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De Kersteditie van De Bal Is Rond is voor de redactie altijd wat lastiger te
vullen dan de Zomereditie. Er zijn tot aan de winterstop dan ook nog niet
zoveel activiteiten te vermelden. Ook deze editie is wat aan de magere kant,
maar we hebben toch weer voldoende informatie en foto's verzameld om er
een leuk clubblad van te maken.
Aan het begin van het seizoen heeft Giel van den Dungen de redactie verlaten. Met zijn rubriek Tweet News en later Trending Topic heeft hij verschillende leden van de voetbalvereniging op de hak genomen. Veel mensen
kunnen nu dus rustig ademhalen als ze Giel tegenkomen, al hebben we deze
keer behoorlijk wat weten te verzamelen voor 'gehoord en gezien'.
Er zullen vast en zeker nog wel dingen van Giel in het clubblad verschijnen,
maar dus niet meer als redactielid.
Wij willen Giel hartelijk danken voor zijn bijdrage tijdens de afgelopen jaren!
Nu er een redactielid is gestopt zijn we op zoek naar een opvolger. Omdat
Ron de overstap van de jeugdcommissie naar het bestuur heeft gemaakt,
zou het fijn zijn als we iemand konden vinden die zich gedeeltelijk richt op de
jeugdafdeling. Lijkt het je leuk om af en toe een stukje te schrijven voor het
clubblad, meld je dan bij Michael van den Hove of een van de andere redactieleden.
Als je meer wilt weten over hoe het eraan toe gaat bij de totstandkoming
van het clubblad, lees dan het interview met Michael verderop in het blad.
Verder staan er in deze editie verslagen van alle activiteiten van de afgelopen maanden. Ook alle elftalfoto's staan afgebeeld en er is weer een
overzicht van alle standen. Eén team is zelfs najaarskampioen geworden.
Gefeliciteerd jongens en leiders van JO9-3! Ga zo door.
Tot slot willen we graag alle lezers fijne feestdagen toewensen!
De redactie

Van de bestuurstafel

D

e winterstop van seizoen 20162017 is inmiddels een feit en ook
een feit is dat onze selectie onder
leiding van Mayk van Driel en Jan
van Hastenberg de winterstop lijkt in te gaan
met een 3e plaats, een goede prestatie! Dit
is de stand op het moment dat ik dit stukje
schrijf, met nog één wedstrijd te gaan tegen
WEC. Mochten we daar verliezen zouden we
wel eens 4e kunnen staan.

Accommodatie, kantine en sportpark
In de zomereditie van "De Bal Is Rond"
schreef ik dat we de geplande goederen- en
dienstenveiling naar zaterdag 8 april 2017
hebben geschoven i.p.v. die te combineren
met de afsluitings- en sponsoravond.
We zijn inmiddels een half jaar verder maar
hebben onlangs moeten besluiten om door
een gebrek aan vrijwilligers de goederen- en
dienstenveiling door te schuiven naar het 4e
kwartaal van 2017. Het liefst in een weekend
wanneer de selectie zondags niet hoeft te
spelen. In deze editie van "De Bal Is Rond"
wordt er een oproep gedaan voor vrijwilligers
die zich willen inzetten voor de goederen- en
dienstenveiling. Bij te weinig aanmeldingen
zijn we alsnog genoodzaakt om de goederenen dienstenveiling af te blazen en dat zou
jammer zijn aangezien het verleden heeft
bewezen dat er mooie bedragen voor onze
club te verdienen zijn. Wil jij een bijdrage
leveren aan een mooi stuk inkomsten voor
de club en ben jij bereid om mee te werken
aan de goederen- en dienstenveiling, meld je
dan aan bij Jori van de Wijdeven of via info@
vvboskant.nl.
Verder gaan we gestaag vooruit met de
vorming van een Omni-stichting of Omni-vereniging. We zijn bezig om de wensen qua
accommodatie per vereniging gestalte te
gaan geven binnen een gezamenlijk gebouw.
Er is tevens een subcommissie gevormd om
de financiële haalbaarheid te toetsen en te
kijken waar we subsidies kunnen halen, want
het moet een multifunctionele accommodatie (mfa) worden.

Financiën en sponsoring
De volgende sponsoren heten we vanaf seizoen 2016-2017 van harte welkom:
Ahrend Nederland, Jos Leenderts Timmer
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en Renovatiewerken Olland, Mobiele Koplamp Hersteller Best, Roxs Elektro World,
SignInc. Nuenen, Olislagers de Grill Specialist, Gebrs. Peters Boomrooierij, Machinale
Timmerbedrijf R. Van den Biggelaar Olland,
Jan Habraken Glas en Aluminium Werken bv,
Betonbouw Rooi bv, Autobedrijf Martien de
Louw vof en Van Kaathoven Meubel & Interieurmaker.
Tijdens de algemene ledenvergadering, maar
ook via social media hebben we de oproep
gedaan om tijdens de sponsoractie "Hart voor
Elkaar" van Rabobank "Hart van de Meijerij".
op v.v. Boskant te stemmen. Daar hebben
jullie goed gehoor aangegeven. We hebben
€ 1.053 binnengehaald tegen € 638 in 2015.
Van de 386 deelnemende verenigingen zijn
we als v.v. Boskant toch als 15e geëindigd. Alle
stemmers hartelijk dank daarvoor!
In 2014 hebben we de incentive uitgeschreven dat iedere nieuwe sponsor die wordt
aangedragen bij de sponsorcommissie, wordt
beloond met 25 consumptiemunten. Deze incentive blijft dit seizoen ook nog lopen. Want
zonder sponsoren kan een club niet bestaan.

Terugblik Ledenvergadering
Uiteraard wil ik nog even terugkomen op
de uitslag van de stemmingsronde voor
mijn herverkiezing tijdens laatste algemene
ledenvergadering. Ik heb sterk overwogen
om per direct mijn functie neer te leggen. Het
crisisberaad dat ik heb gehad met de overige
bestuursleden heeft mij op andere gedachten
gebracht. Het feit dat zij achter mij staan en
het feit dat we samen nog voor zeer grote
uitdagingen staan deed mij besluiten om toch
aan te blijven. Een uitdaging voor zowel mij,
het bestuur als de critici wordt om in dialoog
met elkaar te blijven dit alles met één belang:
onze eigen voetbalclub.
Graag wil ik vanaf deze plek alle leden en
sponsoren fijne feestdagen toewensen.
Wellicht zien we elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari vanaf 14.00 uur om te
proosten op een gezond en sportief 2017.
Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Jeugdhoek

H

et plezier van de jeugdleden om te
komen voetballen wordt ieder jaar
groter en groter. We hebben in
iedere leeftijdscategorie minstens
één vertegenwoordigend team. Wat tot de
meeste tevredenheid stemt is de aanwas van
onderaf oftewel onze toekomst! De JO9 is
goed vertegenwoordigd dit jaar.

Activiteiten
Woensdag 28 december
Zaalvoetbal Kersttoernooi
met Ollandia
Zondag 8 januari
Nieuwjaarsreceptie & -loterij
Zondag 15 januari
Boskant’s got talent
Zaterdag 11 februari
Darten O15/O17/O19
Zaterdag 18 februari
Speurtocht O9/O11/O13
Zaterdag 22 april
Open minidag
Vrijdag 12 mei
Ouder-kind wedstrijden
Zaterdag 20 mei
Thuistoernooi

Ondanks dat de najaarsindeling voor een
enkel team, zacht uitgedrukt, niet goed
is uitgepakt kunnen we in zijn algemeenheid stellen dat iedereen aardig mee heeft
kunnen draaien. De JO9-3 is zelfs kampioen
geworden. Nogmaals proficiat! Daarnaast
zijn er ook successen in de beker behaald: de
MO15-1 zijn knap door!
Uiteraard zijn er naast het voetbal na de
zomervakantie al weer diverse activiteiten
georganiseerd. Waaronder de jaarlijkse
profdag en het bezoek van Sinterklaas.
Op dit moment vindt de F-winterzaalcompetitie weer plaats en zijn onze jeugdleden
volop in de weer met de lotenverkoop voor
de Nieuwjaarsloterij. Hopelijk wordt er weer
veel verkocht want de Boskantse voetbaljeugd kan iedere euro goed gebruiken!

Andere activiteiten die op korte en middellange termijn nog plaats gaan vinden zijn:
het Zaal kersttoernooi met Ollandia, de Playbackshow, Darten, Speurtocht, Meerdaagse
toernooien, Jeugdkamp en natuurlijk ons
eigen toernooi.
We doen er alles aan om de kids een leuke
tijd bij ons clubje te laten beleven. Hiervoor
blijven we natuurlijk altijd vrijwilligers nodig
hebben. Niet alleen bij deze activiteiten
maar ook in de jeugdcommissie. Wanneer
je het leuk vindt om ons te helpen laat dan
eens iets van je horen!
Rest ons alleen nog om iedereen alvast
een prachtig, gezond en sportief 2017 toe
te wensen..!
De jeugdcommissie

Donderdag 25 mei
Vlooienmarkt &
familie toernooi
Vr. 2 t/m ma. 5 juni
Jeugdkamp / meerdaagse
toernooien
Data onder voorbehoud.
Niet alle activiteiten staan
hier vermeld.
e

25

e

25

ck
Playba
editie

ck
Playba
editie

Vacatures
Jeugdcommissie
Voorzitter Jeugdcommissie
Commissieleden

15

i

JAnuar

13

i

JAnuar

SKI-HUT

Trainers
Trainer JO11

Senioren Playback
DJ HUUB DE HAAS
13 januari 2017

Aanvang 19.30 uur
locatie: v.v. Boskant

www.vvboskant.nl
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Junioren Playback
DJ HUUB DE HAAS
15 januari 2017

Aanvang 13.30 uur
locatie: v.v. Boskant

www.vvboskant.nl

Tussen- en eindstanden
jeugd najaar 2016
Boskant JO19-1

3e klasse 201

Boskant JO17-1

3e klasse 201

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Schijndel JO19-2

8

22

39

8

1

Blauw Geel'38 JO17-3

7

21

49

6

2

VOW JO19-1

7

17

29

8

2

Avanti'31 JO17-2

8

19

32

13

3

Boskant JO19-1

7

15

38

11

3

Schijndel JO17-2

8

16

62

9

4

Rhode JO19-3

8

10

21

21

4

Irene JO17-1

8

15

33

28

5

WEC JO19-2

7

9

11

39

5

Boskant JO17-1

8

12

23

14

6

Mariahout JO19-2

8

9

28

35

6

Ollandia JO17-1

8

12

21

26

7

Blauw Geel'38 JO19-3

7

6

19

27

7

Rhode JO17-2

7

4

11

25

8

Avanti'31 JO19-2

7

6

10

27

8

DVG JO17-2G

8

4

8

51

9

DVG JO19-2

7

3

10

29

9

Nijnsel JO17-1

8

0

9

76

Boskant JO15-1

3e klasse 201

Boskant MO15-1

2e klasse 1.3

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Rhode JO15-2

9

27

53

3

1

Avesteyn/Heeswijk MO15-1

7

19

25

6

2

VOW JO15-1

9

22

41

7

2

Blauw Geel'38 MO15-1

8

19

39

5

3

Schijndel JO15-3

9

18

30

14

3

Volkel MO15-1

8

15

17

10

4

Blauw Geel'38 JO15-5

9

16

20

15

4

OSS'20 MO15-2

8

13

27

20

5

Boskant JO15-1

9

14

19

13

5

Schijndel/DE WIT MO15-1

7

11

20

17

6

Irene JO15-1

9

14

23

30

6

VOW MO15-2

8

11

16

12

7

Avanti'31 JO15-2

9

9

9

21

7

Boskant MO15-1

8

8

25

36

8

Ollandia JO15-1G

9

7

16

25

8

FC de Rakt MO15-2

8

4

14

30

9

Nijnsel JO15-1

9

3

7

38

9

UDI'19/Beter Bed MO15-1

8

0

5

52

DVG JO15-2

9

1

3

55

10

Boskant JO13-1

3e klasse 209

Boskant JO11-1G

2e klasse 208

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Avanti'31 JO13-2

9

27

72

8

1

RKVV Keldonk JO11-1G

8

24

87

14

2

Irene JO13-1

9

24

37

5

2

Erp JO11-3

9

19

58

33

3

WEC JO13-1

9

21

57

5

3

FC Uden JO11-4

7

18

80

12

4

Rhode JO13-3G

9

18

73

12

4

Vorstenbossche B. JO11-1

8

16

51

34

5

Boskant JO13-1

9

15

44

33

5

UDI'19 JO11-8

7

9

45

48

6

Nijnsel JO13-1

9

12

28

38

6

Rhode JO11-5G

5

6

31

28

7

Schijndel JO13-4

9

9

15

54

7

Avesteyn JO11-4G

7

6

22

49

8

DVG JO13-2

9

4

8

53

8

Sparta'25 JO11-4G

8

6

18

69

9

Blauw Geel'38 JO13-6

9

3

9

82

9

Toxandria JO11-1G

8

3

24

63

Heeswijk JO13-2

9

1

6

59

10

Boskant JO11-1G

5

0

4

70

10
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Boskant JO9-1G

2e klasse 201

Boskant JO9-2G

3e klasse 206

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Irene JO9-1

9

25

8

0

1

Blauw Geel'38 JO9-13

8

24

8

0

2

SCMH JO9-1

8

22

7

0

2

Irene JO9-3

9

21

7

2

3

Ollandia JO9-1G

8

18

6

2

3

Rhode JO9-8

9

19

7

3

4

Rhode JO9-2

8

15

5

3

4

Schijndel JO9-4

9

19

7

3

5

Nijnsel JO9-1

8

12

4

4

5

Ollandia JO9-2G

8

13

5

4

6

Avanti'31 JO9-4G

8

10

15

6

6

DVG JO9-4

9

13

5

5

7

Boskant JO9-1G

7

9

3

4

7

Avanti'31 JO9-7

9

12

4

5

8

Blauw Geel'38 JO9-3

8

4

2

7

8

WEC JO9-3G

9

6

2

7

9

Schijndel JO9-3

8

3

2

18

9

Boskant JO9-2G

9

3

1

8

VOW JO9-1

8

0

0

8

10

Rhode JO9-9

9

0

0

9

10

JO9-3 Kampioen!

D

e allerjongsten van v.v. Boskant (JO9-3)
hebben de najaarsreeks als kampioen van
de eigen poule weten af te sluiten. Een hele
knappe prestatie van Tycho, Mats, Luca, Sam,
Niek en Rick! De allerlaatste wedstrijd werd gespeeld
tegen de directe concurrent De Zwaluw uit Vught. Het
werd nog heel spannend, maar onder leiding van de
coaches Manuel en Maarten wisten de jonkies uiteindelijk met 4-3 aan het langste eind te trekken!
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Goederen- en
dienstenveiling
uitgesteld!
Na twee succesvolle dienstenveilingen in 2004 en 2006 hebben we met een clubje enthou
siastelingen in de loop van 2016 het plan opgevat om te proberen de opbrengst van die veilingen tenminste te evenaren en op deze manier een mooi financieel bedrag binnen te halen
voor de gehele vereniging, zowel voor onze jeugdspelers als senioren.
Het plan voor de diensten- en goederenveiling 2017 was geboren. Op basis van eerder opgedane ervaringen en met nieuwe inzichten hebben we een opzet gemaakt voor een dienstenen goederenveiling op 8 april 2017. De eerste afspraken zijn ook gemaakt en jullie hebben al
een vooraankondiging gehad via de website.
Helaas hebben wij als organisatie moeten constateren dat we met een te kleine groep vrijwilligers zijn om het evenement te kunnen laten slagen en er een groots succes van te maken.
Een lastig maar ook moedig besluit; we hebben nu gelukkig nog geen kosten hoeven maken.

We gooien het bijltje er niet bij neer!
Wanneer we alsnog voldoende vrijwilligers kunnen mobiliseren om het bestaande team te
ondersteunen gaat de dienstenveiling alsnog plaatsvinden in het najaar van 2017 of begin
2018. Daarom doen we via deze mail een beroep op jou om je talenten voor deze dienstenveiling in te zetten. We gaan uit van ieders kracht; jouw inbreng is van groot belang voor het
slagen van deze dienstenveiling. We kunnen hulp gebruiken bij het aanbrengen van kavels
en bij de organisatie van de avond zelf. Wellicht gaan we je daarvoor nog persoonlijk benaderen? Stel ons dan niet teleur of meld je nu alvast aan. Wanneer we een voldoende grote
groep vrijwilligers hebben gaan we de taken verdelen en er volgas tegenaan om het tot een
succes te maken.
Wat ons de toekomst ook gaat brengen op sportief en/of politiek gebied, een mooie financiële impuls kunnen we als club altijd goed gebruiken.
En daar profiteert ieder lid van. OOK JIJ !!
Namens de organisatie goederen- & dienstenveiling v.v. Boskant 2017,
Ronald ter Haak
Jori v.d. Wijdeven (aanmelden: jorivdwijdeven@hotmail.com)
Ilona van Galen
Ad Nouwens
Wilbert van der Heijden
Peter v.d. Elsen
Patrick Rovers
Wilco Verhagen
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Profdag
jeugd
gezellige
happening
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De organisatie van de "profdag", een
jeugdactiviteit die al een aantal jaren
wordt georganiseerd in de herfstvakantie, kan zich al gerust gaan opmaken
voor het vervolg in 2017. Liefst 57 jeugdleden (van A tot D om de oude termen
nog maar eens te gebruiken) hebben er,
begeleid door een aantal selectiespelers,
weer een heerlijke dag van gemaakt.
Vanzelfsprekend heeft het herfstzonnetje
daarin duidelijk ook een bijdrage gehad!
De voormiddag was ingevuld door Mayk
van Driel, in het dagelijks leven hoofdtrainer van de Boskant selectie. De spelvormen die door hem waren opgezet
hadden als thema: "Het verbeteren van
balbezit." En....... niet "vrijblijvend", want
telkens weer was er wel een wedstrijd
element ingebouwd.

Een van de vaste aanwezigen op de
profdag is good-old Jan van Hastenberg.
Als oud-keeper van Boskant verzorgde
hij jarenlang de keeperstraining. Daarmee is hij gestopt, maar voor de profdag
worden alle andere activiteiten aan de
kant gezet!
In de middagpauze werd het sportpark
"omgebouwd" tot een heus (voet)golf
terrein. De teams kregen de uitdaging
om een 11-tal hindernissen te overwinnen. Natuurlijk met de uitdaging om het
aantal "trappen" minimaal te houden.
Helaas bleek het "putten" uiteindelijk
nog het lastigste karwei!
Niets dan positieve geluiden na afloop
van deze sportieve herfstdag!
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Licht(mast)processie
schept licht in de
duisternis op
nieuwe trainingsveld
Afgelopen zomer werd er op het nieuwe trainingsveld een sterk
verhoogde concentratie testosteron gemeten. Met vereende
oerkrachten heeft een groep vrijwilligers ervoor gezorgd dat
een aantal lichtmasten, die voorheen op het oude trainingsveld stonden, verhuisd werden naar het nieuwe trainingsveld.
Ondanks de belangeloos ter beschikking gestelde machines
was een spiermassage door “moeder de vrouw” geen overbodige luxe. Volgende keer Lindy en Gérard maar eens als ondersteuning vragen bij zware fysieke werkzaamheden.
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 10 november 2016

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten die tijdens de ledenvergadering zijn besproken. De
volledige notulen worden binnenkort gepubliceerd op
de website.
Voorzitter Ronald ter Haak opent de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte
gehouden ter nagedachtenis van Henk van Uden, Peter
van Kaathoven en Harrie de Koning. Deze leden van
v.v. Boskant overleden tijdens het seizoen 2015-2016.

Jaarverslag 2015-2016 (secretaris)
• Het totaal aantal leden steeg licht ten opzichte van
seizoen 2014-2015 (van 326 naar 338). Het aantal senioren en pupillen groeide. Het aantal junioren bleef
ongeveer stabiel.
• Tijdens de algemene ledenvergadering van november 2015 namen Huub van der Zanden en Wouter
Jacobs officieel afscheid als bestuurslid van v.v.
Boskant. Roy van der Linden werd tijdens diezelfde
vergadering gekozen als nieuw bestuurslid.
• Thom Saris en Rick van der Zanden werden tijdens
de algemene ledenvergadering in het voorjaar van
2016 gezamenlijk gekozen tot sportman van het jaar.
Doordat de genomineerden zich terugtrokken werd
niemand gekozen tot sportvrijwilliger van 2015.

Technische Commissie
De nieuwe opzet van de technische commissie is
tijdens de vergadering gepresenteerd door de nieuwe
voorzitter van deze commissie (Rudy Neggers). Tevens
is de nieuwe functie van Ties Brans (aansluiting junioren-senioren) toegelicht en is een overzicht gegeven
van de plannen die de KNVB heeft m.b.t. de nieuwe
wedstrijdvormen bij de pupillen. In het artikel ‘Nieuws
van de Technische Commissie’ (elders in dit blad)
wordt één en ander uitgebreider toegelicht.
Op technisch gebied zijn er de volgende vacatures:
•
•
•
•
•

Trainer/coach Boskant 2 (nieuwe seizoen)
Vlagger Boskant 2
Leider en vlagger Boskant 4
Trainer JO11
Verenigingsscheidsrechters
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Sponsorcommissie
Ronald ter Haak (voorzitter sponsorcommissie) geeft
een overzicht van de huidige bezetting van de sponsorcommissie en geeft een overzicht van de nieuwe
sponsoren, die van harte welkom worden geheten bij
de vereniging. De doelstelling voor 2016-2017 was om
10 nieuwe sponsoren te werven. Een speciale vermelding was er voor Wijdeven Isolatie, als sub-hoofdsponsor van v.v. Boskant. In totaal heeft de vereniging nu
111 sponsoren.
Tot slot roept Ronald alle leden nog op wederom op
v.v. Boskant te stemmen bij de Hart voor Elkaar actie
van de Rabobank.

Financiën
Overzicht 2015-2016
Penningmeester Mark van Kaathoven geeft een overzicht van de financiële situatie van de vereniging. Het
afgelopen seizoen is afgesloten met een negatief resultaat van € 1.473. Het uiteindelijke resultaat valt minder
negatief uit dan was begroot (-€ 7.095). Tegenover een
opbrengstenstijging van 8,9% stond een toename van
de kosten van 6,3%. Belangrijk om te vermelden is dat
de incidentele baten als gevolg van de verkoop van
de units aan het trainingsveld vanwege de vergelijkbaarheid t.o.v. andere jaren, niet is meegenomen in
bovengenoemde berekening.
De opvallendste zaken aan de opbrengstenkant zijn
hogere ‘overige opbrengsten’ (de eerder genoemde
units), de hoger dan begrote opbrengen uit de kantine
en activiteiten en de lager dan begrote inkomsten uit
overige activiteiten. De opvallendste zaken aan de
kostenkant zijn hogere kosten voor accommodatie en
sportvelden dan in 2014-2015 (nieuwe veldhuurverhoging), de lagere kosten voor de inkoop van drank en
etenswaren en de lagere energiekosten.
Verslag kascontrolecommissie
Jos van der Zanden geeft namens de kascontrolecommissie door dat de financiële boekhouding in orde is.
Daarnaast complimenteerde Jos het bestuur voor het
gevoerde financiële beleid, omdat er een stijgende lijn
zichtbaar is in een moeilijke tijd en ondanks de extreme veldhuurverhogingen door de gemeente. Er moet
daarom begrip zijn voor de noodzaak van bepaalde
impopulaire maatregelen.
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Hoewel Jos van der Zanden drie termijnen in de kascontrolecommissie heeft gezeten, stelt hij zich beschikbaar voor nog een extra jaar. De vergadering gaat
hiermee akkoord.
Begroting 2016-2017

Met de komst van de nieuwe gemeente Meierijstad is
het van belang dat de Boskantse sportverenigingen
een eenduidig geluid laten horen. De dorpsraad heeft
hierbij een ondersteunende rol. Nadat Wil een overzicht heeft gegeven van de voordelen die een mogelijke samenwerking met de tennis- en jeu-de-boules-vereniging kan bieden, sluit hij af met de mededeling dat
de gesprekken met de andere verenigingen en dorpsraad in de komende periode zullen worden voortgezet.

Voor het seizoen 2016-2017 is een positief saldo van
€ 1.329 begroot. Deze begroting is onder meer gebaseerd op een stabilisering (of hooguit een indexering)
van de veldhuur. De vergadering gaat akkoord met de
gepresenteerde begroting.

Mededelingen algemeen

Bestuursverkiezing

Behalve de eerder genoemde vacatures op technisch
vlak, is de club ook nog op zoek naar:

Voorzitter Ronald ter Haak was aftredend en herkiesbaar. Voor het secretariaat van de vereniging droeg
het bestuur Ron van Breemen voor. In een stemronde
hebben 64 leden hun mening gegeven over de kandidatuur van Ronald en Ron. De uitkomst was als volgt:
Ronald: 36 voor, 3 blanco, 25 tegen. Ron: 64 voor.

•
•
•
•
•

Voorzitter jeugdcommissie
Leden jeugdcommissie
Penningmeester (per november 2017)
Kantine vrijwilligers (vooral zaterdagochtend)
Zaterdags- en zondagsdienst medewerkers

Hiermee werd Ronald ter Haak herkozen als bestuurslid van v.v. Boskant en treedt Ron van Breemen officieel toe tot het bestuur voor een periode van 3 jaar.
Tijdens de vergadering is tevens kenbaar gemaakt dat
penningmeester Mark van Kaathoven zich niet herkiesbaar stelt voor een nieuwe termijn, nadat hij zijn
huidige heeft uitgediend (november 2017).

Rondvraag

Samenwerking

Maurice Vorstenbosch: vermeldt dartactiviteiten

Namens de Dorpsraad van Boskant geeft Wil van der
Linden een samenvatting van de stand van zaken met
betrekking tot de samenwerking met andere verenigingen binnen het dorp. Hij geeft daarbij aan dat
de voorkeur van de betrokken partijen uitgaat naar
samenwerking binnen het eigen dorp boven samenwerking met verenigingen uit andere dorpen.

Huub van der Zanden: benoemt de ongemakkelijke
situatie binnen de ledenvergadering en hoopt dat een
dialoog op termijn tot een fijnere situatie kan leiden
dit alles in het belang van onze club.

Willem van Hastenberg: we hebben dit jaar toch wel
Zwarte Pieten? Hierop kon bevestigend geantwoord
worden.
Ad de Bever: biedt zijn hulp aan bij diverse activiteiten
o.a. dienstenveiling

Gehoord & gezien
Kantine De Scheken: ook voor romantische etentjes bij kaarslicht
(goed voor uw relatie).
Blijkbaar hebben deze oud-voorzitters zojuist ook een romantisch
etentje bij kaarslicht gehad.....
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Pubquiz
Voor de organisatie was het even flink doorwerken geweest om
de quiz nog op tijd af te krijgen. Gelukkig werd dit beloond met
een groot aantal enthousiaste deelnemers, die op donderdag
3 november naar de kantine waren gekomen om er weer een
gezellige avond van te maken.

H

et was voor v.v. Boskant alweer
de 7e keer dat de quiz werd georganiseerd. Toch blijft het lastig
om de moeilijkheid van de vragen
in te schatten. Dat blijkt ook telkens weer
uit de antwoorden. Sommige vragen worden door niemand goed beantwoord en
andere vragen blijken voor weinig teams
een probleem te zijn. Gemiddeld genomen
wordt meer dan de helft van de vragen van
een goed antwoord voorzien.
Inmiddels is wel de juiste formule gevonden om de quiz voor een schappelijk tijdstip af te krijgen. Waar het de eerste jaren
nog wel eens nachtwerk kon worden, lukt
het nu om voor 12 uur klaar te zijn. Drie
vragenrondes met ieder 10 a-b-c vragen
zorgt dus voor 2 uur spelplezier.
De categorieën voor deze quiz waren: 1.
Sport & entertainment, 2. Varia en 3. Actueel. De vragen waren dan ook zeer divers.
Ronde 1 werd gewonnen door De Krijgers.
Zij hadden met deze ronde zoveel voorsprong opgebouwd dat ze nauwelijks nog
waren in te halen door de rest. Zeker nadat ze ook nog eens ronde 2 naar zich toe
wisten te trekken. Het team van Rudy, Erik
en Frank werd deze keer aangevuld met
meervoudig pubquiz kampioen Anton.

De winnaars van de pubquiz krijgen
de wisselbeker overhandigd van
presentator Jos van der Zanden.
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Deze ‘krijgers’ (voormalig Ondanks Jos)
mochten voor de 2e keer pronken met de
cup, maar moesten ronde 3 wel laten aan
het team Marc & Friends. Dit team (met
Marc, Edward, Jolanda en Yvonne) bleek
het beste op de hoogte te zijn van de
actualiteit.
De uiteindelijke eindrankschikking is iedere editie vrijwel identiek, al zijn er soms
uitschieters naar boven of beneden. Wat
hierbij opvalt is dat vooral de teams die
alleen uit vrouwen bestaan over het algemeen slecht scoren. Nu kunnen we flauw
concluderen dat dit meteen de reden is
dat vrouwen minder goed scoren op de
arbeidsmarkt, maar omdat de organisatie
alleen uit mannen bestaat is het waarschijnlijker dat de vragen minder goed op
vrouwen zijn afgestemd. De organisatie
zou dan ook graag vernemen welke vragen we in de quiz moeten verwerken om
ook de vrouwen met enig zelfrespect huiswaarts te kunnen laten keren. Suggesties
zijn dus van harte welkom.
De organisatie

Gehoord & gezien
Werkdruk
Gezien de stand in de eindrankschikking bleek
de naam ‘Dreamteam’ misschien een wat ongelukkige keuze. Nikki had echter een goede
verklaring voor de minder goede prestaties
van haar team. Doordat zij moeten werken is
het onmogelijk om op al die ‘onzinnige’ vragen
een antwoord te weten. Zo gaven zij als antwoord op vragen over de Islamitische Staat en
het klimaat: "Wij werken! Geen tijd voor TV!"
Gelukkig had Nikki tussen al het werken door
nog wel even tijd om deel te nemen aan de
pubquiz.

Pupquiz
Hans van Driel is zo in de wolken met zijn
nieuwe gezinslid dat hij zich soms vergist. Zo
was hij onlangs echt in de veronderstelling dat
er geen Pubquiz in de kantine werd georganiseerd maar een Pupquiz. Niet lang nadat hij
deze fout ontdekt had werd duidelijk dat hij
thuis niet gemist kon worden: de puppy wilde
niet in de bench en baasje Hans moest even
komen helpen.....
Pech voor Nikki want Hans zat bij haar in het
team en kijkt regelmatig TV.

#

Team

R1

R2

R3

Totaal

1

De Krijgers

52

34

27

113

2

ZVZZ

42

32

28

102

3

Witte Geit

41

31

27

99

4

Marc & Friends

33

33

31

97

Boskant 6

46

26

25

97

6

Technische Commissie

37

27

25

89

7

Team Einstein

33

27

26

86

8

De Perry's

36

26

22

84

9

De Verlichting

31

29

19

79

28

26

24

78

29

26

23

78

12 De Ladykillers

33

25

19

77

13 De Dames van

35

18

23

76

14 De Dansende juffies

24

22

22

68

15 De Toppers

23

21

23

67

16 Dreamteam

27

22

16

65

17 De wondersloffen

21

18

21

60

10 Team Emiel
Wijdeven + Intelect

Uitslag PubQuiz 3 november 2016
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Thijs Hanegraaf aan de leiding
in het topscorersklassement
Het seizoen is halverwege. De winter heeft zijn intrede gedaan en
iedereen geniet van een welverdiende winterstop. Een mooi
moment om eens terug te blikken op de eerste seizoenshelft.

E

r zijn ook de afgelopen maanden weer
veel goals gescoord door de leden
van onze vereniging. Tijd om eens te
analyseren wie het meest doeltreffend
was in het blauw en wit.
Bovenaan de topscorerslijst vinden we Thijs
Hanegraaf. Waar hij vorig jaar in het eindklassement nog net zijn meerdere moest erkennen
in Roel Brans, lijkt hij vastberaden om er dit
jaar wel met de titel vandoor te gaan. Halverwege het seizoen heeft hij al 12 keer het net
weten te vinden, een uitstekende prestatie!

Thijs wordt op gepaste afstand gevolgd door
Edo Brans en Daan Rovers. Met 8 gescoorde
doelpunten delen zij de tweede plaats. Een
verschil dus van vier doelpunten met Thijs.
Zou het Daan en Edo nog lukken om hem te
achterhalen?
De top vijf wordt verder gecomplementeerd
door Joris Doreleijers met 7 doelpunten en Roy
van der Linden met 6 doelpunten. Ook voor
hen dus een mooie uitdaging om te proberen
nog enkele plaatsjes op de ranglijst te stijgen,
al lijkt de koppositie toch wel erg ver weg.

Tussenstand topscorers
Seizoen 2016-2017
#
1
2
		
4
5
6
7
		
		
		
		
		

Speler
Thijs Hanegraaf
Edo Brans
Daan Rovers
Joris Doreleijers
Roy van der Linden
Rens van de Wijdeven
Luuk de Beer
Mark van der Heijden
Stan Veldkamp
Falco Visser
Ruud Gevers
Thijs van Asveldt

Goals
12
8
8
7
6
5
4
4
4
4
4
4

Doelpunten bijgewerkt t/m 4 december 2016.
Van Boskant 4 zijn helaas geen gegevens bekend.
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BOSKANT 1 SEIZOEN 2016-2017

BOSKANT 2
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BOSKANT 4

BOSKANT 3

BOSKANT 5

BOSKANT 6

BOSKANT VR1

BOSKANT JO19-1

BOSKANT JO17-1

BOSKANT JO15-1

BOSKANT MO15-1
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BOSKANT JO13-1

BOSKANT JO11-1G

BOSKANT JO9-1G

BOSKANT JO9-2G

BOSKANT JO9-3

BOSKANT MINI'S

Eerste ronde
biljarttoernooi
voor 67%
gespeeld!

De winterstop nadert, ook voor de deelnemers van de biljartcompetitie. Even geen ontspanning op het groene laken, ’s winters zijn de
dagen ingevuld met andere activiteiten.
Pas op 9 februari start ronde twee. Op moment van dit schrijven zijn
20 van de 32 wedstrijden in de eerste ronde gespeeld. Met nog twee
donderdagen (waarvan 1 avond een zogenaamde inhaaldag) voor
Kerst moet het mogelijk zijn die score nog wat te verhogen.
In de 2e ronde zullen er per poule 8 deelnemers de strijd vervolgen.
En....... degene die verliest, valt dan gelijk af. Dit in tegenstelling
tot de 1e ronde waarin eenieder twee wedstrijden speelt en dan op
basis van punten of (doel)gemiddelde, verder gaat.
Ook dit “seizoen” is het weer spannend! Technisch subtiel spel,
afgewisseld door partijen waarbij de speelballen nog dagenlang
“hoofdpijn” hadden van de vele “kopstoten” en gelukkig bijna een
volle week konden “uitrusten” voordat ze weer in actie moesten
komen. Slechts 4 van het totaal van de 32 spelers die in actie zijn gekomen kunnen, met 2 gewonnen wedstrijden, volledig ontspannen
de feestdagen in! De overige zullen minimaal nog één keer vol aan
de bak moeten!
Organisatie

20

De Bal Is Rond Kerst 2016

Tussenstanden senioren 2016-2017
(t/m 11 december 2016)
Boskant 1

4e klasse I

#

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

1

Boxtel 1

12

6

5

1

23

23

12

2

BMC 1

11

7

1

3

22

27

13

3

Boskant 1

12

6

4

2

22

22

16

4

Avesteyn 1

11

5

4

2

19

20

14

5

Mariahout 1

12

5

3

4

18

25

20

6

WEC 1

12

4

5

3

17

20

21

7

Maliskamp 1

11

5

1

5

16

23

26

8

DVG 1

11

5

0

6

15

29

22

9

VOW 1

11

4

3

4

15

20

18

10

Vorstenbossche Boys 1

12

3

4

5

13

21

32

11

SCI 1

11

2

3

6

9

16

27

12

RKVV Keldonk 1

12

2

3

7

9

13

26

13

WHV 1

12

2

2

8

8

20

32

Boskant 2

reserve 3e klasse F

Boskant 3

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

1

Boskant 2

12

27

29

16

1

2

ASV'33 2

11

21

27

17

2

3

Mifano 2

11

20

26

15

4

MULO 2

12

18

30

5

Deurne 3

11

16

6

SC Helmondia 2

11

15

7

Mariahout 2

11

8

DVG 2

9

reserve 5e klasse 21
G

P

DPV

DPT

Sparta'25 5

9

27

52

7

MVC 2

11

25

41

16

3

ASV'33 3

11

22

41

24

24

4

Mifano 3

10

19

41

31

29

26

5

NWC 7

10

18

33

30

24

23

6

RKPVV 2

9

15

49

37

14

21

22

7

Boskant 3

10

15

29

29

12

14

29

27

8

Mierlo Hout 5

10

12

25

27

Bruheze 2

12

13

20

37

9

Erp 5

11

12

23

41

10

Nijnsel/TVE Reclame 3

11

10

18

25

10

Blauw Geel'38/JUMBO 8

10

10

36

37

11

Milheezer Boys 2

12

8

17

38

11

Gemert 5

10

4

20

47

12

Mariahout 4

11

1

8

72

Boskant 4

reserve 5e klasse 23

Boskant 5

reserve 6e klasse 44

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

FC Uden 4

8

24

32

10

1

Avanti'31 7

11

30

32

11

2

Gemert 6

9

21

34

17

2

Schijndel/DE WIT 6

10

24

34

21

3

Boskant 4

9

17

37

18

3

Rhode 7

11

23

35

18

4

Blauw Geel'38/JUMBO 11

10

16

27

25

4

ELI 5

11

19

42

24

5

Volkel 4

10

15

28

23

5

Heeswijk 7

10

17

27

27

6

RKVV Keldonk 3

10

14

30

25

6

DVG 8

11

14

24

41

7

VOW 3

10

13

22

29

7

Boskant 5

10

12

21

18

8

Erp 6

10

10

24

38

8

Nijnsel/TVE Reclame 5

11

11

26

27

9

UDI'19/Beter Bed 11

10

8

25

31

9

Blauw Geel'38/JUMBO 17

11

10

21

34

10

Sparta'25 6

8

6

18

26

10

Mariahout 6

11

9

18

42

11

Boekel Sport 5

10

6

16

51

11

Erp 10

10

8

26

34

12

WEC 4

11

7

19

28

21
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Boskant 6

reserve 6e klasse 45

Boskant VR1

6e klasse 08

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

WEC 6

10

30

33

11

1

Mariahout VR1

9

27

49

2

2

Irene 4

10

27

49

19

2

Schijndel/DE WIT VR1

10

23

46

10

3

Heeswijk 8

9

14

19

14

3

TOP VR1

9

19

27

16

4

Blauw Geel'38/JUMBO 14

10

14

35

33

4

Boerdonk VR1

8

16

33

17

5

Avanti'31 8

9

13

14

18

5

WEC VR1

10

16

36

29

6

DVG 7

8

10

21

24

6

Nijnsel/TVE Reclame VR2

10

16

20

18

7

Boskant 6

9

10

34

33

7

WHV VR1

9

9

16

29

8

Nijnsel/TVE Reclame 6

9

8

22

41

8

Rhode VR2

8

6

7

27

9

ELI 4

8

7

13

18

9

EVVC VR2

8

6

12

37

10

Rhode 6

9

7

19

30

10

HVCH VR3

10

6

14

33

11

Festilent 7

9

3

11

29

11

Boskant VR1

7

0

1

43

Verenigingsnieuws
Spelregelbewijs voor de JO17
Vacatures
Bestuur
• Penningmeester
Commissies
• Voorzitter/aanspreekpunt
jeugdcommissie
• Lid/leden TC jeugd
• Leden zaterdag- en
zondagdienst
Technisch
• Trainer/coach Boskant 2
(m.i.v. seizoen 2017-2018)
• Vlagger Boskant 2
• Leider Boskant 4
• Vlagger Boskant 4
• Trainer JO11
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.

Dit jaar is het voor de derde keer verplicht voor onze JO17 (B-junioren) om het zogenaamde spelregelbewijs te gaan behalen. In het seizoen 2014-2015 is deze verplichting
ingevoerd. Het spelregelbewijs is een veelgevraagde maatregel in het voetbal. De insteek
is dat meer spelregelkennis bijdraagt aan meer voetbalplezier. Er is een aantrekkelijke
spelregelwebsite (www.voetbalmasterz.nl), waarop jeugdspelers (maar ook anderen)
kunnen oefenen en verenigingen opleidingsmateriaal kunnen halen om mee aan de slag
te gaan. De Technische Commissie Jeugd coördineert samen met Wilco Verhagen het
behalen van de spelregelbewijzen door de jeugdspelers voor wie dit verplicht is.

Voetballen op kunstgras
Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden krijgt het bestuur veel vragen over het standpunt van v.v. Boskant hierover. Het
bestuur volgt hierin het advies van de KNVB: in afwachting van de resultaten van het
lopende onderzoek wordt er gewoon gevoetbald. Dit geldt in ons geval uiteraard alleen
voor een beperkt aantal uitwedstrijden op kunstgras. Indien spelers of leiders hiermee
problemen hebben, kunnen wij de vereniging van de tegenstander verzoeken ons op een
gewoon veld te laten spelen. Indien mogelijk wordt hieraan dan vaak gehoor gegeven.
Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de
KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS)
momenteel uitvoert. De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor
de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de
huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.
Ook het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese
Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en
de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek
worden rond februari 2017 verwacht.
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Sinterklaasfeest
Ongelofelijk maar waar: het Sinterklaasfeest bij onze voetbalclub
loopt eigenlijk nooit zoals het zou
moeten horen. Ook editie 2016
was weer bijzonder. De ruim 30
aanwezige kinderen zongen de
longen uit hun lijf, maar Sinterklaas “kwam maar niet binnen
met zijn knecht”. Het bleek dat
hij buiten op het voetbalveld zijn
handen vol had aan zijn voetbalpieten. Met rode en gele kaarten
probeerde hij ze een beetje kalm
te houden. Pas toen ze binnen
waren en aangemoedigd door de
kinderen hun voetbalkwaliteiten
getoond hadden, werden ze weer
wat rustiger en kon Sinterklaas
het programma vervolgen.
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Na een uurtje vond Sint het weer
welletjes en verliet d’n Boskant
om elders anderen blij te gaan
maken. Een aantal kindjes had
het vertrek van het hoge bezoek
niet eens in de gaten zo gingen
ze op in hun nieuwe speelgoed.
Het was weer een zeer geslaagd
middagje: organisatie bedankt!
Als het goed is houdt de Sint zich
aan zijn belofte en komt hij volgend jaar weer. Hopelijk zijn dan
ook alle trommelvliezen van de
aanwezige volwassenen weer een
beetje hersteld.
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Wè doe de gij nou..?
...vûr d'n Boskant!

Profiel

Naam:
Michael van den Hove
Leeftijd:
43 jaar
Woonplaats:
Sint-Oedenrode
Functie:
Lid Commissie
PR & Media
Uitvoerend sinds:
2006
Overige taken:
Diverse taken op het
gebied van design

Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Michael van den Hove. De
meeste mensen kennen mij waarschijnlijk
wel binnen de vereniging.
Sinds afgelopen seizoen ben ik gestopt met
voetballen, dit heb ik vanaf 1980 gedaan bij
d’n Boskant. Naast voetballen ben ik binnen
de vereniging al enige tijd actief op allerlei
gebied.

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen,
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
De functie ‘lid commissie PR & media’ klinkt
wat algemeen en abstract, maar het takenpakket behelst meerdere onderdelen die de
lading dekken voor PR en media uitingen.
Maar allereerst een uitleg hoe ik erin ben
gerold.......

Kun je ook meer over jezelf / jouw achtergrond vertellen?
Ik ben geboren in Eindhoven, waar ik ook
tot mijn 5e jaar heb gewoond. Daarna zijn wij
met ons gezin verhuisd naar de Populierenlaan in Boskant. Waar ik vanaf mijn 6e bij de
vereniging ben gaan voetballen. Tot mijn 18e
hebben we daar gewoond, daarna zijn we
verhuisd naar de Bolle Akkers in Sint-Oedenrode. De gemeente zijn we dus niet meer
uitgegaan. En zelf woon ik nu nog steeds in
Rooi, maar ben altijd betrokken gebleven bij
v.v. Boskant.

Begin 2006 heeft een werkgroep met
Jan van der Werff, Christ van Hastenberg,
Wouter Jacobs en Roy van der Linden mij en
Jeroen Dortmans erbij gehaald om voor v.v.
Boskant een website te ontwikkelen. Deze
is er eind 2006 ook gekomen. In het begin
deed ik hiervoor alleen de lay-out, maar
uiteindelijk werd ik algemeen beheerder van
de website.
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Twee jaar later in 2008 stopte Ad Nouwens
met het clubblad en zochten de overgebleven redactieleden iemand die de opmaak
van het clubblad wilde verzorgen. Sindsdien
verzorg ik de lay-out van 'De Bal Is Rond' en
ben ik inmiddels ook eindredacteur.

‘Overige’ werkzaamheden zijn voornamelijk
gericht op ondersteuning van activiteiten en
sponsoring. Voorbeelden hierin zijn: ontwerpen van posters, kaarten, flyers, advertenties, reclameborden, informatie op het
beeldscherm in de kantine (narrow casting,
red.), fotocollages pupil van de wedstrijd,
uitnodigingen etc. etc. (Dit zijn zo ‘enkele’
voorbeelden waar Michael zich mee bezig
houdt!)
Wat houdt dat in?
Voornamelijk het vormgeven van de informatie die ik tot mijn beschikking krijg.
Meestal krijg ik een verzoekje per mail toegestuurd en dan ga ik ermee aan de slag. De
inhoud is vaak vormvrij, waarbij ik de informatie omzet naar iets tastbaars. Daarna zorg
ik voor de verdere afwikkeling, zoals het
bestellen van drukwerk en de communicatie
via de website of het clubblad.
Waarom doe jij dit werk?
Nou, dat is heel simpel, voornamelijk omdat
ik het heel leuk vind om te doen. Maar ook
is v.v. Boskant voor mij een soort proeftuin.
Dit doe ik tegenwoordig ook beroepsmatig,
maar hier heb ik niet voor geleerd. (Meer
hierover verderop in het interview.) Door
zelf leren, uitproberen en te verbeteren
ontwikkel ik mezelf hierin. Bijvoorbeeld bij
het ontwerpen van een poster; wat kan wel
of niet, past die foto erbij, welke stijl, kleur
of vormgeving pas ik toe. Mijn werk is de
laatste jaren kwalitatief echt wel wat beter
geworden.
Om de perfectionist echt te omschrijven (red.):
Voor de pubquiz wordt iedere keer een andere
poster gemaakt. De basis is altijd hetzelfde,
maar de omgeving verandert steeds. Om de
twee wijnglazen, die op iedere poster staan,
zoveel mogelijk op te laten gaan in de omgeving heeft hij de glazen zo bewerkt dat ze
doorschijnend zijn.
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Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw
dagtaak of periodieke taak eruit voor dit
alles?
Ik krijg bijna dagelijks verzoeken voor diverse zaken. (Dat krijg je als je in meerdere
mailingslijsten staat.) Ook al word ik niet
direct gevraagd voor een opdracht, toch
ga ik dan al nadenken hoe en wat ik bij kan
dragen aan een bepaalde activiteit. Vooruit
denken, vormgeven en... oh ja ook af en toe
de website up-to-date brengen. Zo zien de
taken er wel zo’n beetje uit.
Terugkerende thema’s van de activiteitenkalender kunnen vaak zonder overleg van
een afbeelding worden voorzien. Dan kan ik
vooruit werken. Bij bijzondere activiteiten
kan dit pas als de organisatie met aanvullende informatie komt.
Hoewel veel taken op een middag of avond
kunnen worden afgewerkt, heb ik ook een
paar keer per jaar te maken met een behoorlijke ‘werklast’. De laatste dagen voor
het uitkomen van De Bal Is Rond en enkele
dagen voor de pubquiz (een activiteit die
Michael mede organiseert, red.) staan vaak
volledig in het teken van het eindproduct.
Voor het opmaken van een editie van het
clubblad heb ik ongeveer 40 uur nodig. Deze
uren zou ik graag verspreiden over een 4-tal
weken, maar in de praktijk komt het vaak op
de laatste dagen aan.
Dit komt voornamelijk omdat ik afhankelijk
ben van het aangeleverde materiaal. Er
wordt elke editie wel een deadline vastgesteld voor het inleveren van stukken, maar
voor veel mensen is dit meer een wake-upcall en gaan dan pas aan de slag.
Ook in het in elkaar zetten van de pubquiz
en het bedenken van een vragenronde gaan
behoorlijk wat uren zitten en ook hier geldt
dat ik pas echt aan de slag kan als alles is
aangeleverd.
Omdat De Bal Is Rond de meeste tijd van
mijn werkzaamheden in beslag neemt, wil
ik wel een inzicht geven van hoe dit blad tot
stand komt. Bij de redactie werken we met
een actielijst, waarop we vooraf al aangeven
wat er in ieder geval allemaal in moet komen
te staan en wie ervoor zorgt dat de betreffende informatie wordt aangeleverd. Deze
lijst breidt zich naarmate de deadline nadert
steeds verder uit. Op rustige dagen pak ik
vaak de actielijst er even bij om te kijken of
er al iets kan worden uitgewerkt. De redactieleden plaatsen alles dat ze verzameld
en geschreven hebben op OneDrive, zodat
ik het daar alleen maar vanaf hoef te plukken. De teksten plaats ik vervolgens in een
opmaakprogramma. Rekening houdend met
het beeldmateriaal dat is aangeleverd be-

V.V. Boskant
is voor mij
een soort
proeftuin.

paal ik op dat moment hoeveel pagina’s een
artikel in beslag gaat nemen. Ook dit wordt
genoteerd in de actielijst. Aan het einde kan
ik dan vrij goed inschatten op hoeveel pagina’s we gaan uitkomen. Dit is nodig omdat
het aantal pagina’s deelbaar moet zijn door
4 (het clubblad is samengesteld uit dubbelgevouwen vellen A3 en dat zijn telkens 4
pagina’s A4, red.).
Het meeste werk zit hem in het selecteren
en bewerken van beeldmateriaal. Soms krijg
ik wel 50 foto’s aangeleverd van een bepaalde activiteit, waarvan ik er maar een paar
kan gebruiken. Als ik besluit om er een collage van te maken, dan kijk ik op een andere,
meer technische manier naar de foto’s. Dan
haal ik er bepaalde onderdelen uit. Met een
goede collage ben ik dan al snel een paar
uur bezig. Helaas kom ik vaak in tijdnood
door het late aanleveren van foto’s, informatie of artikelen. Dat is wel jammer, want dan
heb ik geen tijd meer om er iets bijzonders
van te maken.
Als alles voorzien is van een opmaak, plaats
ik de advertentiebladen tussen de artikelen.
Daarna stuur ik alles door naar Wil voor een
laatste controle. Niet dat we daarmee alle
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(spel)fouten eruit hebben gehaald, maar Wil
weet er meestal nog wel enkelen te ontdekken.
Michael geeft aan dat hij wel trots is in de
ontwikkelingen die het blad de laatste jaren
heeft doorgemaakt. Toen hij 8 jaar geleden bij
de redactie kwam, werd het blad 4 keer per
jaar in zwart/wit uitgebracht. Inmiddels is het
teruggebracht tot 2 edities, maar dan wel in
full color. Dat is toch wel een aardige metamorfose geweest.
Wat is dan het uiteindelijke resultaat van
jouw werkzaamheden?
De tastbare producten zoals het clubblad,
posters, kaarten, etc. Producten die bijdragen aan de PR van de vereniging.
Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
De vele ontwerpuren, het doorselecteren
en de ideeën die uiteindelijk in de prullenbak verdwijnen. Het zijn geen hapklare
dingen. Het ontwerp- en ontwikkelproces is
dus eigenlijk voor de meeste mensen niet
zichtbaar.

Heb je een
bepaalde
taak op je
genomen,
wees dan
proactief en
laat zaken
niet steeds
afhangen
van anderen.

Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Zoals al gezegd is het voor mij een beetje
een proeftuin. Het uitproberen van nieuwe dingen en vaardigheden opdoen. Als je
daarna hoort of merkt dat mensen het mooi
vonden, dan geeft het je ook voldoening.
Hoewel de eerste full color editie van het
clubblad overweldigend werd ontvangen,
krijg ik voor De Bal Is Rond vaak wat minder
respons. Dit heeft ook te maken met de periode wanneer het blad wordt uitgebracht,
namelijk in de zomer- en winterstop. Tijdens
de pubquiz voel je veel meer waardering van
al het werk. Door het enthousiasme op zo’n
bruisende avond krijg je veel van de energie terug die je er de dagen daarvoor hebt
ingestoken.
En wat maakt het minder leuk?
Dat is dan toch wel de tijdsdruk die er op
sommige momenten bij komt kijken. Ineens
komt dan alles tegelijk. Het weekend kan
ik dan sowieso wel op mijn buik schrijven,
maar inmiddels is het ook al een gewoonte
geworden om de dag of dagen voor de oplevering van het clubblad of de pubquiz vrij te
plannen van andere werkzaamheden.
Wat doe je beroepsmatig/studie en hoe
staat dit in verband met je vrijwilligerswerk?
Ik heb een eigen bedrijf: Studio Outsider.
Van oorsprong een tuinontwerpburo, maar
inmiddels richt ik me ook veel op grafische
vormgeving. Ik heb tuin- & landschapsinrichting gestudeerd en ben afgestudeerd op
technische planuitwerking en beplantingsleer. Niet echt het werk waar ik me bij v.v.
Boskant ook mee bezig houd. Na mijn studie
ben ik vrijwel direct voor mezelf begonnen.
Gestart met tuinontwerpen, maar, mede
door de werkzaamheden binnen de club, nu
veel meer richting grafisch design.
Met als meest recente voorbeeld: het
ontwerp van het geboortekaartje van mijn
nichtje Soof (dochter van zijn broer Patrick,
red.). Maar ook heb ik onlangs een kookboek
voor visrecepten ontworpen. Heel divers
dus!
Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips
vûr d’n Boskant of individuele leden?
De rode draad voor mijn tak van sport is
vooral het verzamelen en vormgeven van
informatie, stukjes, foto’s e.d. Voor het clubblad zou het leuk zijn als er meer inbreng is
van de leden zelf. Nu wordt ca. 90% door de
redactie zelf geschreven en aangeleverd.
Het blad en de inhoud is van ons allen!
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Ook voor vrijwilligerswerk zie ik verbeterpunten. Heb je een bepaalde taak op je
genomen, wees dan waar het kan proactief
en laat zaken niet steeds afhangen van
anderen.
Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
.......In eerste instantie wilde ik een citaat of
toevoeging van Michael optekenen, maar
gezien de recente ontwikkelingen tijdens de
ledenvergadering heeft hij verzocht dit open
te laten. Hij heeft hier echt enkele dagen goed
over nagedacht om een positief signaal voor
alle leden en betrokkenen bij de club iets mee
te geven.
Gezien de betrokkenheid en staat van dienst
vind ik het tekenend voor Michael dat hij hier
zo mee is begaan en rest mij niets anders dan
op een andere manier af te sluiten; Michael
je bent goud waard, nu is het woord echt aan
jou.
Pirreke
Naar aanleiding van de laatste (enigszins
vreemde) ledenvergadering kunnen we
gerust stellen dat er redelijk wat onvrede is
bij een deel van de vrijwilligers. Voor het bestuur leek dit misschien als een verrassing te
komen, maar wie zijn oren goed te luisteren
heeft gelegd kon al eerder wat negatieve
klanken vanuit de achterban waarnemen. De
waardering voor vrijwilligers lijkt de laatste
jaren wat te zijn afgenomen. Door noodzakelijke bezuinigingen zijn vrijwilligersvergoedingen (gedeeltelijk) afgeschaft, is de kaderkorting verdwenen en de vrijwilligersavond
op één hoop gegooid met de sponsor- en
afsluitingsavond.
Omdat er als vrijwilliger veel voldoening is
te halen uit een resultaat dat wordt behaald,
hoeft er uiteraard ook niet meteen iets
tegenover te staan. Toch is het pas echt leuk
als anderen het werk ook erkennen. Naar
mijn mening worden werkzaamheden voor
de club te vaak als vanzelfsprekend beschouwd. We mogen best wel wat vaker de
waardering laten blijken voor het werk dat
we samen doen. Of we nu bestuurslid, commissielid of trainer/coach zijn, we hebben
elkaar allemaal hard nodig om er iets moois
van te maken.
Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers van
v.v. Boskant bedanken voor hun geweldige
inzet! Hopelijk kunnen we nog lang op een
fijne manier met elkaar samenwerken.
Groeten,
Michael

Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Na ongeveer 8 jaar als secretaris een bijdrage te
hebben geleverd aan het clubblad, hierbij mijn
eerste stukje als voorzitter van onze Technische
Commissie. Op zich is er op voetbalgebied genoeg
gebeurd het afgelopen half jaar, dus het hoeft niet
zo’n probleem te zijn één of meerdere pagina’s te
vullen.

Selectie
Om met de selectie te beginnen: op het moment
van schrijven heeft het eerste helaas net de
thuiswedstrijd tegen Mariahout met 1-2 verloren.
Dit was echter pas de tweede nederlaag van het
seizoen en het team draait goed mee in de top van
de 4ᵉ klasse. Hoogtepunt tot nu toe was de sterke
thuiswedstrijd tegen (toenmalig) koploper BMC.
Hopelijk pakt het team de draad na de winterstop
weer meteen op. Het tweede elftal draait ook heel
goed en is op dit moment zelfs koploper. Als het
qua blessures en schorsingen een beetje mee zit
kan het voor het tweede elftal dus nog wel eens
een heel mooi seizoen worden.

echter wel heel moeilijk om iedere donderdagavond de elftallen compleet te krijgen. Dit is best
wel frustrerend omdat we heel bewust hebben
gekozen voor 4 (heren) lagere elftallen. Het zou
best handig zijn om er gewoon drie van te maken met 20 spelers voor elk elftal. Dit zou echter
betekenen dat je soms per wedstrijd een speler of
15 zou moeten wisselen. Omdat wij er nog altijd
vanuit gaan dat mensen bij voetbal zitten omdat
ze graag voetballen, hebben we hier niet voor
gekozen.
Elk elftal heeft nu nog altijd minimaal 16-17
spelers en met een beetje goede wil zou dit ook
meer dan genoeg moeten zijn. Natuurlijk heb je
(zeker bij oudere spelers) af en toe te maken met
blessures, maar voor de rest is het niet zo ingewikkeld: van september tot en met half december en
daarna van eind januari tot en met mei is het in
principe iedere zondag voetballen. Hiermee kun
je rekening houden. Er blijven meer dan genoeg
weekenden over om iets anders te plannen. Doe
je dit toch als je weet dat je team moet voetballen,
weet dan in elk geval dat je je eigen en andere
teams flink benadeelt, want er moet dan weer
overal geschoven worden. Dit kost een aantal
mensen iedere donderdagavond veel tijd en energie en daar gaat de lol ook wel een keer vanaf.
Om iedere week te kunnen voetballen is het ook
nodig dat spelers af en toe met een ander team
meedoen. Zeker als je eigen team afgelast is of
vrij, sluit dan een keer bij een ander team aan!
Gelukkig zijn er veel spelers bereid dit af en toe
te doen, maar het zijn wel altijd dezelfde spelers.
Degenen die zich vaak en makkelijk afmelden zijn
veelal ook degenen die nooit met een ander team
willen meedoen. Deze mensen zouden zichzelf
misschien een keer de vraag moeten stellen wat
een teamsport precies inhoudt.

Voetbalkamp 2016

Het bestuur en de technische commissie zijn zeer
te spreken over deze prestaties, maar ook over de
werkwijze van onze trainers.
Omdat dit ook bleek te gelden voor de spelers van
Boskant 1 en 2 werd al vrij snel ingezet op verlenging van het contract met onze hoofdtrainer Mayk
van Driel. Gelukkig bleek ook Mayk het erg naar
zijn zin te hebben bij Boskant en konden de handtekeningen snel gezet worden. Mayk zal dus ook in
het seizoen 2017-2018 onze hoofdtrainer zijn!
Helaas gaf Huub van der Zanden al in een vroegtijdig stadium aan bezig te zijn aan zijn laatste
seizoen als trainer/coach van Boskant 2. Dit is erg
jammer, zeker gezien de huidige prestaties. Huub
kennende zal hij tot het einde van het seizoen vol
gas blijven geven om het seizoen met een maximaal resultaat af te sluiten. Voor de Technische
Commissie ligt er dus echter wel de grote uitdaging om een geschikte opvolger voor Huub te
vinden.

Lagere elftallen
Ook de meeste lagere elftallen draaien qua resultaat redelijk tot goed mee in hun eigen competities. Voor alle leiders en betrokkenen blijft het
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Vrouwen
Het vrouwenelftal is een heel enthousiast groepje
bij elkaar. De leiders Ton en Hans hebben er voor
het seizoen veel energie ingestoken om de selectie
uit te breiden, zodat er weer 11 tegen 11 gespeeld
kon gaan worden. Vorig seizoen speelde het team
tijdelijk in een 7×7 competitie. Tot nu toe hebben de vrouwen de meeste wedstrijden gewoon
kunnen voetballen, mede dankzij de hulp van een
aantal speelsters uit onze jeugd. Ook hier is het
vaak echter een grote uitdaging genoeg speelsters
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op het veld te krijgen. Onderling schuiven met
andere teams (zoals bij de mannen) is geen optie,
dus aan alle speelsters het verzoek zich alleen af
te melden als het echt niet anders kan. Alleen dan
lukt het om ook op termijn 11×11 te kunnen blijven spelen. En mocht iemand nog dames kennen
die graag een potje willen voetballen: uitbreiding
is altijd welkom!

Junioren
Voorafgaande aan dit seizoen leek het er lange tijd
op dat we niet voldoende spelers zouden hebben
om zowel een JO17 (B) als JO19 (A) team op de
been te brengen. De technische commissie en begeleiding hebben veel moeite gedaan om nieuwe
spelers te vinden en afgehaakte spelers er weer
bij te betrekken. Gelukkig heeft dat er uiteindelijk
in geresulteerd dat we in beide leeftijdsgroepen
met een team van start zijn gegaan. Inmiddels kan
geconcludeerd worden dat dit een goede keuze
is geweest, want beide elftallen kunnen wekelijks spelen en doen dit ook zeer verdienstelijk.
Ook heel belangrijk in deze leeftijdsgroep is de
aansluiting naar de selectie en de senioren in het
algemeen. Om deze aansluiting te stimuleren is
besloten de JO19 nog maar eenmaal per week
met het eigen team te laten trainen. De tweede
keer traint een aantal spelers met de selectie mee
en een aantal anderen met de JO17. Ook bij deze
laatste groep zitten een paar spelers die de stap
naar de selectie op korte termijn zeker zullen gaan
maken. Dat ziet er dus heel behoorlijk uit. Vorig
seizoen haakte een groot deel van de A-junioren
om allerlei uiteenlopende redenen af, waardoor
de vereniging met een behoorlijk probleem kwam
te zitten. Zoals aangegeven was het lang onduidelijk of we een JO19 team op de been zouden kunnen brengen, maar ook de doorstroom naar de
senioren kwam onder druk te staan. Om dit soort
problemen in de toekomst te voorkomen is Ties
Brans toegevoegd aan de Technische Commissie.
Hij houdt zich specifiek bezig met de doorstroom
van de jeugd naar de senioren en fungeert als
aanspreekpunt voor alle spelers, leiders, trainers
en ouders van onze JO17 en JO19 elftallen. Door
een betere begeleiding van onze oudste jeugdspelers hopen we te realiseren dat ze ook allemaal
doorstromen naar onze senioren elftallen.

zelfs af te sluiten als kampioen. Een leuk en talentvol groepje, dat bovendien aangevuld kan worden
met een groot aantal mini’s, die elke zaterdagochtend fanatiek de eerste stappen op het voetbalveld zetten. Qua aanvulling van onderaf ziet het er
dus prima uit! Helaas bleek onze JO11 (de E) een
mindere eerste seizoenhelft te hebben. Ondanks
een snelle herindeling werden de meeste wedstrijden met grote cijfers verloren. Er was ook lange
tijd geen trainer te vinden voor dit team. Uiteindelijk is dit opgelost door Jari van den Hurk, die
een seizoenlang dit team traint in het kader van
zijn opleiding op school. Daarbij wordt hij ondersteund door een aantal van onze jeugdspelers. Zij
vullen dit nu op zich goed in, maar duidelijk is dat
deze groep ook behoefte heeft aan ondersteuning
door een ouder persoon. Marc Saris, Huub van der
Zanden en ondergetekende bieden die ondersteuning nu op toerbeurt, maar na de winterstop is
er behoefte aan een structurele oplossing. Vanuit
de ouders blijkt deze oplossing helaas niet te
komen. Als iemand hierin een rol wil spelen, maak
dit dan a.u.b. kenbaar, want het zou erg zonde
zijn als deze enthousiaste groep kinderen er een
beetje bij komt te hangen. Bovendien verdient
Jari die ondersteuning ook, want hij steekt er toch
gewoon twee vrije avonden per week in!

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen
We staan aan de vooravond van de grootste vernieuwing in het pupillenvoetbal. Vanaf het seizoen
2017/’18 introduceert de KNVB voor alle 300.000
pupillen van O6 t/m O12 jaar nieuwe wedstrijdvormen. Zo worden er bijvoorbeeld wedstrijden
gespeeld met minder veldspelers en op kleinere
veldjes. Deze nieuwe vormen sluiten volgens de
KNVB beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van voetballende kinderen. Dit vereist aanpassingen in de organisatie van het jeugdvoetbal.
Bij de KNVB, maar natuurlijk ook voor de organisatie binnen onze vereniging. Er moeten nog veel
beslissingen worden genomen per leeftijdsgroep
(wel/geen scheidsrechter, intrappen/ingooien,
lengte van wedstrijden en aantal rustmomenten
en rol coach), maar het overzicht op de volgende
pagina geeft voor de JO9 (F-pupillen) en JO11
(E-pupillen) alvast wat informatie.
Namens de TC wens ik iedereen fijne feestdagen en
een gezond en sportief 2017!

Overige jeugd
De overige jeugdteams hebben over het algemeen
een goede eerste seizoenshelft achter de rug. De
allerkleinsten (de JO9-3) wisten de eerste ronde
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ALGEMENE
KENMERKEN
KIND

SPELPLEZIER:
• Mogelĳkheid tot samen spelen
• Samen kunnen winnen
• Kunnen op aanvallende en
verdedigende posities gaan spelen
SPELKENMERKEN:
• Veel passes
• Veel dribbels
• Veel handelingen zonder bal

Nieuwe wedstrijdvormen O9
• Dit zijn de huidige JO9-1 en JO9-2 (F1 en F2).
Leeftĳd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat Aanwezigheid GK

• Spelen nu 7×7, maar dat wordt dus 6×6.
• Doordat wij al Fairplay spelen verandert er
minder dan voor andere districten.

O9

6 tegen 6

48 x 30 m

Pupillengoal

Ja

ALGEMENE
KENMERKEN
KIND

SPELPLEZIER:
• Ruimte om acties te maken
• Mogelĳkheid tot samen spelen
• De spelers moedigen elkaar aan
in het samenspelen
SPELKENMERKEN:
• Veel passes
• Ruimtes met elkaar groot en klein maken
• Hoge betrokkenheid

Nieuwe wedstrijdvormen O11
• Landelijk gaat JO10 spelen in 6×6 vorm. Wij
hebben die categorie echter niet.
• Spelen nu 7×7, maar dat wordt dus 8×8 op een
iets smaller veld.
Leeftĳd

Aantal spelers

Veld afmeting

Doelformaat Aanwezigheid GK

• Rekening mee houden bij teamindelingen.
• JO12 (1e jaars D) krijgt ook de 8×8 vorm. JO13
blijft echter intact.

O11

8 tegen 8

68 x 48 m

Pupillengoal
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ANTWOORDEN
ZOMERQUIZ DE BAL IS ROND EDITIE 2016-1

01. RKSV Mierlo-Hout
02. Arjen Robben
03. Afbeelding 1
04. 4, 2, 3, 1
05. 3, 2, 5, 4, 1
06. Logo 3
07. In de naam van de sportparken van
alle drie de clubs zit een dier verscholen.
08. Wouter Jacobs, Ilona van Galen, Carli Kreijveld
09. Joep Dekkers
10. RKSV Boerdonk, SCMH, VV Spoordonkse Boys
11. Henry van Wanrooij is, net als bij Boskant,
hoofdtrainer geweest bij alle drie de clubs
12. 1. RKSV Boxtel, 2. UDI’19, 3. VV Geldrop
13. Björn van der Doelen
14. a. VV Handel, b. RKSV Juliana Mill, c. RKVV Erp
15. Hobbelen B.V.
16. a. VV Mariahout, b. VV Gemert, c. RKSV Schijndel
17. a. RKSV Volkel, b. ASV’33, c. VV Irene, d. RKPVV Helmond

Gehoord & gezien
Sinterklaas de lotjesman
Je hebt enthousiaste lotjesverkopers en superenthousiaste lotjesverkopers voor de Nieuwjaarsloterij. Nick van de Laar hoort bij deze laatste categorie. Tijdens het Sinterklaasfeest
in de kantine complimenteerde de goedheiligman Nick met zijn goede verkopen. Waarop
Nick gelijk zijn kans greep en Sinterklaas een paar lootjes probeerde te verkopen. Helaas
had de Sint alleen een creditcard bij en deze accepteert Nick niet, maar anders.......

Toch heeft Sinterklaas een stuk van het enthousiasme van Nick
overgenomen. Tijdens de wedstrijd Boskant – Mariahout ging
de Sint mee lotjes verkopen en niet zonder succes. Er werd een
recordomzet geboekt! Vanaf nu gaat Sinterklaas iedere wedstrijd mee lotjes verkopen, alleen zoekt hij nog een zomerkostuum voor als zijn huidige winterkleding te warm wordt.
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AGENDA 2017
JAN

FEB

APR

MEI

JUN

ZO 8 JAN

NIEUWJAARSRECEPTIE

VR 13 JAN

PLAYBACKSHOW SENIOREN

ZO 15 JAN

PLAYBACKSHOW JEUGD

DO 19 JAN

RIKCONCOURS (RONDE 3)

DO 26 JAN

DARTTOERNOOI (RONDE 1)

DO 2 FEB

DARTTOERNOOI (RONDE 2)

DO 9 FEB

DARTTOERNOOI (FINALE)

ZA 11 FEB

DARTEN JEUGD (O15/O17/O19)

ZO 12 FEB

3E HELFT: BOSKANT 1 - AVESTEYN 1

DO 16 FEB

RIKCONCOURS (RONDE 4)

ZA 18 FEB

SPEURTOCHT (O9/O11/O13)

ZO 2 APR

3E HELFT: BOSKANT 1 - MALISKAMP 1

DO 13 APR

FINALE BILJARTCOMPETITIE (DEEL 1)

DO 20 APR

FINALE BILJARTCOMPETITIE (DEEL 2)

ZA 22 APR

OPEN MINIDAG

VR 12 MEI

OUDER-KIND WEDSTRIJDEN

ZO 14 MEI

3E HELFT: BOSKANT 1 - WEC 1

ZA 20 MEI

THUISTOERNOOI JEUGD

DO 25 MEI

FAMILIETOERNOOI

DO 25 MEI

VLOOIENMARKT

ZA 27 MEI

AFSLUITINGSFEEST 2016-2017

VR 2 JUN

JEUGDKAMP

VR 2 JUN

MEERDAAGSE TOERNOOIEN

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD. NIET ALLE ACTIVITEITEN STAAN VERMELD OP DEZE KALENDER.
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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
Administratie & contributie-inning
Jolanda van den Elsen (tel. 0413 - 478900)

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

Contributie

Pupil

€ 81,75

Openingstijden kantine

Junior

€ 94,50

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

Senior

€ 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend lid

€ 60,00

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

Ledenstand november 2016
Soort lid

Aantal

Pupillen

52

Junioren

52

Senioren

124

Rustende leden

104

Totaal
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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
Soort lid

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.

Contactpersonen

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!).

Bestuur
Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Ronald ter Haak

Voorzitter

0413-476916

voorzitter@vvboskant.nl

Ron van Breemen

Secretaris

0413-477734

secretaris@vvboskant.nl

Mark van Kaathoven

Penningmeester

0413-476366

penningmeester@vvboskant.nl

Rudy Neggers

Voorzitter TC

0413-471955

rudyneggers@hotmail.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 †

Vacature

Voorzitter

-

-

Inge Schenning

Secretaris

0413-470537

jeugdcommissie@vvboskant.nl

Jolanda Eijkemans

Algemeen commissielid

0413-473265

Jolanda.eijkemans@hetnet.nl

Edwin Eijkemans

Algemeen commissielid

0413-473265

edwin.eijkemans@hetnet.nl

André Olislagers

Algemeen commissielid

06-20613757

andreolislagers@kpnplanet.nl

Maaike van de Wijdeven

Algemeen commissielid

06-51543922

maaikevdwijdeven@outlook.com

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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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.

IN MEMORIAM
Martien van den Biggelaar
V.V. Boskant rouwt om het verlies van
één van de mensen van het eerste uur!
Afgelopen dinsdag 20 december,
hebben we Martien van den Biggelaar
op het kerkhof in Boskant ten ruste
gelegd. Martien is ruim 92 jaar geworden.
Martien was in 1949 één van de oprichters van v.v. Boskant, een van de
grootste aanjagers zelfs. Zijn lidmaatschap als actief voetballer was van korte duur, zijn kwaliteiten lagen vooral
op het bestuurlijk vlak. Vanaf het begin
was hij bestuurslid, een functie die hij
liefst 22 jaar heeft vervuld. Binnen het
bestuur heeft Martien allerlei activiteiten in z’n portefeuille gehad; van ’64
tot ’68 was hij voorzitter van de club.
In de beginjaren was Martien ook nog
een groot aantal jaren leider van het 2e
elftal.
Martien was iemand die humor hoog
in het vaandel had staan. Hij bleek
daarin niet de enige, ook z’n 2e elftalspelers bleken wel in voor een grapje.
’s Morgens voor unnen belangrijke
wedstrijd hadden ze in de (ouw) kantine de hele bar vol laten zetten met
borreltjes. Gevuld natuurlijk, maar niet
met jägermeister zoals Marte dacht
toen hij de kantine in kwam, maar
gewoon met cola, niks aan de hand.
Marte had z’n haand nog aon de klink,
zag alle borreltjes, zetten een paor
grote ogen op, draaide om, knalde de
deur in het gehang en bezemde het
parkeerterrein af. Ze hebben nog hard
moeten lopen en hard moeten praten
om hem ervan te overtuigen dat het
een grapje was. Zo kwaad was ie!
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Martien heeft, samen met een aantal andere leden, ervoor gezorgd dat
de club ook financiële bodem kreeg.
Mede op zijn initiatief werd in 1961
de eerste fancy fair gehouden. “Met
een echte waarzegster,” wist hij ons
regelmatig te vertellen, waarbij hij er
meteen bij vertelde dat hijzelf, onzichtbaar achter/tussen de gordijnen,
de juiste informatie in het oor van de
waarzegster moest fluisteren. Ook
het touwtrekken dat hij samen met
Jan Versantvoort vanaf 1973 tot een
succes maakte, spreekt nog tot ieders
verbeelding.
Voor al zijn verdiensten binnen de club
is hij benoemd tot erelid. Zijn inzet
bleef niet ongemerkt; tijdens het 50-jarig jubileum in 1999 werd hem door
voormalig burgemeester Schriek een
koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Het was vooral zijn persoonlijkheid,
de manier waarop hij met mensen omging, zijn vrolijkheid en humor die bij
veel mensen wat “losmaakten”. Met
als resultaat een bloeiende voetbalvereniging!
Daar zijn we als vereniging en als persoon Martien nog het meest dankbaar
voor!
Natuurlijk zijn we verdrietig over zijn
overlijden, maar de vele fijne momenten die er zijn geweest, zullen voor
altijd in onze herinnering blijven!
“Marte”, ook namens ons clubke:
“Bedankt voor alles!”

