gekleurd op," trap
ik het interview af.
Jeroen knikt bevestigend.
"Ja, een editie in kleur
oogt toch heel wat beter
dan die zwart-wit edities
in het verleden! Onze eerste MooiRooi
fullcolour editie zorgde voor heel veel
'reuring' in kranten lezend (en producerend) Nederland! Het bleek dat we
baanbrekend werk hadden verricht,
want al snel daarna gingen ook regionale bladen (zoals het Eindhovens
Dagblad) en landelijke bladen (zoals
de Telegraaf en het AD) één voor één
over. In de huidige tijd zie je bijna geen
nieuwsblad meer dat in zwart-wit is
gedrukt".
"Dat speelde in 2010, las ik in publicaties die ik via jullie site (www.MooiRooi.
nl) heb teruggevonden."
"Klopt," reageert Jeroen. "Maar voordat
het zover was, is er door Bas en mij al
veel voorbereidend werk verricht. We
hadden besloten om eerst een proefeditie van de MooiRooiKrant in Sint-Oedenrode te verspreiden. In fullcolour
natuurlijk want daarop hadden we ingezet. En die moest er natuurlijk gelikt
uit zien, het is geen kwestie van zomaar
iets doen. In juni 2010 was het zover en
viel de proefeditie bij de Rooienaren in
de bus."
"Terug naar het begin," onderbrak ik het
betoog van Jeroen. "Het idee over een
MooiRooiKrant komt toch niet zomaar
uit de lucht vallen, daar is toch nog
een heel stuk geschiedenis aan vooraf
gegaan?"
Jeroen gaat er eens goed voor zitten. Met "het verhaal begint bij Bas,"
start hij het 'geboorteverhaal' van de
MooiRooiKrant. "Bas is geboren in
Vught en woont al ruim 30 jaar in Rooi.
Veel Rooienaren zullen hem wel kennen
vanwege z’n muzikale hobby’s. Bas
komt uit de interieur sector, hij was
daar verantwoordelijk voor de in- en
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verkoop. Op enig moment, het zal zo’n
twaalf jaar geleden zijn, is hij uit die
branche gestapt, hij wilde wel eens wat
anders. Hij interesseerde zich eigenlijk
altijd al voor internet en de dingen die
je daarmee zou kunnen. Nu hij geen
werk had, had hij tijd en ruimte om
daar z’n aandacht aan te besteden.
Samen met echtgenote Anja startte
hij in die periode de MooiRooi.nl site.
Het brengen van nieuws op een snelle
manier was daarbij de onderliggende
gedachte. Dorpsnieuws, nieuws over
Rooise mensen en bedrijven, gebracht
door Rooise mensen, dat was het
uitgangspunt. Een prima uitgangsbord
voor plaatselijke adverteerders!"
"En waar komt jouw persoon dan in de
spotlights? Ik ben reuzebenieuwd."
"Ikzelf werkte in die periode bij de
firma De Wit. De afdeling Sport, met
name in- en verkoop van artikelen, viel
onder mijn verantwoordelijkheid. Met
een jaartje opleiding journalistiek in de
achterzak, ik heb de opleiding overigens niet afgemaakt, werkte ik in de
avonduren voor MooiRooi.nl. Vanzelfsprekend was er behoefte aan kopij en
ik vond het leuk om daar mijn bijdrage
aan te kunnen leveren."
"Dat was allemaal voor de MooiRooi
site, daarmee is de krant nog niet
geboren!"
"Nog niet," vervolgt Jeroen. "Het idee
van een snelle plaatselijke nieuwsvoorziening van en voor de plaatselijke
bevolking bleek bij de Rooienaren erg
aan te slaan. En al heel snel merkten we
dat internet alleen niet toereikend was,
er was ook behoefte aan een 'papieren'
versie. Niet ter vervanging, maar ter
aanvulling.

Niet iedereen was overigens overtuigd
van het slagen onze plannen. Bezorgde
reactie volgden: "Waar beginde toch
aan, heeft helemaal geen kans van
slagen in deze internet tijd en niet te
betalen in kleur."
Maar Bas en ik waren er van overtuigd
dat ons concept zou aanslaan. De
bevestiging kwam er, na het uitbrengen van de proefeditie! Het hele dorp
leek enthousiast en een stroom van
leuke verhalen, weetjes, verslagen van
sportverenigingen, columns, aanbiedingen van de plaatselijke winkels en
verhalen over de geschiedenis verplaatste zich wekelijks naar de burelen
van MooiRooi. We hebben elke week
zo ontzettend veel aanbod dat we nooit
erg veel moeite moeten doen om ons
blad vol te krijgen (en vol is dan zo’n
40 pagina’s)."
"Ik kan me voorstellen dat die stormloop aan media info als een lawine op je
neer komt. Was dat nog wel te behappen voor jullie?"
"Met z’n tweeën zou dat zeker niet
gelukt zijn," antwoord Jeroen. "Maar
gelukkig hadden we snel een klein
'clubke' vaste ondersteuners, Anja van
Turnhout (vrouw van Bas) kwam al
snel fulltime werken, Jan van Egmond
(redacteur), Jan Ebbenn (fotografie),
Hans van den Wijngaard (fotografie en
redactie) en Jos van Nunen (fotografie).
Zonder hun steun zou de introductie
van DeMooiRooiKrant toch wel wat
langer hebben geduurd. Het feit dat
we vanaf het begin door veel ondernemers zijn ondersteund is natuurlijk
een positieve duw in de goede richting
geweest. En dat werd niet minder toen
bleek op welke manier er binnen de
gemeenschap op de introductie van
DeMooiRooiKrant werd gereageerd.
Op dit moment telt onze organisatie 6
vaste medewerkers (Bas en mij meegerekend). Voor het drukwerk hebben
we enkele vaste partners; zij leveren de
kwaliteit die we nastreven in een tempo
dat wij absoluut niet kunnen halen met
onze persen."
"De MooiRooiKrant kent ook een aantal
vaste rubrieken. Ik neem aan dat de bijdrage daaraan door vaste medewerkers
wordt verzorgd."
"Klopt," reageert Jeroen. "Voor een deel
van onze inhoud, de vaste rubrieken,
moeten onze medewerkers wekelijks op
pad. Maar ook nu nog komt een groot

gedeelte van de info spontaan binnenvallen. De deur van ons pand staat
altijd uitnodigend open, de drempel
om binnen te stappen is minimaal
waardoor veel inwoners met de meest
uiteenlopende zaken naar onze redactie
stappen."
"Ik herinner me nog een leuk moment
uit de beginperiode." Er verschijnt een
glimlach op het gezicht van Jeroen als
hij het voorval weer voor ogen ziet.
"Op een moment stapte er iemand uit
de agrarische sector (we praten in het
vervolg over 'boerke') binnen met een
immens grote aardappel (wordt dus
èrpel) binnen. Zo'n grote aardappel
had ik zelf ook nog nooit gezien. Het
bleef even stil, toen opende het boerke:
"Hedde gullie oit zonnen grote èrpel gezien? Ik daacht, misschien is dè iets vur de
neije krant!" Heel lang hebben we niet
getwijfeld, er stond un skon foto van
d'n èrpel in de eerstvolgende editie van
DeMooiRooiKrant. En een hoop (positieve) reacties die die foto losmaakte,
"hé, hedde da gezien, diejen èrpel, zô
die nog smaken?" enz.; dat hadden we
totaal niet verwacht.
Met Bas heb ik daar naderhand nog
eens over gesproken. Toch is bovenstaand voorval een typisch voorbeeld
van wat wij (ook) voorhadden met de
MooiRooiKrant: iemand die spontaan
binnenloopt met een verhaal, met zijn
boodschap richting medeburgers en de
reactie die de week daarop volgt, dat is
nou precies wat wij nastreven."

vroeger, naar lokale zaken. Natuurlijk
hebben we wel aandacht voor de grotere onderwerpen, maar berichtgeving
daarover vinden we toch meer een taak
van de regionale en landelijke bladen."
"Heeft het succes van de
MooiRooiKrant een negatieve invloed
op de MooiRooi.nl site?"
"Nee, duidelijk niet," klinkt het uit twee
monden. Bas in uit de vergadering en is
stilletjes aangeschoven.
"Beide media vullen elkaar duidelijk
aan. De site is er vooral voor het snel
uitwisselen van informatie. Wist je dat
de MooiRooi site maar liefst 2 tot 3 duizend keer per dag wordt bezocht? Dat
geeft toch wel aan dat de site leeft!"
"Kan het kloppen dat DeMooiRooiKrant
ook buiten Sint-Oedenrode verspreid
wordt?"
Jeroen knikt bevestigend. "Er is inderdaad (veel) belangstelling uit omliggende gemeentes. Dat is eigenlijk ook
wel te verklaren. Personen die niet in
Sint-Oedenrode wonen bijvoorbeeld,
maar er wel werken, hebben vaak interesse in de MooiRooiKrant. Of bedrijven die in meerdere plaatsen een vestiging hebben. Circa 2000 exemplaren
worden daarom wekelijks aangeleverd
bij vaste 'uitgiftepunten' in omliggende
gemeentes. Het is tekenend dat die
krantjes, die info bereikt ons tenminste,
meestal binnen de kortste tijd op zijn!"
"Zullen er in 2017, bij de overgang naar
Meierijstad, krantjes gaan verdwijnen?"

"Ik kan me voorstellen dat jullie benadering ook voor een verschuiving
zorgde in de onderwerpen, in de inhoud
van de krant."
"Met onze manier van nieuws brengen
zag je duidelijk dat er een verschuiving
optrad. In de Midden Brabant bijvoorbeeld stond het centrum duidelijk voorop, terwijl er in DeMooiRooiKrant veel
belangstelling is voor en vanuit de kerkdorpen. Ik miste dat, als inwoner van
Nijnsel, voorheen wel een beetje, aldus
Jeroen. Onze aandacht gaat, meer dan
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"Nou ik verwacht dat dat voorlopig nog
niet aan de orde is," reageert Jeroen.
"De MooiRooiKrant telt nu vaak al
40 bladzijden. Enkele pagina's er bij,
zonder dat het teveel gaat kosten, zou
nog wel kunnen. Maar moet je naar een
groter aantal pagina’s, dan zullen de
(druk)kosten gigantisch hoger worden.
Bovendien bestrijkt één MooiMeierijstadKrant een veel groter oppervlak,
waardoor het lokale karakter voor een
groot deel verloren gaat. Ik stel me wel
voor dat er in de huidige Mooi Rooi
/ Veghel / Schijndel kranten wel een
pagina komt met 'Meierij-nieuws' of
iets dergelijks. Gelukkig hebben we nog
even de tijd om daar een standpunt
over in te nemen, vult Bas aan."

Geduldig wacht ik op een aanvulling,
want ik kan me niet voorstellen dat
de taken en verantwoordelijkheden zo
zwart-wit zijn vastgesteld.

Mooi nieuws komt zo
voorbij wandelen!

"Ook in andere plaatsen is een Mooi
(Naamplaats) krant uitgebracht. Concurrentie voor Mooi Rooi?"
Bas: "In het begin werd de start van de
MooiRooiKrant in de wijde omgeving
natuurlijk met argusogen gevolgd.
Maar dat veranderde al snel toen bleek
hoe succesvol die introductie verliep.
Er bleek veel belangstelling vanuit de
markt. Veel belangstelling voor het
concept wat door Jeroen en mij was
uitontwikkeld. We konden geld maken
(Jeroen: de commerciële aanleg van
Bas kwam nu uitstekend van pas) van
onze hobby. Op franchisebasis wordt
het Mooi... concept nu 'verkocht' aan
geïnteresseerden. Dat het werkt is
duidelijk, er zijn nu al talloze dorpen
waar zo'n krant verschijnt o.a. Bernheze, Oirschot, Boxtel, Schijndel en Uden.
Zoals je ziet, vervolgt Bas, betreft het
voornamelijk de regio. Maar het ziet er
naar uit dat we verder van huis moeten.
Laatst was er iemand uit de kop van
Noord-Holland op bezoek. Ook daar
hadden ze gehoord van het succes van
de Mooi... Krant en waren ze belangstellend voor het concept."
"Mooie business, gemakkelijk geld
verdienen," was de simpele conclusie
van Senior.
"Nou nee," reageerde Jeroen. "Zo simpel is het nou toch ook weer niet. Het
opstarten op andere plekken kost ons
ook veel tijd en geld. Het komt voor
dat Bas en ik wel 70-80% van onze tijd
kwijt zijn aan advisering, opleiding en
ondersteuning van de geïnteresseerde
partij. Zoveel tijd, dat we er op moeten
letten dat onze eigen Mooi Rooi business er niet onder leidt."

Jeroen vervolgt: "We leveren dus niet
alleen de naam of het trucje om het zo
maar eens te noemen, maar we leveren
een compleet 'systeem', een webapplicatie in combinatie met de krant. En
een compleet en uitgebreid softwarepakket om de gehele business (fotodatabase, klanten, tekst/artikelen, enz.) te
runnen."
Ik wil een ander onderwerp aankaarten,
maar Jeroen is nog niet klaar.
"Daarnaast hebben we ons zelf ook een
verplichting opgelegd richting franchisenemers. In het handboek dat we hen
overhandigen is vastgelegd dat we ons
concept moeten blijven ontwikkelen.
Dat betekent dat we ons verplichten
continue mee te denken over verbeteringen van het systeem. Je kunt je
bijvoorbeeld voorstellen dat klanten
behoefte hebben om bepaald nieuws
continue ter beschikking te hebben.
Je zou dat kunnen realiseren door dat
in te bouwen in het systeem wat we
leveren."
Toch moet ik even 'ingrijpen'. Ik kan
me voorstellen dat de lezers zo nu en
dan de draad kwijt zijn: "Wie doet wat
bij MooiRooi en waar liggen de verantwoordelijkheden." Even een rustpauze
inlassen.
Bas is daarin heel duidelijk. "Jeroen is
niet commercieel ingesteld, ik wel, dus
wie dat stukje behartigd is wel duidelijk.
Daarnaast verzorg ik de contacten met
de drukkerijen en de leveranciers. De
rest is voor Jeroen!" En voor senior is
het daarmee duidelijk: Jeroen is redactioneel verantwoordelijk en hij begeleidt
de franchisenemers.
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"Het drukwerk en de gehele voorbereiding daar voor, wordt door onze
collega’s gedaan. Zelf kijken we over de
schouders mee. En......," vervolgt Bas,
"als het nodig is, nemen we elkaars taken over. Dan kan het wel eens zijn dat
één van ons even wat drukker bezet is.
En natuurlijk kan het gebeuren dat een
van ons ziek is/wordt. Mezelf is het
overkomen," vervolgt Bas. "Ik ben een
hele periode flink ziek geweest. Zo ziek
dat de situatie voor mezelf op enig
moment zeer precair was. Voor Jeroen
en de rest van de 'bemanning' bleef
het schip wel doorvaren. Zij hebben
een periode lang veel extra werk voor
de kiezen gekregen, Jeroen heeft flink
moeten sjouwen," grijnsde hij met een
dankbare blik richting Jeroen. "Gelukkig
ben ik weer aan de betere hand, maar
helemaal 100% ben ik nog niet."
Ik krijg nog meer bewondering, of noem
het maar ontzag, voor de levensloop
van het tweetal. "Zeker omdat de karakters van beiden toch wel wat verschillend zijn, zal het in het begin nog niet
altijd gladjes verlopen zijn."
"We hebben in het begin wel eens stevige discussies met elkaar gehad," aldus
Jeroen, "want wij zijn beiden geen echte
ja-knikkers." Bas was het in ieder geval
nu wel met Jeroen eens, want hij knikte
bevestigend en vervolgde glimlachend:
"Maar wij kwamen wel altijd tot een
gezamenlijk standpunt. Geen gezeur
achteraf van: Ik had toen toch..... Of
ziede nou wel, dat had anders.....
Dat is de kracht van onze samenwerking! In de loop van de jaren zijn we
goede 'werk' vrienden geworden." Bas:
"We hebben de deur niet breder hoeven
te maken, kunnen er nog steeds samen
door.....!"
Ik probeer de draad weer op te pakken.
FF kijken waar we ook alweer gebleven
waren. "Oh ja, we hebben het hoofdstuk 'vermarkten' van het MooiRooi
concept enkele pagina’s terug voldoende afgesloten."
M’n voorstel om nog even te babbelen
over de term 'mensenmens' die door
Bas tijdens het gesprek terloops is
genoemd, wordt zonder tegenspraak
geaccepteerd.

de manier waarop ik haar behandeld
heb. Toch weer een tevreden klant." De
twinkeling in de ogen van Bas is zeker
niet minder geworden.
Een blik op de klok geeft aan dat het
hoog tijd is om een einde te breien aan
het interview. Enerzijds omdat het werk
roept, anderzijds omdat Bas om het
punt staat om op vakantie te gaan.
"Ja Bas, jij noemde de term 'mensenmens', dus de microfoon komt nu jouw
richting in!"
Bas: "voor mij is het belangrijk dat je
oog hebt voor degene die tegenover
je staat. Als er bij ons iemand binnenloopt, moet je die persoon met respect
behandelen, aanhoren wat er van je
verlangd wordt en die persoon in z’n
waarde laten bij afhandeling van z’n
wens. Elk voorbeeld zal anders zijn,
maar uiteindelijk is dat de gedachte die
ik er over heb. Alleen op die manier ben
je gegarandeerd van het respect van die
ander. Het levert dankbare klanten op,
daar ben ik van overtuigd." Ik zie dat
zijn ogen beginnen te twinkelen. Hij
vervolgt; "ik zal je er een mooi voorbeeld van geven.
Op een gegeven ogenblik waren Jeroen
en ik aan het werk aan één van de twee
bureaus in de 'ontvangstruimte'. Komt
er een dame binnen, die zonder iets
te zeggen plaats neemt aan het lege
bureau. Een tijdje gewacht, maar toen
maar gevraagd of ze een afspraak had.
"Nee," reageerde ze, "ik kom zomaar
binnenvallen. Ik ben vorig jaar met een
vriendin hier geweest en we hebben toen
samen een reisje naar Duitsland geboekt.
Was ons goed bevallen, dus we willen
daar nog wel een keer naar toe." Er ging
bij mij een lampje branden, maar ik
hou wel van een beetje improvisatie.
"Helaas mevrouw, was m’n reactie,
wij organiseren geen reisjes meer naar
Duitsland, dat is ons veel te duur.
Verwarring op het gezicht van de dame.
Lichtelijk overgaand naar onbegrip.
Hèt moment om uitleg te geven,"
vervolgde Bas. "Ik zal u een kop koffie
aanbieden, vervolgde ik, en daarna zal
ik het u uitleggen. Mevrouw bleek een
jaar eerder bij de inpandige buurman
(Vakantie Expert) te zijn geweest! Ik
heb haar daarna, met een lichte blos op
haar wangen, netjes 'afgeleverd' op het
goede adres. Ik kom ze nu nog wel eens
tegen. De lichte blos op haar wangen
is een heel eind verdwenen, maar ze
kijkt me nog steeds dankbaar aan voor

"Een vaarvakantie," verklapt Bas. "Ik
trek graag naar het water. Wist je dat
Nederland er heel anders uitziet op
't water? Lekker rustig, de kans om te
onthaasten!"
Een goed moment om Jeroen en Bas te
bedanken voor hun financiële ondersteuning van voetbalvereniging Boskant
en voor de tijd dat ik ze van het 'echte'
werk heb mogen afhouden. Namens
mezelf en de leden van v.v. Boskant
wens ik ze nog veel succes met het vervolg van hun 'succes story'. Bas doet,
met een brede lach op z’n gezicht, nog
een duit in het zakje: "Ik denk dat er op
termijn wel een straat naar ons bedrijf
genoemd zal worden." Een intikkertje,
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blijkt bij het verlaten van het pand.
Ik vermoed dat veel lezers, na het doorspitten van dit uitgebreide interview,
net zoveel respect en bewondering hebben voor de MooiRooi organisatie, voor
Bas en Jeroen en hun medewerkers,
als ondergetekende. Het is ze gelukt
om een prima product op de markt te
brengen, het bewijs valt elke week weer
in de bus!
Bij het verlaten van de 'ontvangstruimte' gaat m’n blik nog even goedkeurend
naar links. Het eerste waar m’n oog op
valt, is een naambord met daarop de
tekst “Mooi Rooi straat”. Het intikkertje! En in het bakje met de folders ligt
de eerste editie van een nieuwe krant:
“DeHavenkrant”. Standplaats: Kerkdriel. Met een bijdrage van Bas en Anja.
Het kwartje valt; een nieuwe markt,
de geboorte van de DeHavenkrant.
"Mooi".
Senior.

Sportief selectieweekend in
Ardennen wederom geslaagd!

D

e weersvoorspellingen voor het weekend waren niet al te
best en helaas was ook niet
de gehele selectie aanwezig.
Toch zat de stemming er
goed in bij de groep spelers en aanhang afgelopen
10 juni. De groep die zich
verzameld had om te vertrekken naar de Belgische
Ardennen voor het jaarlijkse
selectieweekend.

Eenmaal vertrokken zal Thijs Onland wat
verbaasd hebben gereageerd toen koers
werd gezet richting het Zuiden in plaats
van het Noorden. Doordat een dergelijke
(briljante) grap jaarlijks herhaald wordt,
was het alleen Thijs als nieuwkomer,
die dacht dat het Deense Malmødy de
plaats van bestemming was, in plaats
van het Waalse Malmedy. Hier is hij
de rest van het weekend natuurlijk niet
meer op aangesproken.
Na een flinke reis, met de nodige
files en een verkeerde afslag
kwamen we tegen de avond aan
bij onze verblijfplaats voor het
weekend. Met aan de ene kant
een andere groepsaccommodatie (inclusief kleine kinderen)
en aan de andere kant de woning
van de verhuurder van de accommodatie, stroomden de complimenten voor
de organisatoren al snel binnen.
Gelukkig was de organisatie hier op
voorbereid en hadden zij de nodige
voorbereidingen getroffen om de
geluidsoverlast te beperken.
De lange reis had blijkbaar flink
wat energie gekost, want de
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eerste hongerige personen vroegen zich
al snel af hoe laat het barbecueën begon.
Opper-honger-hebber Patrick Rovers
nam al snel zelf het initiatief om de
barbecue aan te maken. Hij kreeg hierbij
hulp van A-junior Daan Voets. Laatstgenoemde stond al vlug hamburgers te
bakken, alsof hij al jaren mee ging. Dat
dit gepaard ging met de nodige flessen
bier, waardoor hij al voor middernacht
(inclusief korte tussenstop bij
Tom zijn tas) onder de wol
zou kruipen, namen we
natuurlijk voor lief.

Nadat de honger gestild was, kon binnen
de zaal worden ingericht voor de ‘AlcohOlympische Spelen’. In verschillende
groepen werd er fanatiek gestreden bij
bierspelen, zoals levensgroot Jenga,
Toren van Pisa, een bierestafette en
bierpong. Toen de klok eenmaal aangaf
dat we een beetje op de decibelgrens
moesten gaan letten, werd de ‘silent
disco’ geïnstalleerd.
Iedereen kreeg een koptelefoon, waarmee hij/zij kon kiezen uit twee verschillende kanalen. Op deze manier kon er de
rest van de avond en nacht toch nog gewoon muziek geluisterd worden, zonder
dat heel Malmedy hiervan mee hoefde
te genieten. Dat dit geen waterdichte
oplossing was, bleek toen de verhuurder
om 04.00 uur aanklopte met de vraag
“of het niet onderhand een keer genoeg
was geweest?”. Hierop besloten de
laatst overgebleven personen ook maar
verstandig het bed op te zoeken.
De volgende dag moest iedereen vroeg
uit de veren, want er waren enkele activiteiten gepland. Na een korte rit, die niet
voor iedereen vlekkeloos (letterlijk
en figuurlijk)
verliep, kwamen we aan
bij de eerste

activiteit: paintball. Na een korte uitleg
hees iedereen zich in een kogelwerende
overall en werd er fanatiek gestreden in
verschillende speldisciplines. De verfkogels vlogen in het rond. Er werden zo nu
en dan ook wat teamgenoten geraakt,
maar de betreffende personen kennende, zal dit wel per ongeluk zijn gebeurd.
Uiteindelijk ontkwam bijna niemand aan
een paar goede voltreffers, zelfs Patricks
bescheiden lichaam zat flink onder de
rood/blauwe plekken. Al was dit na de
barbecue van de dag ervoor, wel iets
makkelijker geworden.
Het bleek een sportieve dag
te worden, want na het
paintballen stond er een
mountainbiketocht op het
programma. Met deze
afgetrainde groep moest
een rit van 23 kilometer
wel lukken, werd vooraf
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gedacht. Maar toen na de eerste beste
afslag het parcours zo ongeveer recht
omhoog bleek te gaan, kwamen we erachter onszelf misschien toch een beetje
overschat te hebben.
Ook de, sinds de ochtend aangesloten,
technische staf deed mee. Dat het echt
afzien was, bleek uit de sarcastische
opmerkingen die de organisatie wederom om de oren vlogen. De kans dat
complimentenkanon Brett Veldkamp
inmiddels een eigen mountainbike heeft
aangeschaft voor in zijn vrije uurtjes,
is niet heel groot. Ook Mayk liet blijken
extra van het uitzicht te genieten, omdat
dit toch waarschijnlijk wel de laatste keer
was dat hij aan zoiets zou beginnen. Na
een tussenstop onderweg hoefde er niet
lang gediscussierd te worden over de te
volgen route naar huis; gewoon de kortste. Slechts enkele die-hards hadden er
nog geen genoeg van gehad en besloten
een extra rondje te maken.

Eenmaal terug bij de accommodatie
werd er al snel weer goed gezorgd voor
de inwendige mens. Na een flinke inspanning smaken broodjes shoarma en
kippenvlees des te beter.
Na het eten was het tijd voor de vaste
zaterdagavondquiz, die al enkele weken klaar op de planken lag. In de quiz
worden met behulp van foto’s en filmpjes, spelers en gebeurtenissen uit het
afgelopen seizoen op de hak genomen.
Ook was er een ronde, waarvoor alle
weekendgangers van tevoren, doormiddel van een vragenlijst andere weekendgangers moesten beoordelen. Zo moest
er onder andere beoordeeld worden wie
het slechts tegen drank kan, wie zich het
vaakst geblesseerd voordoet om zo bij
Lindy langs te kunnen en wie onder de
douche het meest naar zijn teamgenoten
kijkt. Met de uitslag was niet iedereen
het helemaal eens, maar aangezien het
steeds om een duidelijke meerderheid
ging, zal er wel een kern van waarheid
inzitten.
Na de quiz kon iedereen zijn eigen
gang gaan, zo werden de gepasseerde
onderwerpen nog nabesproken, werd de
silent disco weer in gebruik genomen en
werden ook de bierspellen van de vorige

avond weer hervat. Via Huub en Wil ging
de technische staf voorspoedig van start
met de bierestafette. Helaas duurde het
meer dan een half uur voordat Mayk zijn
beker weer recht op tafel kreeg ‘geflipt’,
waardoor de overwinning alsnog aan het
drietal voorbij ging.
Ook het 'tafelbuikschuiven' kwam dit
weekend weer aan de beurt. Ondanks dat
organisatielid (!) Erwin er dit jaar niet bij
was (in zijn agenda stond het selectieweekend een weekje later gepland), werd
er toch fanatiek over de tafels gevlogen.
Waardige vervangers dus, aangezien er
ook een aantal in het befaamde ‘Erwin
kostuum’ voorbij kwamen. Voordeel van
dit onderdeel was ook dat de tafels meteen schoon werden, zodat we wat langer
konden uitslapen zondag.
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De volgende ochtend restte alleen nog
de grote schoonmaak. Doordat vrijwel
iedereen hier zijn steentje aan bijdroeg,
ging dit voorspoedig en rook de ruimte
al snel weer net zo muf als bij aankomst
op vrijdag.
Via deze weg willen we de weekendgangers bedanken voor een zeer geslaagd
weekendje.
Hopenlijk is iedereen volgend jaar weer
van de partij en weten we ook enkele
thuisblijvers te overtuigen om gezellig
mee te gaan.
De organisatie

Hulpcoach Boskant
vrouwen beleeft een
onvergetelijke dag op
haar 25e verjaardag!

N

adat de nodige
voorbereidingen
waren getroffen,
was het dan eindelijk zover.
Op 20 maart jl. vierde Ilse
haar 25e verjaardag. Het
werd voor haar een dag om
nooit te vergeten.
Vanaf eind van de middag en begin van
de avond “reisden” vele fans van Ilse af
naar de Bus 9A. Daar stond een grote
feesttent opgesteld en ingericht voor de
festiviteiten rondom de 25e verjaardag
van Ilse. Dat Ilse een graag geziene
persoon is voor jong en oud dat was al
wel bekend, maar dat er zoveel mensen
zouden komen om haar de gelukwensen
over te brengen heeft ze waarschijnlijk
in haar stoutste dromen niet durven
dromen.

Als voetballiefhebster, ze is immers al
verschillende jaren hulpcoach van het
damesteam, moest er tijdens het feest
wel ruimte worden gereserveerd om de
cruciale wedstrijd PSV-Ajax op de voet
te kunnen volgen. De meeste gasten
vonden dit echter geen probleem zodat
door de aanwezigen met gespannen blik
werd gekeken naar de wedstrijd. Helaas
voor Ilse en de vele aanwezige PSV
supporters was de uitslag er een die hen
teleurstelde. De aanwezige Ajax supporters waren blij verrast door de uitslag.
Het belang van de uitslag voor het vervolg van de competitie weet inmiddels
iedereen.
Na afloop van de wedstrijd werd het
feest verder voortgezet. Allereerst werd
de stemming er in gebracht door een
koor van ooms, tantes, neven, nichten,
broer en zus van Ilse, door haar toe te
zingen met een speciaal voor haar geschreven lied met het bereiken van deze
mijpaal.
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Als klap op de vuurpijl kwam vervolgens
het feestteam ten tonele om er nog een
schepje bovenop te doen en de feeststemming, mocht dit voor sommige nog
nodig zijn, nog wat op te vijzelen.
Ook het damesteam was uitgenodigd
en aanwezig om “acte de presence” te
geven aan deze heugelijke dag. Maar
al met al ging het er natuurlijk om Ilse
een onvergetelijke dag te bezorgen op
haar 25e verjaardag. Volgens mij is dit
aardig gelukt, wat heeft ze ervan genoten
samen met de aanwezige gasten die na
afloop moe maar voldaan huiswaarts
zijn gekeerd, wetende dat ze een bijdrage
hebben mogen leveren op 20 maart
2016 om Ilse een onvergetelijke dag te
bezorgen.
Ilse bedankt voor het geweldige feest
en op naar de volgende 25 jaar!!
HvDr

Verenigingsnieuws
Trainers/leiders voor onze pupillen gezocht!
Vacatures
Commissies
• Lid/leden TC jeugd
• Lid/leden jeugdcommissie
• Lid sponsorcommissie
Technisch
• Vlagger Boskant 2
• Leider Boskant 4
• Vlagger Boskant 4
Kantine
• Vrijwilligers bardienst
(m.n. zaterdagochtend)
Scheidsrechters
Personen die op zaterdagen/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.

Bij onze jeugdteams is er sprake van een flinke instroom aan voetballertjes van onderaf.
Ook in de hogere jeugdteams ziet het er qua bezetting prima uit. Dat is natuurlijk zeer goed
nieuws voor de jeugdafdeling en de continuïteit. Meer spelers betekent echter ook dat er
meer leiders en zeker ook goede trainers nodig zijn. De Technische Commissie is druk bezig
geweest met de invulling van alle kaderfuncties, maar met name bij een aantal pupillen
teams is er nog dringend behoefte aan versterking. Voor volgend seizoen zoeken we nog:
• Leider voor onze E-pupillen (zaterdag)
• Trainer E-pupillen (maandag)
• Trainer E-pupillen (woensdag)
• Trainer F2-pupillen
Voor de trainingen geldt dat er in alle gevallen al
meerdere (iets oudere) jeugdspelers bereid zijn
gevonden een ondersteunende rol te vervullen. Deze
jongens zijn echter nog niet zo ver om helemaal alleen
en zelfstandig een training te begeleiden. Begeleiding door een volwassene is daarom een belangrijke
voorwaarde om onze jeugdspelers goede trainingen
te kunnen blijven aanbieden.
Heb je interesse om zelf één van de genoemde functies te vervullen? Wil je graag meer informatie over
de vacatures? Of denk je geschikte kandidaten te kennen? Aarzel dan niet en neem contact
op met één van de leden van de Technische Commissie Jeugd (Rudy Neggers, Rob van der
Heijden of Mark van der Heijden). Dit kan persoonlijk, maar ook door een mail te sturen naar
info@vvboskant.nl

Overschrijven voortaan een stuk makkelijker
Het komt menig ledenadministrateur bekend voor dat een aantal spelers nog op 15 juni (de
deadline) voor de deur staan met het papieren overschrijvingsformulier. Allemaal extra werk
waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Dat is vanaf nu dan ook verleden tijd. We gaan
over van papier naar digitaal! Het werkt eigenlijk erg eenvoudig.
Zodra een speler in de overschrijvingsperiode aangeeft uit te willen komen voor uw vereniging, meldt u de speler met een spelactiviteit aan in Sportlink Club. Heeft de speler een overschrijving nodig? Dan worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte
gebracht.
Hoeft de oude vereniging dan geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil
verlaten? En wat als de oude vereniging om bepaalde redenen niet wil dat deze speler wordt
overgeschreven, denk aan een contributie achterstand? In de overschrijvingsperiode hoeft
de oude vereniging in principe niets te doen om de overschrijving door te laten gaan. Afmelding van het lid bij de vereniging vindt automatisch plaats aan het einde van het seizoen.
Als de speler niet mag vertrekken, bijvoorbeeld vanwege een contributie achterstand dan
kan de oude vereniging een financiële blokkade opleggen. De overschrijving wordt in dat
geval niet doorgevoerd. De uitgebreide papierwinkel behoort hiermee dus definitief tot het
verleden.
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Onderzoek opzet wedstrijden pupillen
Afgelopen jaar heeft de KNVB een groot onderzoek
gedaan naar hoe het spelplezier en de ontwikkeling van
kinderen in de leeftijd 5 t/m 11 jaar vergroot kan worden.
Hieruit blijkt dat het aanpassen van de huidige wedstrijdvormen het spelplezier en de ontwikkeling van kinderen
vergroot.
Kinderen beleven meer spelplezier en ontwikkelen zich
beter als de wedstrijdvormen in aantallen (spelers in een
team) en afmetingen (van het veld) kleiner zijn. Het onderzoek geeft een advies hoe de optimale wedstrijdvorm
eruit moet zien. Dat gaat vooral over het aantal spelers
en de veldafmetingen.
Komend seizoen gaat de KNVB deze factoren, samen
met verenigingen, in de praktijk testen. De nieuwe
wedstrijdvormen zullen in het seizoen 2017/2018
doorgevoerd worden. Het is dus nog even onduidelijk
wat de wijzigingen precies zullen zijn, maar zeker is dat
er volgend seizoen behoorlijk wat dingen anders zullen
zijn voor de pupillen (denk aan aantal spelers per team,
lengte van een wedstrijd, extra pauzes etc.).
Als vereniging zullen we tijdens het komende seizoen op
de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Attentie!
Laptop gezocht!
Voor het bijwerken van alle gegevens in
Sportlink en om de presentatie op het
beeldscherm in de kantine draaiende te
houden is v.v. Boskant op zoek naar 1 of 2
tweedehands laptops, die nog naar behoren
functioneren.
Heb je nog een laptop liggen die je toch niet
meer gebruikt, dan zou je de voetbalvereniging hiermee een grote
dienst kunnen bewijzen. Neem contact
op met Willy van
der Heijden.

Spelregelwijzigingen
De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels
dit jaar flink aangepast. De gewijzigde spelregels zijn per
1 juni 2016 van kracht. Hieronder kort de 4 belangrijkste
wijzigingen:

Sponsor gezocht voor
trainingspakken Boskant 2

1. Aftrap
De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de snelheid van het spel ten goede, omdat
de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit wordt
gespeeld om een aanval te starten.

V.V. Boskant is op zoek naar één of meerdere
sponsoren voor nieuwe trainingspakken van
Boskant 2.
Mocht je belangstelling hebben, gaarne contact opnemen met de sponsorcommissie.

2. Triple punishment
Als de verdediger in het strafschopgebied een poging
onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen,
maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een
strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing.
Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode
kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt
niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop.
3. Strafschoppenserie
Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde
beslissende strafschop, de trainer besluiten die door
nummer 5 te laten nemen.

Kwaliteit foto's clubblad
Dit is alweer de 4e editie van De Bal Is Rond
in full color. Hierdoor beginnen we te merken
dat de lezers wat enthousiaster zijn geworden met het inzenden van foto's. Helemaal
geweldig natuurlijk en ga daar vooral mee
door! We willen jullie echter verzoeken om
voortaan de originele foto's naar ons toe te
sturen en geen foto's die via bijvoorbeeld
WhatsApp zijn verzonden. Een dergelijk
programma comprimeert foto's namelijk
dusdanig dat deze nog nauwelijks bruikbaar
zijn om af te drukken en al helemaal niet in
een wat groter formaat. Alvast bedankt!

4. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler
Een speler die een blessure oploopt door een overtreding
waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op
het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er
anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en met tien man verder spelen.
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Speurtocht D/E/F-pupillen
Zaterdag 27 februari 2016

Dit jaarlijks terugkerend
evenement zorgde al bij
voorbaat voor genoeg
gespreksstof, want wat was
er al een boel water uit de
lucht gevallen de voorgaande weken.
Dus schoenen of laarzen?
Extra kleding mee of niet?
Is 't koud of valt 't mee?

D

e keuzes waren gemaakt
voor die avond, of het
de juiste waren mag je
aan degenen vragen die
de kleding van de kinderen moest
wassen......! Want potdomme wat was
het vet zeg.
Mark, Edwin en Ruben zaten in de
organisatie en zij hadden de tocht
voorgelopen. Na die tijd was de kraan
boven alleen maar verder opengedraaid, dus alle ingrediënten zaten
in deze speurtocht hetgeen dit alles
natuurlijk wel tot een geweldige uitdaging maakte.
Als eerste mocht de F2 aftrappen snel
gevolgd door de F1. Onderweg kreeg
de groep diverse vragen te beantwoorden. Het was de F2 gelukt om
hun voorsprong te behouden, want zij
waren degenen die als eerste aankwamen bij de kantine. Daar stond
een lekker glaasje fris en een frietje
klaar gevolgd door de prijsuitreiking.
De strijd om de eerste prijs was
spannend. Beide teams stonden te
wachten wie als eerste het cadeautje
mocht uitkiezen.
Het team van de F1 had net iets hoger
gescoord bij de vragen, zij waren de
kampioen!
De E1/D2M/D1 gingen ook in deze
volgorde van start. De stoere mannen
en vrouwen gingen gewapend met
zaklamp en een goed humeur op pad.
Hun tocht was langer dan die van de
F-jes en ze kwamen dan ook later terug in de kantine. Dat de meiden van
de D de enigen waren die de tocht
volledig uit hebben gelopen, hebben
we mee laten wegen in de strijd om
de eerste plaats.
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Net zoals bij de F-jes liepen ook bij
deze teams de leiders en diverse ouders mee. Verdeeld over twee posten
stond oudere jeugd van Boskant mee
te helpen op de pauzeplaatsen. Ranja,
een appeltje van Ad en “un lekker
snuupke” werden daar uitgedeeld.
Stef, Luuk, Jasper, Glenn, Fleur en
Marèl hartelijk dank voor jullie inzet!
De E1 kwam als eerste bij de kantine,
daarna de D1 zeer spoedig gevolgd
door de D2M. Ook voor hen stond
een hapje en een drankje klaar, zeer
goed verzorgd door Marian en Zep.
Nadat de jury zich over de antwoorden had gebogen kwam de uitslag:
3e plek voor de D1, 2e plek voor de
D2M en de E1 was de grote kampioen.
Maar het belangrijkste was dat alle
teams zich supergoed hebben ingezet
en “unne skonne” avond hebben
gehad! Een opkomst van ruim 50
kinderen en dan ook nog de leiders/
begeleiders en ouders die ze in de
kantine opwachtten, maakte de avond
tot een zeer geslaagde en gezellige
boel!
Met sportieve groet, Jolanda.

Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 31 maart 2016
Openstaande actiepunten

Navraag heeft geleerd dat het binnen de vereniging aan draagvlak
ontbreekt om de Club van 50 een vervolg te geven. De Club van
50 zal dan ook ophouden te bestaan. Er wordt nog gekeken naar
mogelijke alternatieven.

Financiën

Onderstaande tabel geeft een beeld van de financiële situatie tot
en met december 2015 in relatie tot de cijfers uit de begroting voor
dit seizoen en de vorig seizoen gerealiseerde cijfers:
Begroot
t/m dec.

Realisatie
t/m dec.

Verschil

Totaal baten

€ 89.599,-

€ 96.884,-

€ 7.284,-

Totaal lasten

€ 87.953,-

€ 94.977,-

€ 7.024,-

Resultaat

€ 1.647,-

€ 1.907,-

€ 260,-

Belangrijk bij de interpretatie van deze cijfers is om mee te nemen
dat de cijfers voor 2015/2016 cijfers zijn tot en met december, maar
dat wel de volledige contributie al verwerkt is aan de inkomstenkant.
De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn dat de kantineverkopen en -opbrengsten wat hoger en de sponsorbijdragen wat
lager liggen dan begroot. De opvallendste zaken aan de kostenkant
zijn dat de vrijwilligersbijdragen hoger liggen dan begroot. Het bestuur had ingezet op een scherpe daling, die op een aantal vlakken
nog niet gerealiseerd is. Verder liggen de kantinekosten wat hoger
dan begroot. Meer kantine verkopen betekenen immers ook meer
inkoop.
Contributie
De vastgestelde contributie voor 2016/2017:
Pupillen:
Junioren:
Senioren:
Rustend:

aan de Hazelaarstraat huren. De noodzakelijke verplaatsing van de
lichtmasten staat gepland voor de zomerstop in 2016. De unit die
aan de Populierenlaan stond is verkocht.
Willy van der Heijden geeft vervolgens een toelichting op de kleinere en snellere aanpassingen die de vereniging op korte termijn
samen met de gemeente zal gaan uitvoeren.
De aangrenzende verenigingen (tennis en jeu de boules) en de
dorpsraad zijn inmiddels ook aangehaakt in dit proces en zullen
samen met v.v. Boskant optrekken richting de gemeente.

Invulling secretariaat

Secretaris a.i. Rudy Neggers geeft aan dat er sinds de laatste ledenvergadering verschillende ontwikkelingen zijn geweest, maar dat er
nog steeds geen invulling voor het secretariaat is. Omdat Rudy met
ingang van het nieuwe seizoen de technische commissie van Huub
van der Zanden gaat overnemen, zal hij de taak van secretaris nog
maximaal tot het einde van het lopende seizoen (2015/2016) invullen. Het is dus belangrijk dat de belangrijke functie van secretaris
op korte termijn ingevuld wordt.
Omdat het erg lastig is gebleken de gehele functie in één keer over
te dragen naar een enkele opvolger, is door het bestuur besloten in
te zetten op een verdeling van de taken over meerdere personen.
Op die manier wordt de werklast per persoon minder. De voorgestelde verdeling van de taken is gepresenteerd tijdens de ledenvergadering en terug te vinden in de complete notulen op www.
vvboskant.nl.

Verkiezing sportman/-vrouw 2015

77 leden hebben gestemd op de sportman van het jaar 2015. De
uitslag was als volgt:
Rick van der Zanden:
Thom Saris:
Ruud Gevers:

€ 81,75
€ 94,50
€ 150,50 (incl. wasgeld)
€ 60,-

33 stemmen
33 stemmen
11 stemmen

Thom en Rick zijn hiermee verkozen tot sportmannen van het jaar.

Leden kunnen blijven kiezen voor het ontvangen van een factuur
in plaats van automatische incasso, maar er wordt dan wel €5,- aan
administratiekosten in rekening gebracht.

Toekomst sportpark

Er is een werkgroep Toekomst Sportpark opgericht die zich bezighoudt met het uitwerken van de scenario’s die op termijn moeten
leiden tot een (deels) nieuw en toekomstbestending sportpark.
In vervolggesprekken met de gemeente heeft de werkgroep
nogmaals als doelstelling geformuleerd om de gehele accommodatie te verplaatsen naar de Hazelaarstraat. In de huidige situatie
is er nog niet voldoende (velden)capaciteit om dit te realiseren. De
werkgroep heeft de gemeente daarom twee scenario’s voorgelegd:
in het eerste scenario wordt het huidige veld 2 een kunstgrasveld
en in het andere scenario wordt er een stuk grond aangekocht om
drie grasvelden aan de Hazelaarstraat te krijgen.
Met het oog op een toekomstige samenwerking met andere Boskantse verenigingen is het bestuur van mening dat een concentratie van alle faciliteiten aan de Hazelaarstraat een voorwaarde is.
De eerste tussenstap is inmiddels gezet: per april 2016 huurt v.v.
Boskant niet langer de grasstrook (voormalig korfbal) aan de Populierenlaan. Voor hetzelfde bedrag gaat de vereniging nu de strook
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Mededelingen
Technische commissie
1. Elftalindeling senioren:
• de insteek is handhaving van de 6 (mannen)teams
2. Dames - meisjesvoetbal:
• de technische commissie onderzoekt of het haalbaar is
		 van 7×7 naar 11×11 te gaan
• er is nog behoefte aan een coach voor het damesteam
3. Vacatures kader:
• leider + vlagger Boskant 5
• nieuwe TC leden, met name voor de jeugd
• scheidsrechters

5. Nieuwe voorzitter technische commissie:
• vanaf het nieuwe seizoen is Rudy het aanspreekpunt
		 als voorzitter van de TC
• overdracht tussen maart en september
Overige mededelingen
1. Er komt in het nieuwe seizoen een nieuw kassasysteem in de
kantine.
2. Er zijn binnen het bestuur en de commissies de volgende
vacatures:
• secretaris
• leden technische commissie
• barvrijwilligers

4. Jeugdvoetbal:
• 1e opzet nieuwe indeling is gemaakt
		 streven: elke lichting minimaal 1 team
• meisjes minimaal 1 team

Voetbalkamp B en C junioren

D

e B en C junioren gingen 2
en 3 juli op voetbalkamp in
Overloon. Om 9.30 verzamelden we bij de kantine in
Boskant. Met een groep van 18 junioren
en 8 leiders gingen we op pad naar onze
eerste activiteit: vissen bij de Schutskuil
in Oirschot. In teams van 2 of 3 moesten er zoveel mogelijk vissen gevangen
worden. Na een mooie ochtend en 12
gevangen vissen werden er twee prijzen
uitgedeeld. De eerste prijs was voor
Marèl die niet opgaf en bleef doorzetten, helaas zonder succes en dus de
doorzetters prijs. De tweede prijs was
voor Rens, hij gaf het voorbeeld door als
eerste twee vissen uit het water te halen
waarna vele volgden.
Na deze leuke ochtendactiviteit moesten
we een uurtje reizen richting Overloon.
Nadat iedereen zijn/haar plekje gevonden had, vond er een mooie wandeling
door de prachtige natuur van Overloon
plaats.
Na de wandeling was het tijd om de bbq
aan te zetten en gezellig een hapje te
eten. In de avond werd er gezamenlijk
de kraker Duitsland - Italië gekeken.
De avond werd rondom het kampvuur
afgesloten, waar Boudewijn om middernacht zijn verjaardag vierde.
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Aan het feit dat sommige spelers het
laat gemaakt hadden, had Ad geen
boodschap. Hij had er zeker geen probleem mee om in de ochtend iedereen
te wekken. Na het ontbijt en het opruimen van de spullen werd nog even
een kleine wandeling gemaakt. Terug
gekomen bij de blokhut gingen we op
pad naar onze laatste activiteit, bowlen
in Uden. Hier was duidelijk te zien dat
er niet alleen veel voetbaltalent is bij
Boskant.
Om het leuke weekend af te sluiten werd
er een ijsje gegeten waarna we naar de
kantine reden en iedereen naar huis
ging. Het was weer een mooi en gezellig
weekend!

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

Profiel
Naam:

Sandra van de Laar - van Bakel
Leeftijd:

40
Woonplaats:

Boskant
Functie:

Coördinator ledenadministratie
Uitvoerend sinds:

2013
Overige taken:

Zaterdag bardienst, speelster
vrouwen, ex-trainer mini’s, etc.

Hé, wie bende gij?
Sandra van de Laar.
Kun je ook meer over jezelf / jouw achtergrond vertellen?
Ik kom van oorsprong uit Rooi (Eerschot),
maar woon al geruime tijd in Boskant. Zo
ben ik in 2000 bij de dames van Boskant komen voetballen. Daarvoor heb ik vanaf mijn
14e bij Rhode gevoetbald. Samen met mijn
man Bertil (die nog furore heeft gemaakt in
de jeugd van onze club) en onze twee kinderen Nick (7 jaar, F2) en Tessa (5 jaar, mini’s)
zullen we vast wel bij een enkeling bekend
zijn.
Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen,
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
Er zijn diverse taken die ik doe of gedaan
heb, maar voor dit interview gaan we in op
het volgende: het beheer van de ledenadministratie. Dit doe ik volgens mij alweer voor
het 3e seizoen. Destijds heb ik dit overgenomen van Helma (de vriendin van Piet de
Koning, red.).
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Wat houdt dat in?
In het kort het verwerken en actueel houden
van het ledenbestand. In de zin van aanmelden, wijzigingen in persoonsgegevens, of
ledenstatus (actief, passief, etc.), of afmelden van leden. Dit gebeurt allemaal per
e-mail middels het welbekende algemeen
mailadres van de ledenadministratie. De piek
in dit werk zit hem vooral in de voetbal loze
periode mei - september. Zodra er enkele
formulieren zijn gemaild, verwerk ik deze
niet in een lokaal bestand, maar direct in de
online omgeving van Sportlink (online dynamische databank KNVB voor o.a. ledenbestand, red.).
De rest van het jaar is het vrij rustig rondom
dit werkpakket. Het kan wel eens voorkomen
dat er een update of opschoningsactie moet
plaatsvinden. Dan is het even een aantal
avonden flink werken. Maar hiervan kunnen
onder andere Rudy Neggers als secretaris
(nu nog) of Jolanda v.d. Elsen (ondersteuning penningmeester) weer handig gebruik
maken voor hun taken. Een voorbeeld hierin
is het uitwerken van de status in ons ledenbestand (actief, rustend, kader etc.).

Waarom doe jij dit werk?
Wil van der Linden heeft me destijds benaderd. Qua inhoud van het werk heb ik het
niet bewust gekozen. Maar daarentegen ben
ik handig met de computer en gegevensverwerking. Dit vanuit mijn werk gezien.
Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw
dagtaak of periodieke taken eruit voor dit
alles?
Het is eenvoudig gezegd een redelijk
herhaling van zetten. Na het
verzamelen van enkele mails,
verwerk ik periodiek de
diverse mutaties in Sportlink, of sporadisch een
opschoonactie of spoedklusje. De NAW (naam,
adres, woonplaats)
gegevens zijn niet altijd
up to date. Eigenlijk zou
dit in het begin van het
nieuwe seizoen jaarlijkse
getoetst moeten worden,
aangezien dit iedere keer aan
het eind van het lopende seizoen
opgevraagd wordt. Helaas komen niet
alle wijzigingen door.
Wat is dan het uiteindelijke resultaat van
jouw werkzaamheden?
Dat is een actueel, dynamisch ledenbestand,
waaruit dus o.a. de penningmeester en
secretaris en diverse coördinatoren van commissies informatie kunnen putten. Hierbij
valt te denken aan (e-mail)adresgegevens,
maillijsten, gegevens voor het innen van de
contributie, inschrijvingen bij de KNVB, etc.
Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Een spoedklus. Mooi voorbeeld hierin is
dat Willy van der Heijden mij eens op een
donderdag vroeg om direct een speler zijn
gegevens te muteren, om hem zo voor de
(bijna startende) 2e helft van de wedstrijd
speelgerechtigd te krijgen!
Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
In het algemeen wil ik graag actief blijven
binnen de vereniging. Het werk ligt mij wel
en is met twee van die kleine hummels er
goed bij te doen.
En wat maakt het minder leuk?
Zoals gezegd kost het niet veel tijd. Er zijn
voor mij geen mindere kanten te benoemen.
Wat doe je beroepsmatig/studie en staat in
dit verband met je vrijwilligerswerk?
Zet dat er maar in; ik ben al 21 jaar tandarts
assistente in Eindhoven, bij dezelfde baas!
Hierin zie ik wel een vergelijk van het verwer-
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ken van (patiënt)gegevens. Procesmatig en
goed te volgen.
Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Het is fijn dat het hier zo kleinschalig is, ons
kent ons. Dit in relatie tot bijvoorbeeld een
grote vereniging als Rhode. Zelf voetballen
onze kinderen en ik hier met veel plezier.
Een mooi voorbeeld is als ik meedoe met de
vrouwen, ik toch even in de rust ga
kijken hoe het met Nick en Tessa
gaat. Dan word ik door de
(goede) sociale controle al
vlug met woord en gebaar
de kantine uitgewezen.
Tot slot is ’t leste woord
nog vûr jou.
Voor dit werk niet, maar
als vrijwilliger van de
kantinedienst, vind ik dat
alle vrijwilligers hiervoor
echt een pluim verdienen!
Met name voor de zaterdagochtenddienst. Het wordt al
gewoon geacht en dit voelt daardoor
ondergewaardeerd. Zo vind ik het jammer
dat er voor zaterdagmiddagen ouders van
de C t/m A jeugd verzocht worden 1x per
seizoen een bardienst te draaien, maar dat
er enkelen bij zijn die niet op komen dagen.
Terwijl in de ochtend dit gedaan wordt door
een ploeg die dit liefst 1× per maand doet!
Hartelijk bedankt vûr jouw verhaal, dit geeft
weer een mooi beeld van onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt voor jouw inzet!
Houdoe en..........
Pirreke

Als vrijwilliger van
de kantinedienst
vind ik dat alle
vrijwilligers hiervoor echt een
pluim verdienen!

Rens Vogels
5 maart 2016, Boskant 1 - Ollandia 1

Pupil van de Wedstrijd

Youri Olislagers
3 april 2016, Boskant 1 - NLC'03 1

Thijs van de Biggelaar
24 april 2016, Boskant 1 - SES 1
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Vlooienmarkt
Gezien de zondvloed
die ons gedeelte van
Nederland de afgelopen weken heeft
geteisterd, mogen we
dubbel hard in onze
handen klappen dat we
onze sterk weersafhankelijke vlooienmarkt
onder perfecte omstandigheden hebben
kunnen houden.

H

et hoogtepunt vindt uiteraard op Hemelvaartsdag
plaats, maar dagen, weken,
maanden vooraf is een sterk
team van mensen al bezig om weer iets
moois neer te zetten. De ruggengraat van
het hele gebeuren wordt gevormd door
het koppel Rien van der Zanden/Gerrie
Onland, 2 mannen die al jaren garant
staan voor een prachtig evenement waar
ontzettend veel vrijwilligers (dit jaar meer
dan 70) heel hard werken, maar samen
ook heel erg veel plezier hebben.
Dit jaar is het hele spektakel een stukje
verschoven; van de omgeving ingang
sportpark, naar het grote parkeerterrein
richting “zendmast”. Door deze andere
opzet was er meer ruimte om spulletjes
uit te stallen, konden de voetballers van
het familietoernooi makkelijker de velden
betreden en was er meer ruimte voor
andere activiteiten. Zo kon er nu een
prachtig terras gerealiseerd worden waar
iets te drinken en heerlijk eten genuttigd
kon worden. De familie Olislagers verzorgde dit geheel belangeloos en zorgde
zodoende voor een fantastisch stukje
extra omzet: hartstikke bedankt hiervoor!!
Zo zijn er ieder jaar weer kleine verbeteringen niet alleen qua opbrengsten, maar
ook aan de kosten kant. Sinds vorig jaar
bijvoorbeeld stelt KRN (Rudy Vogels)
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gratis een container ter beschikking waar
we een groot deel van ons plastic afval
in kwijt kunnen, bouwen we al sinds jaar
en dag op (materiële) ondersteuning van
Ton van de Wijdeven en Paul Meulensteen en slaan we al sinds jaar en dag
bij Rien van der Zanden en Paul van de
Oever goederen en hulpmiddelen op.
Inmiddels staat al een heel arsenaal aan
eigen hulpmiddelen tot de beschikking,
van hekken en schragen tot aan tenten.
Dit jaar is hier ook weer een investering
in gedaan, waardoor we een gedeelte van
de spullen droog kunnen blijven houden
en minder afhankelijk worden van het
weer.
Zoals gezegd waren de omstandigheden
ideaal en dankzij het mooie weer, het
massaal toegestroomde publiek, de vele
vrijwilligers, de mooie door de Boskantse
gemeenschap verstrekte “vlooien”, de
nieuwe locatie en de nieuwe activiteiten
is er weer “geplust“ ten opzichte van het
vorige (record)jaar. Na afloop is er door
alle vrijwilligers nog keihard gewerkt om
alles op te ruimen en kon men zich mengen met alle mensen die op het familietoernooi waren afgekomen en samen met
hen proosten op de prachtige dag!
Laat het nu nog maar even regenen, als
het volgend jaar Hemelvaart maar weer
mooi weer is!!

Ouder-kind wedstrijden 2016
Op 27 mei was het
zover. De wedstrijd
waar menig jeugdspeler lang naar heeft
uitgekeken: voetballen tegen papa,
mama of allebei.

O

m half 7 startten de jongste
pupillen, de minies en de
F-jes. Gretig werd er begonnen en al vlug vielen de eerste doelpunten over en weer. De kopjes
werden roder en het zweet liep al snel
bij de papa’s en mama’s over de rug. Er
werden mooie doelpunten gemaakt, goed
keeperswerk verricht (bij sommige ouders iets of wat minder), en soms moest
er een traantje worden gedroogd als er
toch een mama de kans zag om nog snel
te scoren.

Vele ouders waren erg dankbaar dat ze
steun kregen van wat jeugdtrainers en
jeugdleiders. Hierdoor konden ze soms
even temporiseren, zodat ze toch nog
het einde van de wedstrijd konden halen
(zonder blessures of zuurstoffles).
De emoties liepen soms hoog op, vooral
bij een bepaalde scheidsrechter die de
buitenspelregel niet helemaal leek te begrijpen. Dit tot grote frustratie van enkele
ouders. Naar verluidt heeft de scheidsrechter onder beschermende begeleiding
naar huis moeten gaan.......

Ook de meiden begonnen om half 7. En
wie als ouder dacht die fanatieke meiden
wel even in te pakken, kwam bedrogen
uit. Op het grote veld ging het mooi gelijk
op en de meiden gaven zich dan ook niet
gewonnen. Je kunt zien dat ze in een jaar
tijd veel geleerd hebben!
Hierna was het de beurt voor de D- en
E-pupillen en om half 9 de C- en A-junioren. Hier was de strijd hard en medogenloos. De moeders waren hier duidelijk
in de minderheid, maar er waren echte
die-hards bij, die zich niet lieten stoppen
en gewoon de strijd aangingen.

Na afloop was iedereen welkom in de
kantine en op het terras, waar het goed
toeven was dankzij het goede weer. Voor
de jeugdspelers was er een lekker frietje
en voor de kleinste spelertjes was er een
springkussen, dat geheel belangeloos ter
beschikking werd gesteld door de fam.
Olislagers. Dank hiervoor!
Er werd nog geruime tijd gezellig gekletst
en geborreld. En ik denk dat menig ouder
deze avond nog lang zal blijven herinneren, al is het alleen maar door de spierpijn de dag(en) erna.
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Voorbereiding senioren 2016-2017
Datum

Programma

Tijd

Dinsdag 12 juli

Start training selectie

19.30

Donderdag 14 juli

Training selectie

19.30

Dinsdag 19 juli

Training selectie

19.30

Donderdag 21 juli

Training selectie

19.30

Zaterdag 30 juli

BRON-toernooi Ollandia

Zie programma op pagina 26

Zondag 31 juli

BRON-toernooi Ollandia

Zie programma op pagina 26

Dinsdag 2 augustus

Training selectie

19.30

Donderdag 4 augustus

Training selectie

19.30

Dinsdag 9 augustus

Training selectie

19.30

Donderdag 11 augustus

Training selectie

19.30

Zaterdag 13 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 1

17.30

Venhorst 1 - Boskant 1

Dinsdag 16 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 2
Training selectie

20.00
19.30

Acht 2 - Boskant 2

Woensdag 17 augustus

Start training vrouwen

19.30

Donderdag 18 augustus

Training selectie
Start training lagere elftallen

19.30
19.30

Zaterdag 20 augustus

1e Bekerwedstrijd Boskant 1

18.00

Boskant 1 - Ollandia 1

Zondag 21 augustus

1e Bekerwedstrijd Boskant 2

11.00

Avanti'31 2 - Boskant 2

Dinsdag 23 augustus

2e Bekerwedstrijd Boskant 1
Training selectie

18.45
19.30

Boskant 1 - Avanti'31 1

Woensdag 24 augustus

Training vrouwen

19.30

Donderdag 25 augustus

2e Bekerwedstrijd Boskant 2
Training selectie
Training lagere elftallen

18.45
19.30
19.30

Boskant 2 - Rhode 2

Zaterdag 27 augustus

3e Bekerwedstrijd Boskant 1

18.00

Nijnsel/TVE Reclame 1 - Boskant 1

Zondag 28 augustus

3e Bekerwedstrijd Boskant 2
1e Bekerwedstrijd Boskant 3
Oefenwedstrijd Boskant VR1
Oefenwedstrijd Boskant 4 & 5
Oefenwedstrijd Boskant 6

12.00
n.n.b.

Boskant 2 - Heeswijk 2

Zondag 4 september

Zondag 11 september
Zondag 18 september

Start competitie Boskant 1 & 2
2e Bekerwedstrijd Boskant 3
Oefenwedstrijden Boskant 4, 5, 6 ,VR1

Wedstrijd

Boskant 4 - Boskant 5

n.n.b.

3 JANUARI • 14.00 UUR
3e Bekerwedstrijd Boskant 3
Oefenwedstrijden Boskant 4, 5, 6 ,VR1

n.n.b.

Start competitie Boskant 3, 4, 5, 6, VR1
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Sponsorpakket A
(Stersponsor)

€1.000,-

• Groot bord of doek (9 - 12 meter) op een strategisch goede
locatie
• Shirtreclame van een jeugdteam
• 1 Hele advertentiepagina (kleur) in clubblad
• Sticker van bedrijfslogo op een deur van de kleedlokalen
• Vermelding van bedrijfslogo bij de ingang van het sportpark
• Jaarlijkse vermelding met bedrijfslogo in ‘De MooiRooiKrant’
• Vermelding van logo met link op alle pagina’s van de website
• 10 Seizoenkaarten
• 100 Consumptiemunten
• Gratis ontvangst clubblad ‘De Bal Is Rond’
• Uitnodiging jaarlijkse sponsoravond

Sponsorpakket B

€500,-

• Dubbel reclamebord (à 3,05 x 0,76 meter) op een strategisch
goede locatie
• 1/2 advertentiepagina (kleur) in het clubblad
• Logo + link op de sponsorpagina van de clubwebsite
• 5 Seizoenkaarten
• 50 Consumptiemunten
• Gratis ontvangst clubblad ‘De Bal Is Rond’

Word ook sponsor!
Om de continuïteit van sponsorinkomsten voor de
vereniging te waarborgen werkt v.v. Boskant met
sponsorpakketten. De daaraan gerelateerde sponsorcontracten hebben doorgaans een looptijd van 3 jaar.

• Uitnodiging jaarlijkse sponsoravond

Sponsorpakket C

€300,-

• Dubbel reclamebord (à 3,05 x 0,76 meter) of enkel bord op
een strategisch goede locatie
• 1/4 advertentiepagina (kleur) in het clubblad

Er is keuze uit een 4-tal pakketten, variërend van 125
tot 1.000 euro. Ongeacht uw keuze zal de vereniging
uw bedrijf promoten middels een reclamebord en een
vermelding van het bedrijfslogo (met een link naar uw
website) op de clubwebsite. Daarnaast krijgt u van ons
minimaal 2 seizoenkaarten, 10 consumptiemunten,
gratis clubblad (2x per jaar) en een uitnodiging voor de
jaarlijkse sponsoravond.

• Logo + link op de sponsorpagina van de clubwebsite

Heeft u interesse om sponsor te worden van v.v.
Boskant, neem dan contact op met Ronald ter Haak
(info@vvboskant.nl, Tel. 06 - 53 81 86 69).

• Reclamebord (3,05 x 0,76 meter) aan het hoofdveld

• 4 Seizoenkaarten
• 25 Consumptiemunten
• Gratis ontvangst clubblad ‘De Bal Is Rond’
• Uitnodiging jaarlijkse sponsoravond

Sponsorpakket D

€125,-

• Logo + link op de sponsorpagina van de clubwebsite
• 2 Seizoenkaarten
• 10 Consumptiemunten

We zien u graag terug op ons sportpark!

• Gratis ontvangst clubblad ‘De Bal Is Rond’
• Uitnodiging jaarlijkse sponsoravond

Sponsorcommissie v.v. Boskant
Let op! Voor de aanmaak van de reclameborden of -doek
worden productiekosten in rekening gebracht.
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Clubinfo

Lidmaatschap

Ereleden en leden van verdienste betalen géén
contributie.

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)

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

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

Ledenstand november 2015
Soort lid

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.

Contributie seizoen 2016-2017

Openingstijden kantine

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.

Soort lid

Contributie

Pupil

€ 81,75

Junior

€ 94,50

Senior

€ 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend lid

€ 60,00

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

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 (normen en waarden!).

Aantal

Pupillen

43

Junioren

51

Senioren

158

Rustende leden
Totaal

86
338

Contactpersonen
Bestuur
Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Ronald ter Haak

Voorzitter

0413-476916

ronald@bo-max.nl

Rudy Neggers

Secretaris a.i./ vz. TC

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
Ereleden

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

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 †

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

Edwin Eijkemans

Algemeen commissielid

edwin.eijkemans@hetnet.nl

André Olislagers

Algemeen commissielid

andreolislagers@kpnplanet.nl

Maaike van de Wijdeven

Algemeen commissielid

Yvonne van den Akker

Wedstrijdsecretaris

0413-490504

wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

Rob van der Heijden

Lid TC jeugd

06-12439295

Rob8916@hotmail.com

Mark van der Heijden

Lid TC jeugd

06-51075166

markvdheijden@live.nl

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

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
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