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Iedere zomer zijn er personen binnen de vereniging die afscheid nemen. Dit
kan zijn als speler, vrijwilliger, sponsor, etc. Ook aan het einde van afgelopen
seizoen is er weer een aantal personen gestopt met een taak, die ze vaak
jarenlang op zich hebben genomen. Gelukkig blijven de meesten van hen
wel op een of andere manier betrokken bij de club, zodat we gebruik kunnen
blijven maken van hun kwaliteiten en bereidheid. In dit clubblad proberen
we er ieder jaar voldoende aandacht aan te besteden, maar helaas lukt het
niet altijd om iedereen eruit te lichten.
Bijzondere aandacht gaat in deze editie uit naar Marielde de Koning, die
afscheid heeft genomen van haar rol als "beschermvrouw" van het eerste
elftal. Samen met haar vader heeft ze Boskant 1 meer dan 40 jaar financieel ondersteund zonder enige vorm van tegenprestatie. Dit mag gerust als
uniek worden beschouwd, waar we als vereniging altijd heel erg trots op zijn
geweest. In een interview met haar lezen we hoe het allemaal zo is gekomen.
Natuurlijk wordt er aan het einde van het seizoen niet alleen maar afscheid
genomen. Ook wordt er flink gewerkt aan de teambuilding voor volgend seizoen. In deze overvolle zomereditie staan dan ook de uitgebreide verslagen
van de uitstapjes die jong en oud de afgelopen maanden hebben beleefd.
De redactie is erg blij met alle inzendingen, die ervoor hebben gezorgd dat
we weer een goedgevuld naslagwerk van het afgelopen halfjaar hebben
kunnen samenstellen. Dit houdt onze mooie vereniging levend.
Graag willen we afscheid nemen van een aangenaam voetbalseizoen met
het feliciteren van de meiden en het tweede elftal met het behalen van het
kampioenschap. Volgend seizoen komen we zeker terug met nieuwe
verhalen en hopelijk nieuwe kampioenschappen.
Fijne vakantie allemaal!
De redactie
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Van de bestuurstafel

D

e zomerstop van seizoen 20162017 is inmiddels een feit en wat
ook een feit is, is dat onze selectie
onder leiding van Mayk van Driel
en Jan van Hastenberg is geëindigd op een
5e plaats, een goede prestatie!
Als bestuur hebben we inmiddels de budgetronde voor het komende seizoen 20172018 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 zwarte cijfers.
Vanaf deze plek wil ik iedere budgethouder
bedanken dat hij/zij zich heeft weten te houden aan het budget van afgelopen seizoen.

erijstad in de personen van buurtadviseur
Nadina Hamzic en beleidsmedewerker Mari
Rovers.
Net als wethouder Van der Pas, die we in
een ander gesprek al summier één en ander
verteld hadden, waren ook deze aanwezigen
enthousiast over dit gezamenlijk Boskants
initiatief. Benadrukt werd (net als door de
wethouder) dat het geheel breed gedragen
moet worden. Mari Rovers gaf “off the record” nog diverse tips en gaf aan waar mooie
mogelijkheden liggen. Met name op het
gebied van achterstallig onderhoud van andere overheidsgebouwen in Boskant liggen
kansen. Uiteraard houden we onze leden via
website, ledenvergaderingen en dit clubblad
nauw op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Accommodatie, kantine en sportpark

Financiën en sponsoring

Tijdens de ledenvergadering maart 2015
hebben we de leden goedkeuring gevraagd
om samen met de tennis- en jeu de boules
vereniging te gaan onderzoeken wat de
mogelijkheden van samenwerking zouden
kunnen zijn. Het afgelopen jaar hebben we
iedere maand vergadering gehad met de
werkgroep die hier mee bezig is. Na vele
gesprekken die we hebben gehad met
externe partijen zoals de gemeente, Sport
Service Noord Brabant, KNVB, de dorpsraad
en verenigingen uit de omgeving die met
een zelfde project bezig zijn, is naar voren
gekomen dat we, als we kans van slagen
willen hebben, veel breder moeten gaan
denken. Er zullen meer Boskanters gebruik
moeten kunnen gaan maken van de te realiseren accommodatie en het multifunctionele gebouw (MFA). Dat gaat van na-schoolse
opvang, kinderdagverblijf, ouderen gymnastiek tot dagbesteding van geestelijk
gehandicapte mensen. We zitten met de
werkgroep MFA, waarbij naast de tennis- en
jeu des boules vereniging ook de dorpsraad
nadrukkelijk is aangesloten op dit moment
nog in de initiatieffase. Zodra we onderzocht
hebben of het project haalbaar is kunnen we
deze fase afsluiten. Daarna hebben we nog
de definitie-, ontwerp-, voorbereidings-, realisatie- en de nazorgfase. Er is dus duidelijk
nog een lange weg te gaan.

In juni zijn we op gesprek geweest bij sportwethouder Coby van der Pas en beleidsmedewerker sport Mari Rovers. Dit gesprek
vond plaats naar aanleiding van de brief die
wij in januari van dit jaar aan de gemeente
hebben gestuurd i.v.m. de extreem hoge
veldhuren die voor de komende 2 jaar gehandhaafd schijnen te blijven terwijl collega
verenigingen uit onze nieuwe gemeente de
komende jaren nog van hun lagere huurtarieven kunnen blijven profiteren. Wettelijk
is bepaald dat een nieuwe gemeente na
een fusie 2 jaar de tijd krijgt om beleid te
harmoniseren. Als v.v. Boskant zijn wij het er
uiteraard niet mee eens dat we nog 2 jaar €
7.500 per veld moeten blijven betalen terwijl
de tarieven in Veghel en Schijndel respectievelijk liggen op € 3.500 en € 1.850 per veld.
Ondanks het feit dat we, indien nodig, het
hoofd nog wel boven water kunnen houden,
is het onmogelijk om geld te reserveren voor
noodzakelijke investeringen en onderhoud.
Verenigingen uit onze oude buurgemeenten
kunnen dit wel en dat vinden wij onredelijk.
De wethouder toonde begrip en gaat, na
inzien van onze boekhouding, kijken of er
mogelijkheden zijn om ons tegemoet te
komen.

Op 5 juli heeft de werkgroep MFA de plannen gepresenteerd aan de gemeente Mei-
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Zoals ik al eerder aangaf, zijn we er het afgelopen seizoen wederom in geslaagd om het
seizoen af te sluiten met zwarte cijfers. Dit is
mede dankzij een grote groep sponsoren. De
komende maanden zal de sponsorcommis-

sie de sponsoren gaan benaderen die 3 jaar
geleden een 3 jarig contract hebben afgesloten met onze club. We hopen uiteraard dat
al deze sponsoren weer een contract voor 3
jaar afsluiten. ING heeft inmiddels aangegeven het contract van de afgelopen 3 jaar te
prolongeren voor wederom 3 jaar. ING bank
bedankt hiervoor.
Verder wil ik nog nogmaals Marielde van
den Broek - de Koning bedanken voor ruim
40 jaar sponsorschap. We zijn inmiddels in
gesprek met een nieuwe hoofdsponsor en
nieuwe sub-sponsoren voor de lagere senioren elftallen. De contracten zijn nog niet
ondertekend dus tot die tijd kan ik de namen
van de nieuwe hoofdsponsor en sub-sponsoren nog niet bekend maken.
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 consumptie munten
mogen uitgeven aan een aantal leden van de

club die nieuwe sponsoren hebben aangedragen, bedankt hiervoor! Want zonder
sponsoren kan een club niet bestaan.

Kwaliteit en imago
Bij aanvang van seizoen 2015-2016 hebben
we alle jeugdspelers de velden zien betreden met de nieuwe wedstrijdpakken. De
wedstrijdpakken zijn zo mooi dat diverse
jeugdleden dit pak ook graag dragen in hun
vrije tijd of tijdens gymlessen. Graag willen
we de leden en de ouders erop attenderen dat de wedstrijdpakken daar niet voor
bedoeld zijn.
Graag wil ik vanaf deze plek alle leden,
vrijwilligers en sponsoren een fijne en vooral
zonnige zomer toewensen. Ik hoop dat we
elkaar zien tijdens het BRON-toernooi bij
ons in Boskant op 19 & 20 augustus. Fijne
vakantie!
Met sportieve groeten,
Ronald ter Haak
Voorzitter v.v. Boskant

Jeugdhoek

W

e hebben een gezellig voetbalseizoen achter de rug. Er waren wel
erg veel inhaalwedstrijden, wat
voor de nodige hectiek zorgde.
Tijdens de voorjaarscompetitie zijn het meisjesteam en tijdens de najaarscompetitie de
“F3” kampioen geworden. Nogmaals gefeliciteerd voetballers, begeleiders en fans!

Vacatures
Jeugdcommissie
Voorzitter Jeugdcommissie
Commissieleden
Trainers
Trainer JO13
Trainers MO13
Leider MO17
Algemeen
Clubscheidsrechters
Zaterdagdienst

Naast het voetbal hebben we ook weer
plezier gehad bij de diverse activiteiten zoals
het darten, speurtocht, vriendinnendag en
ouder-kind toernooi. Bij al deze (voetbal)
activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig: geweldig dat jullie dit allemaal mogelijk willen
maken. Een speciaal woord van dank aan alle
(jeugd)vrijwilligers, die (soms na vele, vele
jaren) stoppen en zich op andere zaken gaan
richten. Tegelijkertijd willen wij alvast alle
nieuwe gezichten, die zich de komende tijd
in gaan zetten voor onze voetbalclub, heel
veel plezier en succes toewensen!!
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De teamindeling voor het komende seizoen
is inmiddels al bekend. Direct na de vakantie
wordt er gestart met de bekertoernooien.
Omdat de competitie iets later van start
gaat wordt er ook in mei/juni 2018 iets langer doorgespeeld. Voor de jongere spelers
wordt de competitie iets anders van opzet
en de KNVB heeft voortaan een wedstrijdformulier via de app. Hierover meer elders
in dit clubblad. Al met al weer veel nieuwe
dingen na de vakantie, bereid je maar vast
voor!
Veel plezier de komende vakantie. Een fijne
tijd waarin het heerlijk is om bij te komen
en waarin het thuis ook vaak net wat anders
is. Minder afspraken, minder appjes, tijd om
eens echt te genieten en eens iets anders te
ondernemen. Een fijne tijd!!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Jeugdcommissie

Eindstanden jeugd voorjaar 2017
Boskant JO19-1

3e klasse 201

Boskant JO17-1

3e klasse 202

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Mariahout JO19-1

10

27

47

16

1

Sparta'25 JO17-2

11

31

52

9

2

MULO JO19-2

10

27

41

14

2

Schijndel JO17-2

11

30

63

18

3

ELI JO19-1

10

22

40

21

3

VOW JO17-1

11

22

46

25

4

Boskant JO19-1

9

19

37

16

4

Gemert JO17-5

11

22

48

33

5

Erp JO19-2

10

16

31

34

5

Boskant JO17-1

11

19

34

32

6

Mierlo Hout JO19-2

9

15

32

20

6

Gemert JO17-4

11

15

32

39

7

Boekel Sport JO19-2

10

10

18

26

7

Ollandia JO17-1

11

13

32

48

8

ZSV JO19-2

10

9

16

25

8

Blauw Geel'38 JO17-7

11

12

24

31

9

Rhode JO19-3

10

5

24

50

9

Blauw Geel'38 JO17-5

11

12

16

49

10

Schijndel JO19-3

10

4

13

42

10

Irene JO17-1

11

9

34

40

11

Stiphout Vooruit JO19-2

10

3

12

47

11

WEC JO17-2

11

5

21

48

12

ELI JO17-1

11

4

34

64

Boskant JO15-1

3e klasse 202

Boskant MO15-1

2e klasse 2

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Gemert JO15-3

11

31

42

8

1

Boskant MO15-1

8

21

37

11

2

Boekel Sport JO15-2

11

29

29

9

2

Emplina MO15-2

8

21

31

12

3

SCMH JO15-1G

11

21

22

15

3

ST Herpinia/OKSV MO15-1

8

19

34

9

4

Handel JO15-1

11

20

25

17

4

Schijndel MO15-1

8

16

26

11

5

Erp JO15-2

11

19

22

20

5

DAW MO15-1

8

10

33

32

6

Boskant JO15-1

11

15

22

21

6

Blauw Geel'38 MO15-2

8

7

10

25

7

Gemert JO15-4

11

12

13

21

7

FC de Rakt MO15-2

8

7

10

35

8

Irene JO15-1

11

11

19

35

8

Nijnsel MO15-1

8

4

4

19

9

9

Festilent MO15-2

8

0

4

35

Blauw Geel'38 JO15-5

11

10

20

17

10

Rhode JO15-3

11

10

14

20

11

Boekel Sport JO15-3G

11

7

13

34

12

Sparta'25 JO15-2

11

3

15

39

Boskant JO13-1

3e klasse 201

Boskant JO11-1G

4e klasse 203

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Erp JO13-2

11

33

82

13

1

MVC JO11-3

9

27

69

6

2

Boskant JO13-1

11

27

65

18

2

Gemert JO11-9

9

24

75

13

3

Schijndel/DE WIT JO13-4

11

24

60

20

3

Nijnsel JO11-3G

8

15

41

44

4

Nijnsel JO13-1G

11

22

51

25

4

Boskant JO11-1G

9

15

48

32

5

WEC JO13-2

11

20

32

24

5

Rhode JO11-8G

9

15

37

36

6

SCMH JO13-1

11

15

24

37

6

ASV'33 JO11-5

9

12

37

41

7

Blauw Geel'38 JO13-5

11

14

38

46

7

Boekel Sport JO11-6G

9

12

23

38

8

Gemert JO13-5

11

14

19

29

8

Blauw Geel'38 JO11-10

9

9

31

44

9

Boekel Sport JO13-4G

11

9

12

46

9

Sparta'25 JO11-7G

8

3

12

60

10

Erp JO13-3

11

7

22

58

10

Boekel Sport JO11-7G

9

0

12

69

11

Blauw Geel'38 JO13-7

11

6

22

62

12

Sparta'25 JO13-4G

11

3

12

61
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Boskant JO9-1G

2e klasse 203

Boskant JO9-2G

4e klasse 202

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Nijnsel JO9-1G

10

28

10

1

1

WEC JO9-3G

11

33

11

0

2

Boskant JO9-1G

10

25

9

2

2

Blauw Geel'38 JO9-14

11

28

10

2

3

Rhode JO9-4G

10

19

7

4

3

Boekel Sport JO9-7G

11

22

8

4

4

ST Fiducia/E.dorp JO9-1G

10

19

7

4

4

Avanti'31 JO9-5

11

21

9

6

5

WEC JO9-2G

10

18

6

4

5

Rhode JO9-7G

11

18

6

5

6

Blauw Geel'38 JO9-7

10

16

6

5

6

Mariahout JO9-4G

11

16

13

12

7

Boekel Sport JO9-3

10

11

5

7

7

Rhode JO9-9

11

16

10

11

8

Avanti'31 JO9-4G

10

10

4

7

8

Blauw Geel'38 JO9-16

11

15

5

6

9

DVG JO9-3

10

7

3

8

9

Boskant JO9-2G

11

11

5

8

10

Blauw Geel'38 JO9-11

10

4

2

9

10

Blauw Geel'38 JO9-15

11

6

2

9

11

Blauw Geel'38 JO9-8

10

3

1

9

11

Venhorst JO9-3G

11

6

2

9

12

VOW JO9-2

11

3

1

10

BOSKANT MO15 KAMPIOEN!!!
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Boskant 2
kampioen
3e klasse!
DOOR HUUB VAN DER ZANDEN

Graag wil ik een stukje schrijven over
het 2e elftal, seizoen 2016-2017, zoals ik
het beleefd heb. Toen ik in mei 2016 terug keek op de afgelopen 2 jaar besloot
ik er nog 1 jaar aan te plakken. Het eerste jaar meteen gedegradeerd en het 2e
jaar maar net erin gebleven. Dat moest
beter kunnen. De laatste 5 wedstrijden
van seizoen 2015-2016 lieten we al zien
een volwaardig team te hebben om
minimaal in de 3e klasse te spelen.
Zoals aangegeven nog 1 jaar erbij. Het
is gewoon mooi om elke week weer met
dat spelletje bezig te kunnen zijn met
alle mensen om je heen. Spelers,
leiders, verzorgers, trainers, publiek, tegenstanders, het houdt
je bijna de gehele week op
een of andere manier bezig.
Niet altijd gemakkelijk dat
zeker niet, maar wel altijd
in beweging en dat maakt
het zeer interessant maar
vooral ook leuk om te doen.
Dit seizoen hebben we
nog meer talenten, die
Boskant rijk is, weten te
strikken voor de selectie
en dat heeft zijn vruchten
afgeworpen. Daarnaast
hebben we ook bij de A en
zelfs al bij de B talentvolle
spelers rondlopen die ook
al meetrainen met de selectie en regelmatig ook
meegaan met 1 of 2.
Na een mooi seizoen
met eigenlijk alleen
maar hoogtepunten
werden we op 9 april,
thuis tegen Nijnsel (1-0),
kampioen.
Het mooie is dat ook
wij, net als Feyenoord, 1 week al te
veel in een roes
leefden en het
kampioenschap
al in onze zak
dachten te hebben. Het klinkt
wellicht raar
maar achteraf
was ik hier
toch wel
blij mee.
Enerzijds
omdat
we

9
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hier, hopelijk, met zijn allen wel weer
iets van geleerd hebben maar vooral om
dat het in die knalgele oude schoolbus
erg gezellig was, vooral op de terugweg,
niet te geloven wat een feest, terwijl er
eigenlijk nog helemaal niets te vieren
viel. Dat had ik voor geen goud willen missen, ook dat is het tweede. En
Ruud..... wa kunde gij (verschrikkelijk)
mooi zingen!
Voor zowel ons als Feyenoord liep het
uiteindelijk toch goed af.
Even terug naar het begin. De voorbereiding verliep niet helemaal naar wens.
Bij het brontoernooi raakten Thijs en
Tom geblesseerd waar ze de rest van
het seizoen mee zoet waren en daarna
verloren we alle bekerwedstrijden kansloos. Toch had ik er alle vertrouwen in
dat het goed zou komen. Van het derde
hadden Luuk, die een jaartje verplicht
had moeten wachten, en Ruud de overstap naar het tweede gemaakt. Nog iets
later sloot Stan, na een goed gesprek,
zich ook bij de groep aan. En natuurlijk
had ik, na flink wat lobbyen, Gérard weten over te halen bij Boskant 2 te komen
als verzorger op zondag. Samen met
Jan als leider, maar wel zonder vlagger,
konden we aan seizoen 3 beginnen.

Spelers en staf
Geert Foolen, Pim vd Linden, Ruud vd Zanden, Willem Bouwens, Joris vd Heijden, Nik
Versantvoort, Tim v Breemen, Ron v Uden,
Jordy vd Heijden, Ruud vd Heijden, Luuk de
Beer, Mark vd Heijden, Brett Veldkamp, Stan
Veldkamp, Teun Voets, Patrick Rovers, Giel vd
Dungen, Thijs Onland.
Fred v Bussel, Jesse Visser, Jan v Hastenberg,
Ruud Gevers, Rob vd Brand, Jelle vd Oever,
Lars Nouwens, Mike vd Heijden, Stefan Rovers,
Daan Voets, Joep v Breemen, Yannick Ophey,
Max Habraken, Aime Ophey, Rick vd Zanden,
Jaap vd Linden, Emiel vd Elsen.
Jan v Boxtel (Leider), Gérard Eeuwes (verzorger), Wil vd Linden (assistent trainer),
Lindy Bright (verzorger selectie), Fred v
Brussel (keeperstrainer), Vincent vd Elsen
(keeper tijdens de trainingen), Mayk van Driel
(Hoofdtrainer), Ton vd Wijdeven (Sponsor) en
daarnaast nog heel veel mensen die er voor
zorgen dat wij elke week kunnen voetballen.
De lijst hierboven geeft nog maar eens aan
wat je als 2de team nodig hebt om kampioen
te worden!

Het gehele seizoen was het puzzelen
met welke 11 spelers we moesten
starten en we maakten wat wisselvallige uitslagen. De bekerwedstrijden
tegen Avanti 2, Rhode 2 en Heeswijk 2
waren zeer nuttig, want door 3 keer te
verliezen wisten we meteen dat we vol
aan de bak moesten om dit jaar geen
degradatie te hoeven spelen. We pakten
dit goed op want in de eerste 5 wedstrijden speelden we 3 keer gelijk en wisten
we al 2 keer te winnen. Thuis tegen ASV
kregen we echter flink klop, 0 - 4.
Tot die tijd waren de opstellingen
steeds anders maar het raamwerk
begon steeds steviger te worden. Na
ASV wisten we 6 keer op rij te winnen
met als klapper de 5-1 uit tegen Nijnsel.
Altijd lekker, winnen in Nijnsel.
Na met 1-0 achter te zijn gekomen, een
leermomentje zullen we maar zeggen,
moesten we tot na de rust wachten
totdat het echt begon te draaien. We
lieten Nijnsel alle hoeken van het veld
zien. Na eerst een mooi doelpunt van
Stan kwam er een mooie van Brett
achteraan. Daarna was het de beurt aan
Mark die met een glaszuivere hattrick
de wedstrijd definitief besliste.
Na 7 wedstrijden stonden we nu op een
mooie 2e plaats, 4 punten achter op ASV
’33. Na 9 wedstrijden stonden we voor
het eerst gelijk met ASV en na 10 wedstrijden stonden we voor het eerst op 1
om dit vervolgens niet meer af te staan.

Na de winterstop speelden we een keer,
dan weer 3 weken niet, dan weer een
keer en dan weer drie weken niet. Heel
lastig, maar het viel allemaal de goede
kant op.
In de week voor de topper wonnen wij
van Bruheze en ASV speelde gelijk, de
week na ASV speelden zij weer gelijk en
wij wonnen van Mariahout.
Tussenin speelden we tegen ASV en dat
was een van de beste, zo niet de beste
wedstrijd van het seizoen. In het begin
moest Geert nog vol aan de bak, nadat
hij de bal pardoes in de voeten van de
spits speelde maar daarna hadden wij
duidelijk het beste van het spel en was
het wachten op doelpunten. Bij de rust
was het teleurstellend toch nog 0 - 0,
maar na rust, na weer een goede parade van Geert, maakten we het verschil.
Stan maakte in de 65e minuut, na een
goede aanval en voorzet, de 1-0 en na
goed doorzetten van Ron kon Stan 10
minuten later ook de 2-0 maken. Tenslotte maakte Luuk in de laatste minuut
de 3-0 en namen we de 3 punten én de
eerste kampioenskriebels mee terug
naar Boskant.

bus werd er geregeld, de drank stond
koud en de muziek was geregeld.
Ondertussen waren Jan en ik druk in
de weer, hoe zouden we het gaan doen
en wie gaat er spelen. Het was die dag
warm en de spanning zat er goed op.
De oude gele schoolbus zonder airco
maakte onze spelers en mijzelf lam en
de reis ernaartoe was dan ook erg lang.
Denk dat het ook alleen maar de spelers
van Deurne extra motiveerden. Toch
kwamen we flitsend uit de startblokken
en na 5 minuten had het al 1 of 2-0 moet
staan voor ons. Dat het na 15 minuten nog steeds geen 1-0 voor ons was
mocht je wel een wonder noemen.
Toen Deurne er een keer uit kwam was
het ook meteen raak. Ruststand 1-0. In
de rust zijn er flink wat woorden gevallen maar ondanks dat kwamen we er na
de rust niet meer aan te pas. 4-0.
Helaas, ook voor al die supporters die
ons kwamen steunen. Na de wedstrijd
hebben we onze frustratie in het kleedlokaal achtergelaten, de deur stevig
achter ons dichtgedaan, en de hete bus
ingestapt. Dat er daar desondanks het
verlies toch nog het dak afging zal ik
nooit meer vergeten. Schitterend!!!!

Dus na 1 keer gelijk en weer 3 keer
winst konden we ons uit tegen Deurne
op 2 april al opmaken voor het kampioenschap. Kosten nog moeite werden
gespaard en de hele week ging het over
van alles en nog wat maar niet over
voetbal. Shirtjes werden bedrukt, een

9 April 2017 thuis tegen Nijnsel moest
het dan gebeuren. Nijnsel had nog kans
op een periode dus het zomaar weggeven zou niet gebeuren. Was ook niet
nodig want deze keer wisten we precies
wat we moesten doen. De hele week
stond in het teken van deze wedstrijd.
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te goed. Gezellig nabuurten en wat
spelletjes doen. Tussendoor op de mêrt
wat friet en frikandellen gehaald die we
lekker in de kroeg opgegeten hebben.
We moesten nog 2 wedstrijden en die
wilden we niet zomaar laten lopen.
Tegen DVG wisten we een verdiend
punt te halen en thuis tegen Helmondia lieten we nog 1 keer zien waarom
wij de TERECHTE KAMPIOEN zijn. Met
3-1 behaalden we onze 13e overwinning binnen. Naast maar 2 keer verlies
speelden we ook nog 5 keer gelijk. Een
prachtig resultaat.
Ron, die aangegeven had te gaan stoppen, werd onder luid applaus en met
een bloemetje in de hand, gewisseld. Hij
kan terug kijken op een mooi seizoen en
een mooie carrière als speler.
Ik wil de volgende mensen speciaal
bedanken voor een uniek seizoen:
We begonnen goed aan de wedstrijd.
Creëerden ook wel kansen, maar hij wilde er niet zomaar in. Nijnsel bood goed
tegenstand, maar het was eigenlijk een
kwestie van tijd dat we zouden scoren.
Het werd nog even lastig toen Nijnsel
van het veld liep, nadat 1 van hun spelers rood had gekregen. Gelukkig kwamen ze later toch weer terug. Na rust
kregen we meer en meer kansen. In de
60e minuut kwam Ruud op zijn bekende
manier mee op. Inspelen op Stan, doorlopen. Kont erin draaien, balletje breed
en afronden. Op het trainen 10 tallen
keer gedaan en nu in deze wedstrijd
optimaal uitvoeren. Prachtig!!
Ondertussen bleek dat ASV niet had
kunnen winnen bij Mariahout dus konden we ook Nik, Patrick, Teun, Giel en
Thijs nog wat minuten laten spelen.

Jan van Boxtel: Een prima leider, die
altijd alles SECUUR bijhoudt en van alle
tegenstanders en wedstrijden wel iets,
zo niet alles, nog weet. Ook de man
van het geld regelen bij uitwedstrijden
en materialen verzamelen. Daarnaast
kwam zijn ervaring met en over scheidsrechters erg vaak van pas. We zaten
altijd op 1 lijn wat erg belangrijk is en
wisten vaak de goede keuzes te maken
wat ten goede kwam van het resultaat.
Gérard Eeuwes: Een fijne vent. Ook een
kundige verzorger en een echte levensgenieter. Zorgde ervoor dat onze spelers
goed het veld in gingen en wist ze ook
mentaal vaak iets mee te geven. Binnen
de staf veruit de grappigste... Gérard
is goed met de app en weet dan ook
menigmaal een ander te verleiden om
de meeste onzin op deze app te zetten

Na het laatste fluitsignaal was het feest.
Op het veld, inclusief schaal, maar zeker
ook in het kleedlokaal. Met speciale
rook, een zwembad en bier was het
lokaal al vlug te klein. Oftewel, je ging er
kapot, maar....... wel skon.
Buiten werd het feest voortgezet, het
was dan ook prachtig weer. Ruudje van
der Heijden werd nog toegezongen terwijl hij op het dak stond, en kreeg ook
wat bier toegeworpen. Binnen ging het
nog ff door. Wat een feest!!
De dag erop gingen we met nagenoeg
de gehele groep naar Oud Rooy op de
mêrt, ook daar hadden we nog wat
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wat ook wel weer erg vaak erg grappig
was. Is de meester in het relativeren en
dat is soms erg fijn, zeker als ik me weer
eens erg druk had staan maken langs de
lijn. Ik denk dat de basis voor de tweede
helft van het seizoen bij de wijnproeverij
heeft gelegen Gérard, die je hebt georganiseerd in December. Erg gezellig!
Geert Foolen: Een fantastische keeper
die helaas niet van trainen houdt. Als ik
alle tien mijn vingers opsteek is dat ongeveer het aantal keer dat ie is geweest.
Desondanks heeft hij ons team menigmaal op de been gehouden en ook zijn
puntjes meegepakt. Mijn gesprekken
met Geert voornamelijk via de app
kwamen niet verder dan: Oké , Ja, Nee,
duimpje, Nee dan kan ik niet, Oké, zal
komen wanneer ik kan, de 4de en 11de
kan ik niet, Oké. Als keeper echter laat
hij geregeld van zich spreken en ik was
dan ook erg blij als hij weer in de goal
stond. Heb begrepen dat hij volgend
jaar meer gaat trainen om bij dit team
te kunnen blijven. Ga er voor Geert, aan
je kwaliteiten zal het niet liggen.
Pim van der Linden: Goei bekske,
onze Berry, die je vol op je huid zit en
je altijd minimaal 2 keer tegen komt.
Heeft menige buitenspeler een moeilijke wedstrijd bezorgd. Heeft alle 20
wedstrijden meegedaan en dat is onder
andere te danken aan het feit dat hij ten
opzichte van andere jaren meer is gaan
trainen en dus fitter is geworden. Hij is
ook beter gaan voetballen en wist de
lachers op zijn hand te krijgen toen hij
tijdens de bespreking de vrije trappen
ging opeisen. Hoezo geen vertrouwen
in eigen kunnen. Zo doorgaan Pim en jij
gaat nog veel wedstrijden spelen in de
selectie.

Willem Bouwens: Een echte voorstopper. Spits uitschakelen maakt niet uit
hoe. Hij gaat nog net niet mee douchen
maar voor de rest geeft ie zo’n spits
geen millimeter. Op de hakken, knietje
in de rug, duwen, nog meer duwen,
luchtduels winnen. Hij pikte ook 1 doelpuntje mee. Heb gehoord dat ie binnenkort weer gaat verhuizen om toch weer
meer te kunnen gaan trainen om zo zijn
plek bij 2 af te dwingen en wie weet zit
er nog meer in. Een ideale teamspeler.
Ruud van der Zanden: De “libero” die
ook regelmatig inschuift en zo ook enkele belangrijke doelpunten maakte. Zo
zorgde hij uit tegen Helmondia dat we
wonnen en maakte hij tegen Nijnsel, de
kampioenswedstrijd, het enige doelpunt. Een winnaar die het spelletje ook
goed snapt en weet wat er gevraagd
wordt. Heeft een aantal wedstrijden bij
1 gezeten, en een paar langs de kant,
maar na Mifano heeft ie bij 2 geen wedstrijd meer gemist en had daardoor een
groot aandeel in ons kampioenschap.
Joris van der Heijden: Een linksback
met een geweldig pass/trap in zijn
benen. Ook op het middenveld kan hij
prima uit de voeten. Blijft altijd rustig
aan de bal, ook tijdens het nemen van
penalty’s. Heeft alles in huis om een
hoger nivo aan te kunnen, bij 2 of bij 1.
Prima teamplayer.

Nik Versantvoort: De vaste stand-in
voor de links- of rechtsback plaats.
Geeft altijd 100% als hij speelt en de keren dat ie niet speelt schikt hij zich vaak
in zijn rol. Hier heb ik veel respect voor.
Zeker de manier waarop, dit is namelijk
erg belangrijk voor de teamgeest en het
uiteindelijke resultaat. Heeft altijd een
lach op zijn gezicht en zorgt voor de
muziek bij de thuiswedstrijden.
Jordy van der Heijden: Beperkt zich
nog te vaak tot alleen verdedigend
werk, zeg maar gerust stofzuigen, maar
kan echt veel meer. Hopelijk krijgen we
dat volgend jaar wat meer te zien, nu
Ron niet meer aan zijn zijde staat. Is
wel eens stug binnen en buiten het veld
maar kan er later altijd wel om lachen.
Zeker als ie met ome Peer weer lekker
aan de bar zit. Kortom een goeie gast,
die dit jaar alle wedstrijden heeft gespeeld en ook de meeste minuten heeft
gemaakt. Klasse!
Ron van Uden: Een echte leider die
weet wat winnen is. Veruit de meest
ervaren speler binnen ons team en
jaren in het 1e gespeeld. Een fantastische linkspoot en goede wedstrijdmentaliteit. Een belangrijke schakel tussen
verdediging en aanval. Samen met Mark
ook echte aanvoerders, die voorop gaan
in de strijd. Pikt altijd zijn doelpuntjes
mee. Gaat dit jaar stoppen als speler
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en wordt trainer/coach van het 2e. Heel
veel succes daarmee maar dat gaat
zeker lukken.
Luuk de Beer: Rustige jongen die zich
goed blijft ontwikkelen en altijd wil
trainen en voetballen, of het nu in 1 of 2
is. Nog een uitstekende linkspoot. Veel
scorend vermogen en is dan ook onze
topscorer van het team. Hij kan nog veel
beter maar zal dan wel wat brutaler
moeten worden in het veld. Ook na het
verlies van een van zijn grootste fans
ging hij goed door en wist nog geregeld
te scoren. Prima kerel en fijn om mee te
werken.
Tim van Breemen: Heeft wat meer
tijd nodig om zich door te ontwikkelen
maar ondanks zijn blessure heeft ie toch
veel minuten gemaakt. De juiste instelling in en buiten het veld en werkt altijd
keihard. Ook in Amsterdam hebben ze
hem al in het vizier, maar dat heeft niets
met voetballen te maken! Kan nog ver
komen als ie goed blijft trainen.
Teun Voets: Rustige jongen die nog wat
stabieler moet worden. De benjamin
van de groep. Wel leergierig en staat
zijn mannetje als het moet. Heeft veel
snelheid en een goede voorzet. Zou wat
meer doelgericht mogen zijn. Zo door
gaan en uiteindelijk kun je nog een heel
eind komen.

Ruud van der Heijden: Gelukkig
overgestapt van 3 naar 2 en dat heeft
menige tegenstander geweten. Een geweldige drive naar voren, een zeer goede dribbel en doelgericht als het moet.
Past perfect in het team op en buiten
het veld. Helaas te weinig gespeeld
vanwege een vervelende blessure maar
daar was tijdens het kampioensfeest al
niet veel meer van te merken. Hopelijk
volgend seizoen er weer bij.
Mark van der Heijden: Een echte
teamplayer die altijd in de hoogste
versnelling speelt. Heeft een zeer goed
oog voor manier van druk zetten en het
juiste moment van diepgaan. Voorbeeld voor het hele team en een echte
aanvoerder. Voor het 2e dit jaar erg
belangrijk geweest en kan zeker voor
een treetje hoger gaan. Ook buiten het
veld pakt Mark, daar waar nodig, zijn
verantwoordelijkheid.
Brett Veldkamp: Een van onze betere
zo niet beste voetballer van het tweede.
Door blessures dit jaar geen vaste waarde voor 1 maar daardoor voor 2 heel belangrijk. Kan voorin, maar ook achterin
uit de voeten als het moet. Zoekt altijd
voetballende oplossingen en is erg sterk
aan de bal. Zeer doelgericht en scoort
ook makkelijk. Laat andere ook beter
voetballen. Denkt altijd in het belang
van Boskant en heeft ook een aantal
wedstrijden in 1 gespeeld.
Stan Veldkamp: Later aangesloten bij
de selectie maar wel een goede keuze
uiteindelijk. Zeer belangrijk geweest
voor het team. Kan voorin spelen maar
ook achterin en zelfs in het doel. Komt
wel eens lui over, zeker op de trainingen
maar kan echt goed voetballen. Komt
ook voor zijn mening uit en dat kan ik
wel waarderen. Zou mooi zijn als ie over
10 jaar kan zeggen dat ie toch maar
mooi het eerste heeft gehaald. Is de vaste app maat van Gérard. Ook Stan weet
makkelijk te scoren en pikte ook menig
doelpuntje mee.
Patrick Rovers: Het valt niet altijd mee
om tussen 2 en 3 in te zitten. Zowel
voor speler als voor de coach. Als het
nodig was kon ik hem opstellen maar
meestal begon hij als wisselspeler. Toch
pakte hij nog een paar doelpunten mee.
Patrick is een technisch vaardige speler
die in de kleine ruimte prima uit de voeten kan. Als hij net zo vaak komt trainen
als dat hij het over hotels en lekker eten
heeft komt het wellicht nog goed in het

2e. Patrick is wel iemand die een groep
maar ook zeker de coach, door zijn rake
opmerkingen scherp kan houden en dat
waardeer is zeker in hem.
Giel vd Dungen: Een prima kerel
waarvan ik alleen het gehele seizoen
heb gedacht, vindt hij voetballen wel
leuk genoeg. Weet dat ie daar zelf ook
een beetje mee worstelt. Heeft uiteindelijk wel bij meer dan de helft van de
wedstrijden zijn rol gehad als vlagger,
als basisspeler en als invaller. Kan in
een bepaalde rol prima voetballen en
schuwt daarbij zeker de duels niet.
Thijs Onland: De pechvogel van het
seizoen. Tijdens het brontoernooi
geblesseerd geraakt. Is op een gegeven
moment in beeld gekomen als vlagger
en heeft daardoor toch nog een belangrijke taak en dus bijdrage gehad
aan het kampioenschap. Heeft in de
kampioenswedstrijd toch nog een paar
minuten gemaakt. Hopelijk is hij volgend jaar weer helemaal fit en kan hij
weer lekker voetballen en verder gaan
waar hij gebleven was. Blijf werken aan
je fitheid en het gaat goed komen.
Om kampioen te worden heb je uiteraard veel meer mensen nodig om dat
voor elkaar te brengen. Naast de spelers
en eigen staf die ik aan het begin heb
genoemd zijn de volgende personen
ook zeer belangrijk voor ons succes.
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De staf
Fred van Bussel: Die een apart jaar
heeft gehad maar vooral een uniek jaar.
De meeste wedstrijden gekeept in 1 en
ook 1 wedstrijd in 2. Helaas wel te weinig keepers op de training gehad maar
dat gaat komend jaar gelukkig weer
veranderen. Niet te flauw om ook op de
trainingen zo nu en dan zelf in de goal
te gaan staan. Belangrijk om een goede
keeperstrainer te hebben en daar mag
Boskant ook zeker blij mee zijn. Sportman van het jaar en terecht. Bedankt
voor de goede samenwerking!
Lindy Bright: De vrolijke spontane
verzorgster van de selectie. Nog volop
in opleiding en wordt elk jaar beter
en beter. Altijd gezellig om er ook een
dame bij te hebben. Naast een goede
verzorgster bepaalt ze namelijk ook een
stukje de sfeer binnen zo’n groep.
Wil van der Linden: Ben maar assistent
zegt Wil dan, maar ondertussen is hij
wel belangrijk voor Mayk en voor de
groep. Met zijn inbreng als assistent
maar ook als sfeermaker en op zijn tijd
een luisterend oor heeft hij zeker zijn
steentje bijgedragen en ons als team
enorm geholpen.
Alle spelers die ons tijdens het seizoen
ondersteund hebben. Spelers van het
3e, onze keeperstrainer en A junioren,
die de ambitie en het talent hebben om

onze selectie op nivo te houden. Vooral
die laatste groep wil ik meegeven:
train hard, heb geduld, luister goed en
vergeet niet om plezier te maken. Dan
komen jullie er wel.
Mayk van Driel: Onze hoofdtrainer en
in zijn tweede jaar als hoofdcoach. In
het eerste jaar kwam ik er al achter dat
Mayk heel erg in het belang van de club
denkt en dus ook meedenkt met het
tweede. Daar speelt vast mee dat hij,
voordat hij hoofdtrainer werd bij SCMH,
meerdere jaren het tweede van Heeswijk onder zijn hoede had en dus ook
precies weet wat er zoal op je afkomt.
Elke donderdag vanaf een uur of 19.00
tot 22.00 uur s’avonds hadden we voor
de training en na de training goede
gesprekken over van alles en nog wat,
voornamelijk over voetbal maar ook
over andere zaken. Over spelers, trainingen, wedstrijden, opstellingen, enz.
Altijd in een goede verstandhouding en
altijd meedenkend in het belang van
Boskant 1 maar zeker ook Boskant 2.
Kortom een hele fijne trainer om mee
samen te werken.

Wisselbeker
biljarten in
handen van

Ties Brans

TC: Rudy Neggers en Wil vd Linden, die
me alle vrijheid gaven.
Scheidsrechters: Zeker onze eigen
scheidsrechters wil ik bedanken, omdat
ik weet hoe lastig het soms is, maar ik
wil ook mijn spelers een compliment
geven voor het minimaal aantal gele
kaarten die we afgelopen seizoen hebben gehad.
Sponsoren: Ze willen niet altijd met
naam genoemd worden, en ik wil
ook zeker niemand vergeten, maar ze
zorgden er wel voor dat we er netjes op
stonden en dat we ook een paar lekkere
feestjes hebben kunnen bouwen. Bedankt!
Supporters: Ik ben best trots op het
aantal supporters die we wekelijks bij
thuis- en uitwedstrijden naast het veld
hebben staan. Bedankt daarvoor en blijf
onze jongens ook volgend jaar steunen.

Hoogtepunten: Terugkeer Gérard,
Ruudje van der Heijden over de streep
getrokken, gesprek met Stan, samenwerking met Mayk, doelpunt van Mark
bij Nijnsel, wijnproeverij bij Gérard,
playback en dan vooral het oefenen op
donderdag, uitje Amsterdam met het
2e c.q. tolk spelen voor Jordy, Tom’s
training in de winter, de panna (noem
geen namen), de lob van Ruud tegen
Helmondia, de crematie van Bert de
Beer en hoe Luuk daarmee omging, de
vriendschappelijke snelheidsbon Boxtel
uit (of nie Willem), ASV uit, de gele
schoolbus vooral de terugweg, winst
en kampioenschap thuis tegen Nijnsel
1-0, de schaal, het badje, de smerige
rook, bier bier bier, Ruud op het dak, de
speech van Mayk, en nog veel meer.
Dus hierbij nogmaals dank aan iedereen
die op een of andere manier bijgedragen heeft aan het grote succesjaar van
Boskant 2. Veel succes in de 2e klasse.

Dieptepunten: Eigenlijk maar 1, en ik
zie het als leermoment voor sommige
spelers, en dat is de eerste training na
de winterstop. Dus zand erover.

BOSKANT 2 BEDANKT! DIT ZULLEN WE
NOOIT MEER VERGETEN!

Het moest er toch een keer van komen.
Als een van de trouwe deelnemers aan
de biljartcompetitie is z’n overwinning
hem van harte gegund. Ties draait al
jaren mee in de biljartcompetitie en is
intussen een lastig te bespelen tegenstander geworden. In d’n beginne
liepen de ballen wel eens zoals hij het
eigenlijk niet bedoeld had, maar z’n
timmermansoog leek de laatste jaren,
ondanks het oplopen van z’n leeftijd
steeds scherper te worden. Misschien
moet hij z’n kinderen daarvoor bedanken, want in ’t bouwplan ‘Elzenpad’
heeft hij voldoende kunnen oefenen!

Maar ook z’n tegenstanders haalden
hun gemiddelde niet. Was het zijn
manier van spelen? De ballen zodanig
wegleggen voor de tegenstander dat er
een onmogelijke bal overblijft die, na de
misser van de tegenstander, hem weer
een mogelijke carambole oplevert? Dat
type spel kost beurten, maar heeft hem
uiteindelijk misschien wel geholpen.
Wie het weet, mag het zeggen. Feit
is wel dat Ties na overwinningen op
achtereenvolgens Ron van Breemen, Ad
van Hastenberg Fzn en Gerrie Onland, in
de finale oog in oog stond met Joan van
Hastenberg, de winnaar van de editie
van twee seizoenen terug. De bookmakers voorspelden niet echt in z’n voordeel, maar dat deerde hem niet en met
uiterst secuur spel bond hij ook Joan
aan z’n zegekar! Een keurige prestatie!

Mogelijk moeten we z’n drive echter
vooral zoeken bij d’n oudste, bij Roel.
Die won de bokaal namelijk al een aantal jaren eerder en ik kan me voorstellen
dat vader Ties dat sportief gezien niet
zo maar op z’n beloop kon laten gaan.
Terug naar de feiten. In de aanloop naar
de finalewedstrijden wist Ties al z’n
wedstrijden te winnen. In meer beurten
dan de gemiddelde 15 die er voor staan.
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Huub van der Zanden

Wè doen de gullie nou..?
...vûr d'n Boskant!
Profiel
Dirk Furster

Jan Smits

Leeftijd:
68 jaar

Leeftijd:
70 jaar

Woonplaats:
Sint-Oedenrode

Woonplaats:
Sint-Oedenrode

Functie:
Lid onderhoudscommissie

Functie:
Lid onderhoudscommissie

Uitvoerend sinds:
2009

Uitvoerend sinds:
(ongeveer 10 jaar) 2007

Overige taken:
Zaterdagdienst

Overige taken:
-
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Op voorhand werd er door de redactie in gezamenlijkheid
bedacht welke functie(s) in deze rubriek nu in de schijnwerpers zouden worden gezet. Dit maal betroffen het
twee leden van de onderhoudscommissie. Via de coördinator (klèine) Jan van Hastenberg (Fzn). Met het verzoek
twee namen te geven die op voorhand niet (meer) bij
iedereen bekend zijn, of regelmatig op de voorgrond
staan. Deze keer bij mij om de hoek in de Kienehoef. Bij
Jan Smits en Dirk Furster op bezoek. Dit bleek echter
geen toevalligheid. Beide heren kennen elkaar al ruim
veertig jaar en zijn vanaf 1973 zelfs ook enige tijd buren
geweest (Eerschot). Dit bracht een boeiende avond met
vele anekdotes. Vandaar dat er niet enkel standaard
antwoorden in het interview staan weergegeven, maar
meer een sfeerverslag met enkele zijstappen naar het
verleden, of boeiende verhalen over uiteenlopende zaken.
Veel leesplezier!
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Als er geen
ongemakken
zijn of commentaar is,
dan hebben
wij ons werk
goed gedaan.

Hé, wie bende gullie?
Jan: Mijn naam is Jan Smits, woonachtig in
Sint-Oedenrode, maar van oorsprong unne
echte Boskanter. Bij het zandpand in de Scheken, richting Tonneke (v.d. Wijdeven) op die
boerderij ben ik geboren. Daarna zijn we al snel
in mijn jeugd verhuisd naar de Wilgenstraat.
Ik heb ruim twintig jaar in het 1e van d’n Boskant gevoetbald. Zo heb ik van 1965 t/m 1988
op het wedstrijdformulier gestaan! Na gestopt
te zijn ben ik nog even (nood aan de man) het
1e komen helpen.
In vogelvlucht mijn carrière bij 1: begonnen
als linksbuiten, daarna afgezakt naar linksback
(mooie en nuttige positie, red.), om vervolgens
vanuit het centrum als voorstopper en later als
laatste man te eindigen.
Dirk: Mijn naam is Dirk Furster. Ik kom van oorsprong niet uit Brabant. Nee, ik kom uit Gorinchem. Daar heb ik tot mijn 19e gevoetbald en
daarnaast nog vele jaren zaalvoetbal gespeeld.
Kunnen jullie ook meer over jezelf / jullie achtergrond vertellen?
Dirk: In Gorinchem kom ik uit een gezin van 3
broers (Dirk is er een van unne tweeling). Daar
ben ik opgegroeid. Bij ons was op zondag niets
te doen. Dus zakten we regelmatig af naar Brabant om voetbal te kijken of op stap te gaan.
Zo heb ik mijn vrouw Toos van Kronenburg
(van Driek) ontmoet in café ’t Voske, tussen
Boxtel en Esch. Dit gebeurde net voor ik in
militaire dienst ging. Op mijn 23e ben ik met
Toos getrouwd en van de een op de andere
dag was ‘alles’ veranderd. Ik liet alles achter
en ging in Brabant wonen en werken. Zo kom
ik dus ook al vele jaren in Boskant. Ik ben van
origine huisschilder, maar ben in ’92 begonnen als glaszetter. Daarmee is mijn rug aardig
verknald. Daardoor heb ik vanaf een gegeven
moment niet meer kunnen werken. Nu zit ik in
de vut, maar wil wel bezig zijn! Vandaar deelname aan de zaterdagdienst en de onderhoudscommissie.

Foto's: Aan het sportpark
wordt altijd gewerkt.
Zo was Jan betrokken bij de
bouw van de tribune, waar
jaren later de reclameborden
weer aan vervanging toe zijn.

Jan: Zoals gezegd lang gevoetbald in Boskant. Ik ben al tien jaar thuis (pensioen), maar
daarvoor was ik timmerman. Samen met mijn
vrouw Ine hebben we twee dochters (Kim en
Anke) die beiden ook al drie kinderen hebben.
Ik heb vele hobby’s: 2× per week tennissen,
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sporten bij Basic Fit en anders zijn we veel op
vakantie! Zo hebben we in Azië al veel gezien,
zijn we in Canada geweest en gaan we ieder
jaar wel een keer naar Turkije.
Leuk dè ik bij jullie op de koffie mag komen,
maar eh... wè doe de gullie nou vûr d’n Boskant?
Wij zijn beide lid van de onderhoudsploeg (ook
wel de onderhoudscommissie genoemd, red.).
Uiteraard zijn Jan en Dirk degenen die nu aan
het woord komen, maar de voltallige ploeg
mag niet ontbreken (waarna Dirk mij een mail
met alle overige namen in mijn hand drukt,
red.), Ad van der Velden, Ad(je) van Hastenberg, Bert de Koning, Christ van Hastenberg,
Hans Sijnen, Jep van de Berk, (lange) Jan van
Hastenberg, Leo van der Heijden, Piet de Koning, Piet van Hastenberg en Jan van Hastenberg (Fzn).
Dirk: Als oud schilder wist de lange Jan mij te
strikken: gij kunt toch zo goed kitten?? Zo ben
ik gestrikt.
Wat houdt dat in?
Iedere veertien dagen komen we op maandagmiddag bij elkaar. Uiteraard wordt er begonnen met werkbespreking en koffie met gebak,
want er is altijd wel iemand jarig geweest..... of
(lachend) anders maken we wel iemand jarig!
Jan: Ieder heeft zo zijn specialisme: Ad en Leo
(bestraten), Pietje (schoonmaken), Jep (lassen),
Bert (calculeren, inkopen), lange Jan en Dirk
(schilderen) en noem maar op. We doen van
alles! Goaltjes maken, netten, ballenvangers.
Klèine Jan krijg iedere keer een lijst van het
bestuur welke klusjes of grotere klussen er
gewenst zijn. In het begin van het seizoen is
het bijvoorbeeld alle reclameborden schoonmaken.
Dirk: En iedere keer alle prullenbakken legen
op het sportpark, om maar een terugkerend
iets te noemen. Of zoiets als de tribune vegen.....
Jan: Onlangs hebben we ook nog leidingen
gelegd voor de speakers bij het hoofdveld. En
zo is er de jaarlijkse terugkeer tijdens het playbackweekend, waar ons groepje zorgt voor het
opbouwen en afbreken van de feesttent.

Waarom doen jullie dit werk?
Jan: De jongeren moeten maar op het trainingsveld staan of coachen. Het antwoord
loopt echter aardig uit en er volgen diverse
verhalen van ervaring van eigen trainingen
(red.) Zo moesten we op het ouw trainingsveld
(d’n Bult) eens in de winter trainen. Alles was
koud en nat, binnen vijf minuten was alles
zo zwaar als wat, ook de trainingsballen, die
zwoar dingen van vijf kilo. Ook hebben we
droppings gehad in de winter.
Konden we vanuit de bossen
in Mariahout zo’n twintig
kilometer teruglopen..... of
steunkaarten verkopen (zoals
oudejaarsloten). Dan mochten we tot aon de mèrt. Wie
verzint dat nou. Daar was iedereen vûr Rooi. Dan krèdde
niks verkocht.
Maar heren, terug naar de
vraag.....
Dirk: Nou voor mij is het simpel, ik wil iets doen, als ik het
kan, vûr d’n Boskant!
Jan (lacht): Maar eerst door
de Ballotage commissie bij
Adje van der Velden. Met veel
van de mannen heb ik nog
gevoetbald, mooi is dat. Ik wil
ook nog gewoon iets kunnen
betekenen voor Boskant.
Foto: Dirk samen met
Christ van Hastenberg
druk bezig met het
opruimen van het
sportpark.

Het is niet
alleen een
mooi tijdverdrijf, maar
we doen het
graag voor
de club.

Kunnen jullie iets meer vertellen, hoe ziet
jullie dagtaak of periodieke taak eruit voor dit
alles?
Zoals gezegd, Jan heeft een lijst met taken,
klusjes of iets dergelijks. Wat urgent is komt als
eerste aan bod. De rest schuift als het niet af is
door naar de volgende keer. Als er iets planmatig is (onderhoud) dan zijn er Bert en Ad die dit
in de gaten houden.
Wat is dan het uiteindelijke resultaat van
jouw werkzaamheden?
Jan: Uiteindelijk dat iemand anders het niet
hoeft te doen. Als wij het niet doen, dan komt
het neer op andere vrijwilligers die al trainer
of leider zijn, of andere taken hebben. En dit
meestal dan naast zijn of haar werk. Uiteindelijk zijn we allemaal Boskant supporter!
Dirk komt verder gevat met de opmerking: laat
het maar eens liggen, dan zie je wel wat het
inhoud en bijdraagt. Zo hebben we ooit eens
de stalen kozijnen van de kleedlokalen vervangen voor kunststof, het was aan het roesten.
We willen niet dat het verslonst. Dit zie je niet
direct.
Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Jan: Zaken die klaar zijn vallen in de regel niet
op. In algemene zin valt er te spreken over
alles wat niet opvalt. Als er geen ongemakken
zijn of commentaar is, dan hebben wij ons
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werk goed gedaan. Ad en Leo zorgen bijvoorbeeld dat alles vlak ligt. Zoals al gezegd heeft
ieder zijn vakgebied.
Dirk vult aan met ‘kleine’ dingen die niet opvallen. Zoals de kozijnen in de kantine die voorzien zijn van neuslatten. Je ziet het niet, maar
het is wel netter en beter.
Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Samen: het is niet alleen een mooi tijdverdrijf
maar we doen het graag voor de club.
En wat maakt het minder leuk?
Beide heren geven aan dat er eigenlijk hier
niets te benoemen valt. De samenstelling van
de ploeg werkt prettig. Zo’n start waarbij eerst
een gezamenlijke analyse wordt gemaakt op
de afgelopen wedstrijd van het 1e. En uiteraard
koffie met gebak.
Dirk: De reclameborden schoonmaken is een
aardig werkje, net als het elke keer legen van
de prullenbakken. Jan vult aan dat sommige
dingen dan ook een noodzakelijk kwaad zijn.
Maar niemand weigert iets.
Wat doen jullie beroepsmatig en hoe staat dit
in verband met je vrijwilligerswerk?
Uit het interview komt al naar voren dat de
meesten een achtergrond hebben in de bouwsector. Waar een breed aanbod aan specialisten in zit. Deze mensen hebben alles voor
d’n Boskant over. Over het algemeen is het
overgrote deel van de ploeg inmiddels met de
vut of gepensioneerd.
Hebben jullie voor het vrijwilligerswerk nog
tips vûr d’n Boskant of individuele leden?
Jan: Als een speler stopt bij de selectie, laat ze
dan eens nadenken of ze nog iets voor de club
kunnen betekenen.
Dirk: Ik maak me toch wel zorgen om de
toekomst. Over het algemeen ieders gezondheid en specifiek ook de bestendigheid van de
commissie en of dit voor een langere tijd nog
draaiende blijft.
Tot slot is ’t leste woord nog vûr jullie.
Dirk: Ik ben gewoon blij om iets te kunnen
betekenen.
Jan: Het is me altijd goed bevallen bij Boskant.
En dat vanaf mijn jeugd tot nu. Ik hoop er nog
vaak te mogen komen. Beide heren sluiten
eensgezind af met de opmerking dat ze het
bij d’n Boskant, maar zeker bij de onderhoudscommissie goed naar hun zin hebben!
Hartelijk bedankt vûr dit verhaal, dit geeft weer
een mooi beeld van onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt voor jullie inzet! Houdoe
en..........
Pirreke

Activiteiten
Overzicht januari - juni 2017

PLAYBACKWEEKEND

DARTS

SENIOREN (13 januari)
Winnaar: Kantinedames
Originaliteit: Boskant 2
JEUGD (15 januari)
Winnaar 7-tal: Boskant JO9-1
Winnaar 11-tal: Boskant JO13-1
Originaliteit: Boskant Mini's

NIEUWJAARSRECEPTIE

Jubilarissen Willy, Rien & Erik

18

De Bal Is Rond Zomer 2017

PUBQUIZ
#

Team

R1

R2

R3

Totaal

1

Eigenwijs is ook wijs

74

54

37

165

2

De Krijgers

62

61

37

160

3

Team Emiel

57

59

31

147

4

Yvonne & Friends

61

55

24

140

5

Intelligentsia

51

52

29

132

Top 5 PubQuiz 18 mei 2017

EINDELIJK... DE SCHAAL!

BINGO!

AFSLUITINGSFEEST 2016 - 2017
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Thijs Hanegraaf
topscorer 2016-2017
Thijs Hanegraaff heeft zich met afstand weten te kronen
tot de topscorer van voetbalvereniging Boskant. Afgelopen
seizoen was hij voor Boskant 6 maar liefst 28 keer trefzeker. Met 19 treffers volgt Daan Rovers op een tweede plek.
De derde plek wordt gedeeld door Roel Brans en Thijs van
Asveldt, zij wisten beiden 18 keer tot scoren te komen.
Topscorers per team
Boskant 1

Roy van der Linden
Rens van de Wijdeven
Emiel van den Elsen
Jim van der Zanden
Frank van der Heijden

Boskant 2

Luuk de Beer
Brett Veldkamp
Stan Veldkamp
Mark van der Heijden
Ruud van der Heijden
Patrick Rovers

9
7
6
4
2

10
7
7
4
4
4

Boskant 3

Geen gegevens beschikbaar

Boskant 4

Roel Brans
Erik Tijs
Anton van der Werff
Joris van Hastenberg
Bogdan Gheorghe

Boskant 5

Daan Rovers
Thijs van Asveldt
Erik Rovers
Stefan de Jong

Boskant 6

Thijs Hanegraaf
Joris Doreleijers
Thijs Janssen
Alain Vogelzangs

Boskant VR1

Maaike van de Wijdeven
Fleur van Heesch
Linda van Heesch
Marèl Eijkemans

18
13
12
9
7

19
18
8
6

28
12
7
6

7
5
3
3

W

at opvalt als je kijkt naar de
statistieken van Boskant 1 is
dat het vaandelelftal van onze
vereniging best veel moeite had om het
vijandige doel te vinden. In totaal werd
er 34 keer gescoord in 24 wedstrijden,
een gemiddelde van 1,4 doelpunt per
wedstrijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er geen spelers van het eerste
te vinden zijn op de eerste plekken van
het topscorersklassement. Het meeste
werd gescoord door Roy van der Linden.
Hij scoorde in totaal negen keer, net
geen dubbele cijfers, maar voldoende
om zijn teamgenoten onder zich te houden. Op korte afstand volgens Rens van
de Wijdeven (7) en Emiel van den Elsen
(6). De top vijf wordt verder gecomplementeerd door Jim van der Zanden (3)
en Frank van der Heijden (2).
Boskant 2 kende met het behaalde
kampioenschap natuurlijk een fantastisch seizoen. Voor het behalen van alle
overwinningen zijn natuurlijk ook veel
doelpunten nodig. Wat opvalt is dat er
veel verschillende doelpuntenmakers
waren. Het meest trefzeker was Luuk
de Beer, hij wist tien keer te scoren. De
gedeelde tweede plaats was voor de
gebroeders Veldkamp. Zowel Brett als
Stan wist zeven keer te scoren. Verder
wisten Mark van der Heijden, Ruud
van der Heijden en Patrick Rovers dit
succesvolle seizoen vier keer het net te
vinden.
Aan scorend vermogen geen gebrek bij
Boskant 4, er werd volop gescoord het
afgelopen seizoen. Het meest gebeurde
dit door Roel Brans met 18 treffers. Op
een tweede plek volgt Erik Tijs met 13
doelpunten. Anton van der Werff volgt
hier kort op met één doelpunt minder.
De top vijf bestaat verder uit Joris van
Hastenberg (9) en Bogdan Gheorghe (7).
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Ook bij Boskant 5 werd er het afgelopen
seizoen volop gescoord. Met één doelpunt voorsprong op ploeggenoot Thijs
van Asveldt, wist Daan Rovers zich te
bekronen tot topscorer van Boskant 5.
Zij wisten respectievelijk 19 en 18 keer
tot scoren te komen. De volgende naam
in de top vier volgt op gepast afstand.
Erik Rovers wist 8 keer het net te laten
bollen. Kort daarachter volgt Stefan de
Jong met 6 doelpunten.
Voor Boskant 6 scoorde Thijs Hanegraaff afgelopen seizoen 28 keer.
Hiermee wist hij zich dus niet alleen
te kronen tot topscorer van zijn team,
maar ook tot meest trefzekere speler
van voetbalvereniging Boskant over het
afgelopen seizoen. Joris Doreleijers,
afgelopen jaren ook altijd in de top van
het klassement te vinden, wist na Thijs
met 12 goals het meest te scoren voor
Boskant 6. Thijs Janssen bezet de derde
plek met 7 treffers, gevolgd door Alain
Vogelzangs met 6 goals.
Voor de dames van v.v. Boskant was
het dit jaar een lastig seizoen. Er werd
omgeschakeld van een elftal naar een
zevental en er werden op regelmatige
basis wedstrijden afgelast. Toch kan er
uiteindelijk ook voor dit team een topscorerslijst worden samengesteld. Maaike van de Wijdeven wist met 7 doelpunten het vaakst tot scoren te komen. De
tweede plek behoort toe aan Fleur van
Heesch door 5 keer te scoren. Met drie
doelpunten delen Linda van Heesch en
Marèl Eijkemans de derde plaats.

Voetbalkamp
De voorbereidingen op het Pinksterweekeinde waarin het jeugdkamp wordt gehouden waren al vroeg begonnen dit jaar.
Naast een aantal ‘oude rotten’ zijn er gelukkig ook weer een aantal nieuwe kampleiders en keukenprinsessen mee geweest. We
gingen voor wederom een geslaagd voetbalkamp met veel lachende gezichten en
ook het nodige zweet maar zo min mogelijk bloed en tranen. En dat is weer gelukt!

V

rijdag 2 juni was het dan zover!
Vol spanning kwamen de
eerste kinderen op het kamp in
Oirschot aan en direct werden
de plaatsen in de slaapzalen verdeeld.
Deze keer was het extra speciaal, want
de spelers van JO11 mochten in het
lokaal van de oude JO13. Het lokaal van
de JO9 was uit zijn voegen gebarsten
door het grote aantal jonge leden dat
dit jaar mee op kamp ging. Tussen deze
2 lokalen, lagen de meiden gezellig
allemaal bij elkaar.
Nadat iedereen zijn intrede op het
kamp had gedaan, zijn we begonnen
met het bekendmaken van de teamindeling. Ook dit was weer een spannend
moment: “Wie worden mijn teamgenoten dit kamp?” en vooral voor de oudere
jeugd: “Kunnen we met dit team het
voetbaltoernooi wel winnen?”
Het mega-luchtkussen, dat we elk jaar
voor de zeskamp gebruiken, hadden
Daan en Ruud dit jaar al op vrijdag gehaald. Dit was tot grote vreugde van de
kinderen; sommigen zijn er het weekend alleen vanaf geweest om te eten en
te slapen. Ook dit jaar hadden we weer
prachtige tenues die de kinderen aan
het einde van het kamp als souvenir
mochten houden. Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder onze shirt
sponsors Ruud v.d. Berk, Wim Vullings
en Theo de Koning. Bedankt daarvoor!
’s- Avonds zijn we begonnen met de
eerste activiteiten waar punten mee
verdiend konden worden. De kleinsten
bleven op het kamp en gingen het
welbekende lolly-spel doen en aansluitend de Pubquiz die Rudy had gemaakt.
De spelers van JO11 en JO13 mochten
een speurtocht gaan doen, welke op
zeer professionele wijze door Jurgen
en Peter was voorbereid. Het werd een
ware uitputtingsslag door de verre
omtrek van Oirschot. Aan het einde van
deze dag waren gelukkig alle kinderen
toch weer op tijd terug om (eventueel)
te gaan slapen. Maar zoals elk kamp:
de eerste avond hebben ze geen slaap,
ook niet als je pas 6 jaar bent en voor de
eerste keer meegaat. Of eigenlijk toch
wel?
Zaterdagochtend waren alle kinderen
weer op tijd wakker, want het luchtkussen was opgeblazen..... en daar gingen
we weer! Even nog ontbijten met brood
van Tinus Hulsen om vervolgens met
zijn allen aan de gang te gaan met de
zeskamp.
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Deze zeskamp was zorgvuldig door
Jolanda voorbereid met tal van nieuwe,
originele en zeer uitdagende onderdelen. Ik begreep wel dat ze hiervoor hulp
heeft gevraagd aan dochterlief om dit
mee voor te bereiden. Er waren ook
weer ouders om vrijwillig te ondersteunen bij de zeskamp, waarvoor dank aan
Johan, René, Anke, Nikki, Monique en
ook Adjan. Het luchtkussen werd wederom ingezet als parcours tijdens de
zeskamp en ook waren er nog voetbalspellen zoals: zoveel mogelijk koppen,
knuffelschieten, slalom en afpakkertje.
Natuurlijk waren er ook nog de traditionele spelen zoals het zaklopen, traplopen, waterbekers en het kruipparcours.
Gedurende de dag was het heerlijk
weer, dus voldoende ranja te drinken
voor de kinderen. Tussendoor hebben
Suzanne en Elle gezorgd voor de nodige
vitamientjes met het fruit dat we van Ad
de Bever hebben gekregen. Ook hadden
we om 4 uur een Cup a Soup. ’s Avonds
kwam de familie Olislagers weer met
een heerlijk buffet om de kinderen te
laten smullen. André en Silvia moesten
weer alle zeilen bij zetten om de hongerige kinderen van een heerlijk patatje en
een snack te voorzien. Nadat alle kinderen en leiding zijn geweest konden er
nog meer snacks gegeten worden; Daan
heeft deze wedstrijd gewonnen.
Aansluitend aan de maaltijd zijn we
naar het centrum van Oirschot gegaan
om daar de vossenjacht te gaan doen.
Ook hier zijn weer veel vrijwilligers
aanwezig geweest die onder leiding
van Wim sporten mochten uitbeelden.
Er waren tien vossen, die elk een letter
bij zich hadden. Zo konden de groepen
een woord maken en als ze het woord
hadden moesten ze opperhoofd Joris
vinden om het woord door te geven en
zo zou de eerste groep winnen. Dit zorgde voor discussie omdat Rudy al wel het
woord wist maar nog niet alle vossen
had gevonden. Opperhoofd Joris was
voor de meeste groepen niet te vinden;
hij zat in een kroeg de champions league finale te kijken…..
Zondag. Het was wederom een heerlijke
dag om lekker op tijd op te staan. Toch
waren er een aantal grote jongens die
deze mening niet deelden. Die zouden
liever het bed nog even warm houden.
Maar gezien het strakke schema was
daar geen tijd voor. Dus uit de veren
met zijn allen, want vandaag was de
grote dag. Het voetbaltoernooi kwam
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eraan en dat was in de voorbereiding al
te merken.
De scheenbeschermers en de voetbalschoenen werden door een aantal
spelers direct aangetrokken.
De ballen werden alweer warm getrapt
en na het ontbijt de velden uitgezet.
Er werd de hele dag hard gestreden
om de winst met het team te pakken.
Tot de laatste wedstrijd was het nog
spannend wie de finale tegen de leiders
mocht spelen. Ondanks een prachtige omhaal in de laatste minuut door
het team van FC Barcelona, werd Real
Madrid de winnaar. Real Madrid mocht
proberen het sterrenteam van de leiders
te verslaan (“doe maar even wisselen
Pietertje”), maar helaas hebben ze deze
overwinning niet over de streep kunnen
trekken.
Na een dag lang intensief voetballen
was het weer hard nodig om de buikjes
te vullen. Daarvoor hadden we sterrenchef Ronald en zijn lieftallige assistente
Karin om weer heerlijke pannenkoeken
voor ons te bakken. Ze hadden de keuken omgetoverd tot een ware pannenkoekenfabriek. In sneltreinvaart werden
stapels pannenkoeken van bijna een
meter hoog gebakken.
De kleinsten hebben als eerste gegeten
om daarna te gaan bowlen en daarna
mochten alle andere eten. Toen de eersten klaren waren met bowlen, werden
ze na een uur afgewisseld door de oudere kinderen, waarna deze ook nog een
uur mochten bowlen. Ook hier werden
de nodige strikes en spares geworpen
voor de punten van het algemeen klassement.
Na het bowlen zijn alle kinderen nog
zeer fanatiek tekeer gegaan tijdens het
bosspel. Het bosspel was door John
zeer goed voorbereid; alle kinderen
gaven alles om hier de meeste kaarten
voor hun team bij elkaar te sprokkelen. Zodra het bosspel gereed was zijn
we terug gegaan om daar nog van het
kampvuur te genieten. Bij het kampvuur
werden nog sterke verhalen en de nodige grappen verteld. In de late uurtjes
zijn we weer met zijn allen naar bed
gegaan om de volgende dag weer fit van
start te gaan, dit lukte niet bij iedereen
helaas.
Maandag was het alweer de laatste dag
van het kamp. Nog even de boel aan
kant brengen en het konijn schieten
kon beginnen. De kinderen mochten dit
jaar zelf kiezen wie er in het pak ging.

De keuze ging tussen de drie nieuwe
kampleiders Maarten, Wim en Otto. Met
een overduidelijke meerderheid was de
keuze gevallen op Otto. Hij heeft zich
kranig geweerd en alle teams hebben
zoveel mogelijk ballen op hem geschoten. Tot dit laatste spel aan toe was het
nog spannend voor de totale score van
het klassement. Uiteindelijk heeft Galatasaray het voetbalkamp gewonnen; zij
mochten als eerste bij de prijsuitreiking
de cadeaus uitzoeken. Dit was mede
mogelijk gemaakt door drogisterij van
der Linden. Sommigen kozen voor een
voetbal, voor anderen kwam de deodorant beter van pas.
Natuurlijk zijn er nog een kampman en
kampvrouw verkozen. De kampman is
Luca geworden; hij heeft dit jaar zijn
handen flink uit de mouwen gestoken
door te helpen met allerhande klusjes.
Het kampvrouwtje was Lara, omdat zij
werkelijk het hele kamp gelachen heeft
en volop plezier heeft uitgestraald.
Tijdens de uitreiking kwamen de eerste
ouders alweer en zijn alle kinderen
gelukkig weer opgehaald.
Het is weer een geslaagd weekend
geweest!!! Hiervoor wil ik in eerste
instantie de kinderen bedanken maar
natuurlijk ook de leiders en keukenprinsessen.
Ook heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers en sponsoren: zonder jullie zou dit
alles niet mogelijk zijn geweest!
Ik kijk alweer uit naar het volgende
voetbalkamp.
Tot volgend jaar,
Joris

Luca & Lara
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Roemeense verrassing voor Boskant 4
Nadat richting de winterstop de vorm wat afnam en zodoende
een winterdip zich liet aankondigen, liet het 4e elftal zich niet
onberoerd op de transfermarkt. De leiding stapte af van haar
beleid met nagenoeg eigen ‘jeugd’ en kwam met een heuse
internationale aankoop op de proppen.
Al snel liet deze Roemeense wervelwind zien dat hij aan kon pikken aan het
toch aardige niveau van dit team en deze competitie. Inmiddels heeft hij zijn
plek gevonden, en staat er al menig doelpunt achter zijn naam. Tijd voor een
nadere kennismaking.
Volledige naam:
Ionut Bogdan Gheorghe
Roepnaam:
Bogdan Gheorghe
Leeftijd:
28 jaar
Nationaliteit:
Roemeens
Afkomst:
Piteşti (zuiden van Roemenië, ongeveer 150.000
inwoners), regio Argeş

Bogdan, hoelang ben je al in Nederland?
Vandaag (interview, 14 mei 2017) exact 1 jaar geleden
ben ik naar Nederland gekomen.
Met welke reden ben je naar hier gekomen?
Ik ben hier gekomen als, hoe zeg je dat, zzp-er, waar ik
werk in de bouw. Constructie, timmeren, houtbewerking, noem maar op. Een van de eerste mensen die ik
hier ontmoette, was Remco de Lange Wendels. Hij nam
mij onder zijn hoede, zorgde voor werk en maakte mij
hier wegwijs. Nu werk ik naast opdrachten met Remco
ook regelmatig voor de gebroeders Mark en Theo de
Koning.
Heb je nog specifieke plannen voor de toekomst?
Niet specifiek een meerjarenplan, maar ik zou binnen
enkele jaren in mijn stad wel een huis willen bouwen.
Kun je iets vertellen over je achtergrond?
Ik heb rechten gestudeerd, om advocaat te worden,
maar helaas heb ik mijn laatste examens niet gemaakt,
waardoor ik niet ben afgestudeerd.
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Als we toch naar onze gemeenschappelijkheid kijken, je voetbalachtergrond?
Via Remco ben ik geïnteresseerd geraakt om hier te
gaan voetballen. Hij had leuke verhalen. Dit sprak mij
wel aan. In Roemenië heb ik tussen mijn 7e en 16e ook
gevoetbald. Ben wel eens gestopt in die periode, maar
dan toch weer vlug begonnen. Het verschil tussen voetbal hier en in Roemenië: er zijn hier veel meer velden.
Ofwel, je kan binnen een straal van enkele kilometers
bij vele verenigingen gaan voetballen. Dit is bij ons toch
wat verder verspreid. Niet iedere plaats heeft een of
meerdere verenigingen.
Wat is je indruk van het 4e elftal?
Mijn indruk is goed! Het zijn allemaal leuke en vriendelijk jongens. Ik voel me er welkom. Het zijn goede jongens. Ik moet er wel om lachen om bepaalde coaching:
‘Bogdan, go left, Bogdan go right..........’ Ik sta altijd
voorin, citaat: het is mijn taak om te scoren!
Om nog enkele kleine voetbalwetenswaardigheden
te weten te komen, nog wat favorieten.
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Favoriete club Nederland? mmhh, ik zal maar voor de
zekerheid PSV zeggen.
Favoriete club Roemenië? niet specifiek, maar als
ik toch mag noemen, de club van de (legendarische) oud speler Gheorghe Hagi.
Hij is eigenaar en coach van de club
Viitorul Constansa. Hagi richtte
in 2009 de club op om jonge
talenten een kans te geven. Met
als bijnaam “The Hagi Kids”.
Gisteren, op de laatste speeldag konden drie teams kampioen worden: Viitorul, Steaua
Boekarest (41 pnt) en Dinamo
Boekarest (39 pnt). Met als resultaat na oprichting binnen acht
jaar de titel!
Favoriete speler Nederland? Frank de
Boer, om zijn manier van voetballen en
winnaarsmentaliteit.
Favoriete speler Roemenië? Adrian Ilie (de cobra), heeft
nog gespeeld met Hagi.
Favoriete speler algemeen? Dani Alves, een goede sterke speler.
Favoriete club? Real Madrid

met een soort kung fu trap, waar menig ploeggenoot
(Peter, Frank) er zelfs met hun hoofd niet bij hadden
gekund. Ofwel Zlatan Ibrahimovic!

Als we jou mogen vergelijken, met welke profvoetballer zou dat kunnen?
Dat weet ik niet eh..., geen idee. Gelukkig heeft de verslaggever uit eigen waarneming nog wel een voorbeeld.
Qua fanatisme, maar ook zeker op basis van een goal
(UDI’19 uit) vloog Bogdan bij de 2e paal de bal binnen

Bogdan, bedankt voor je verhaal en veel (voetbal)plezier in Boskant.
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Bogdan, op het WK 1998 had het Roemeens nationaal elftal een weddenschap. Na het bereiken van de volgende ronde hadden alle spelers
hun haren geblondeerd. Kunnen
we van jou ook een dergelijk
weddenschap verwachten voor
het nieuwe seizoen?
Nou, aarzelend, laat ik het maar
houden op het doel dat ik zo veel
mogelijk goals voor Boskant 4 wil
maken.
Het laatste woord is voor jou.
Als ik naar het team kijk, dan valt me op dat
jullie hier over het algemeen een betere conditie
hebben. Ook vind ik het knap dat ondanks de leeftijden,
we toch 3e zijn geëindigd in de competitie. Verder wil
ik afsluiten met mijn lijfspreuk: met geloof komt hoop!
Mijn wens is dit over een paar jaar als tatoeage te laten
zetten.

Pirreke
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IN MEMORIAM
Bert de Beer
Op vrijdag 17 februari 2017 is Bert de Beer op 84-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden kwam toch nog vrij onverwacht. Op donderdagavond had Bert nog actief meegedaan met het rikconcours in de kantine van v.v. Boskant en na afloop wees niets er op dat hij die avond z’n
laatste troef had uitgespeeld.
Toen voetbalvereniging Boskant in 1949 werd opgericht, aarzelde Bert,
die op dat moment actief voetbalde bij Nijnsel, geen moment en keerde meteen terug naar het dorp waar hij geboren was. Daarmee was hij,
samen met Gerard Rovers en wijlen Harrie de Koning, Martien van den
Biggelaar en Jan van der Velden één van de personen die vanaf ‘den
beginne’ lid waren van onze vereniging. Met het overlijden van Bert is
dit rijtje helaas aardig uitgedund!
Bert heeft jarenlang bij Boskant in de selectie gevoetbald, zowel in het
eerste als het tweede van Boskant. In het seizoen ’52-’53 behaalde hij
als speler van het 2e elftal het kampioenschap en promoveerde toen
met het team naar de 2e klasse. Een bijzondere situatie omdat Boskant 2 toen een klasse hoger speelde dan het 1e team. Op verzoek van
het bestuur besloot de bond tot naam aanpassing: Boskant 2 werd
Boskant 1 en omgekeerd! Bert was ‘unne echte linksback’, miste geen
training of wedstrijd en schuwde de duels niet. Toen de veteranenafdeling werd opgericht, in 1965 was daar sprake van, was Bert er als de
kippen bij om zijn hobby met een aantal van z’n leeftijdgenoten voort
te zetten.
Als vrijwilliger heeft Bert, samen met Gerard (Graard) Rovers en Jan
(Jeij) van der Velden een aantal jaren in de ‘ballotagecommissie’ gezeten.
Bert genoot van de momenten na de wedstrijden en kon intens genieten van de (sterke) verhalen die dan meestal op tafel kwamen. Hij was
ook een fanatiek kaarter en wist tijdens de rikwedstrijden die (meestal)
in de wintermaanden in de kantine werden georganiseerd, menig stukje wild te bemachtigen.
Lange tijd was Bert op zondag wat minder aanwezig in Boskant, maar
toen kleinzoon Luuk, enkele jaren terug de overstap naar Boskant
maakte, werd Bert ook weer een trouwe bezoeker.
Door z’n overlijden is daar helaas een einde aan gekomen; we zullen
het vanaf nu moeten doen met de vele (fijne) herinneringen!
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Weekend Boskant C1 in België

T

ijdens het Pinksterweekend zijn
we naar Blankenberge/Brugge geweest. Nadat iedereen
gearriveerd was, de ene wat
beter op tijd dan de ander, toch Lars en
Melvin, zijn we vertrokken in de richting
van Blankenberge. Na een voorspoedige rit en zonder al te veel verkeersovertredingen kwamen we aan bij ons
“basecamp” voor het weekend. Snel
uitpakken en luchtbedden opblazen, de
Playstation en de beamer installeren en
het weekend kon beginnen.

Omdat iedereen er zoveel zin in had en
zo enthousiast was, hebben de meesten, inclusief leiders, de eerste nacht
slaap maar volledig overgeslagen.
Zonde van de tijd.

Op zaterdag en ook zondagmiddag hebben we deelgenomen aan de “Internationale” Brugge Daring Cup.
Gelukkig voor de organisatie hadden wij ons aangemeld, anders was het de
“Nationale” Brugge Daring
Cup geweest. Het toernooi
was uitstekend geregeld,
inclusief mooi weer voor de
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leiding en vele Boskant supporters.
Dat ze in België ook kunnen voetballen
werd ons al snel duidelijk, het niveau
was helaas iets te hoog voor ons. Zelfs
de professionele aanwijzingen, opstellingen en Boskant 1 tactieken van Rens
waren onvoldoende om onze Belgische
leeftijdsgenoten te verslaan. Sommigen
waren ook wel erg groot hè Joep. De inzet en spelvreugde was echter wederom
uitmuntend en mooi om te zien.
Moe maar voldaan en terug op ons
kamp stond iedereen een geheel
verzorgde barbecue te wachten. Nadat
alle jongens in sneltreinvaart hun maag
hadden gevuld, kon de 2e dag van het
FIFA Playstation toernooi beginnen. Een
aantal versnaperingen en een gezellige
avond verder, ging bij sommige leiders
al vroeg in de nacht het licht uit. Bij
Gerrie zelfs zo snel dat hij helemaal
vergeten was zijn tanden te poetsen. Nu
zijn onze jongens gelukkig zo zuinig op
hun leiders dat ze, tijdens Gerrie’s slaap,
nog even zijn tanden hebben verzorgd.
Na een tweede toernooidag, wederom
met de aanwezigheid van meerdere
Boskant supporters, zijn we ’s avonds
Brugge onveilig gaan maken. Begonnen
met een culturele rondgang door het

centrum, voor de meeste jongens het
hoogtepunt van het weekend, zijn we
vervolgens naar de bioscoop geweest.
Pirates of the Caribbean stond er op het
programma. Een uitstekend moment
voor de leiders om even bij te komen
met de oogjes dicht, al zorgde Hans wel
op geheel unieke manier voor speciale
geluidseffecten.
Uitgelaten en enthousiast zijn we na de
film weer terug gegaan naar ons mooie
stekje, om eens een keer op tijd onder
de wol te gaan. Natuurlijk dachten
enkele jongens daar anders over, met
name Thomas die pas zondagmorgen
was gearriveerd, was nog topfit. Het
vermelden waard is nog wel dat Gerrie
onderhuids keeper ambities blijkt te

hebben. Midden in zijn slaap dook hij
als een volleerde doelman voor mijn
luchtbedje langs met Stijn als bal. Maar
het kan natuurlijk zijn dat ik dit gedroomd heb?
Maandagmorgen hebben we samen ons
kamp opgeruimd om voor onze terugreis naar Boskant nog een middagje
aan het strand te vertoeven. De zon was
heerlijk, de zitzakken bij de strandtent
een top uitvinding voor de gesloopte
leiders en de zee zorgde voor de nodige
verkoeling. Moe maar voldaan zijn we
in rustig tempo terug naar Boskant gereden. Na een korte stop en een frietje
met iets lekkers in Eersel stonden de
meeste ouders ons al met open armen
op te wachten bij de kantine.

Gehoord & gezien
Voetballes
Het tweede elftal ging in de eerste van de
wedstrijden waarin ze mogelijk kampioen
konden worden per schoolbus op weg
naar Deurne. Daar werd dit geïnterpreteerd als zijnde dat die Boskanters hen
voetballes zouden komen geven en daar
waren ze het niet zo over eens. Met muziek
langs de lijn beloofde het een groot feest
te gaan worden, maar helaas werd het geheel een deceptie. Op de installatie werd
later tot hilariteit van de Deurnenaren het
alom bekende lied “Busje komt zo” gedraaid waarop de Boskanters niet anders
konden dan besmuikt lachen en zachtjes
afdruipen. Gelukkig kon een week later,
thuis, nota bene in een derby tegen Nijnsel, alsnog het kampioenschap behaald
worden: Wie het laatst lacht......!
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Daan, Thomas, Dwayn, Rens, Ruben,
Merel, Brian, Stijn, Lars, Teun, Stefan,
Joep, Vince, Tom en Koen bedankt voor
een heel erg leuk seizoen, afgesloten
met een super weekend. De jongens die
overgaan naar de B, heel veel succes
volgend seizoen en de andere jongens zie ik weer op het trainingsveld.
Speciale dank aan Hans, Melvin, Tinus,
Marie-Louise, Niels, Angelique en Gerrie
en de vele Boskant supporters voor het
laten slagen van dit weekend.
Allemaal een fijne vakantie en we zien
elkaar zeer zeker volgend seizoen.
Mede namens de andere leiders van
Boskant C1, Carli

Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Terugblik 2016-2017
Afgelopen seizoen was mijn eerste volledige seizoen als voorzitter van de technische commissie.
Nu alle stofwolken zijn opgetrokken is het gevoel
overwegend positief, maar wel met de nodige
kanttekeningen.
Op de sportieve prestaties van de selectie valt niet
veel aan te merken. Het tweede elftal bezorgde
Huub het mooist denkbare afscheid door overtuigend kampioen te worden en te promoveren naar
de reserve tweede klasse. Bij deze nogmaals proficiat! Nu zorgen dat ook volgend seizoen de groep
bij elkaar blijft en handhaving op het hogere niveau
moet zeker mogelijk zijn.
Het eerste draaide het hele jaar goed mee, maar
kon op een paar beslissende momenten net niet
doorpakken. Een periodetitel behoorde tot het einde toe tot de mogelijkheden, maar zat er uiteindelijk niet in. Gezien de zeer ongelukkige start van het
seizoen - keeper Tom van der Heijden raakte al tijdens de voorbereiding zwaar geblesseerd, wat een
ware keeperstombola veroorzaakte - is er uiteindelijk dus nog behoorlijk gepresteerd. De bijdrage van
good old Fred van Bussel (onze sportman van het
jaar) mag daarbij zeker niet onvermeld blijven.

vaste speler beschouwt, dan dien je er 20 van de 22
wedstrijden gewoon te zijn. En ben je geblesseerd?
Kom gewoon kijken, vlaggen, coachen, maar ben
gewoon betrokken bij je team! Kun je dat niet
waarmaken? Overweeg dan oproepkracht te worden. We hebben heel bewust de vaste krachten per
team geteld en ingezet op 7 seniorenteams (inclusief dames), zodat de groepen niet te groot worden
en het aantal wisselbeurten per speler beperkt
blijft. Een voetballer wil immers voetballen.
Maar voor de duidelijkheid: gelukkig zijn er ook
nog veel spelers die er gewoon elke week zijn en
die ook andere teams vooruit helpen als de situatie
daarom vraagt. Bedankt daarvoor, zo hoort het!
Ook bij de jeugd was het overwegend een goed seizoen. Alle teams hebben mooi meegedraaid, met
de kampioenschappen van de MO15 (meiden) en
JO7 (F3) als kersen op de taart. Alleen de JO11 (E)
had het voor de winterstop behoorlijk zwaar, maar
kon na de winterstop in een andere klasse gelukkig
nog een paar fraaie resultaten boeken.
Voor het seizoen leek het erop dat het niet haalbaar
zou zijn om met een JO19 (A) en JO17 (B) team van
start te gaan. Dankzij de komst van enkele nieuwe
spelers is dat uiteindelijk toch gelukt. Tijdens het
seizoen hebben alle betrokken leiders, spelers en
TC-leden heel veel moeten overleggen, schuiven,
water bij de wijn doen, passen en meten, maar wel
met als resultaat dat beide teams het seizoen netjes hebben kunnen afmaken. Met ook nog goede
eindklasseringen daarbij! Een compliment aan iedereen die zijn steentje daaraan heeft bijgedragen.
Ook bij de andere jeugdteams zag je dezelfde bereidheid om elkaar vooruit te helpen terug en dat is
best iets om trots op te zijn. Zonder die instelling is
het in een klein dorpje als Boskant eenvoudigweg
niet mogelijk een complete jeugdafdeling op de
been te houden. In tegenstelling tot veel clubs uit
vergelijkbare kerkdorpen hebben we nog steeds in
elke lichting minimaal een team en zijn we (nog)
niet gedwongen de samenwerking met andere
verenigingen aan te gaan.

Voetbalkamp 2016

De lagere elftallen draaiden allemaal prima mee in
hun klasse. Het derde moest nog even alle zeilen
bijzetten om niet in de degradatiezone terecht te
komen, maar Frans (de filosoof) loodste zijn team
met al zijn ervaring nog relatief simpel naar klassenbehoud.
Wat minder goed draaide bij de lagere elftallen was
de opkomst van de spelers en ook de bereidheid
om andere teams vooruit te helpen. Daardoor
hebben we verschillende wedstrijden moeten
verplaatsen of afgelasten met alle vervelende
gevolgen van dien (doordeweeks inhalen, minder
kantinebezoek, etc.). In de hele maatschappij is er
een trend van individualisering zichtbaar en ook
onze vereniging lijkt er niet aan te ontkomen dat
steeds meer spelers het heel normaal vinden dat
ze komen voetballen als het ze uitkomt, maar even
gemakkelijk afzeggen als de vis van de buurvrouw
het strikdiploma heeft gehaald. Het wordt een
herhaling van zetten, maar bij deze toch nog een
keer de oproep om je als teamspeler te gedragen:
het is nu al duidelijk dat je in de periode september
- mei structureel op zondag moet voetballen. Hier
kun je rekening mee houden en als je jezelf als een
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Het nieuwe seizoen
Senioren
De laatste maanden van een seizoen zijn voor de
TC het drukst. Het nieuwe seizoen moet immers
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voorbereid worden. Inmiddels zijn we daarmee
heel ver. De teamindelingen zijn gemaakt (zie www.
vvboskant.nl) en alle kaderleden zijn benaderd om
er maar weer eens een jaartje aan vast te knopen.
Gelukkig doen veel leiders, trainers, vlaggers,
verzorgers etc. dit ook, maar er zijn natuurlijk
altijd wat mensen die stoppen. Sommigen na een
lang dienstverband en sommigen na een jaartje.
Allemaal in elk geval heel erg bedankt voor jullie
bijdragen. Zonder iemand tekort te willen doen wil
ik toch een paar mensen even apart benoemen.
Ten eerste natuurlijk Huub van der Zanden, die met
een titel afscheid heeft genomen van het tweede
elftal. Huub heeft de coaching en training van dit
team op zich genomen op een moment dat het
heel moeilijk bleek een geschikte opvolger voor
Ties Brans te vinden. Het was niet de makkelijkste
periode voor Boskant 2, maar Huub heeft zich
overal doorheen geslagen met in het laatste jaar
dus de ultieme beloning. Als lid van de TC senioren
blijft Huub gelukkig actief bij de senioren, maar
bij het tweede liet hij natuurlijk wel een behoorlijk
gat achter. Na gesprekken met diverse kandidaten,
die het om uiteenlopende redenen niet konden of
wilden gaan doen, kwam de oplossing uiteindelijk
uit onverwachte hoek. Ron van Uden gaf aan fysiek
niet meer in staat te zijn er als voetballer nog een
jaar in de selectie aan vast te knopen en het wel
te zien zitten met het tweede team aan de slag te
gaan. De eerste reactie vanuit ons (de TC) was er
eentje van teleurstelling, want met Ron gaat er een
hele goede en betrokken speler verloren voor onze
club. Ron bleek echter onvermurwbaar: voetballen
was voor hem echt geen optie meer. Toen die kogel
eenmaal door de kerk was, was de beslissing zo genomen: Ron gaat volgend jaar het tweede doen. Als
een selectiespeler met zoveel ervaring in Boskant
1 zichzelf aanbiedt, dan mag je als vereniging heel
blij zijn. Zowel de TC als Ron zelf realiseren zich
heel goed dat een goede spelers nog niet automatisch een goede trainer-coach maakt, maar met de
juiste ondersteuning gaat het Ron zeker lukken.
En die ondersteuning gaat hij uiteraard krijgen.
Natuurlijk door onze hoofdtrainer Mayk, door Jan
van Boxtel op zondag, door ondergetekende die
de donderdag trainingen gaat verzorgen en op de
achtergrond zal Peter van der Heijden een bijdrage
gaan leveren. Voor Peter geldt overigens dat we
ontzettend blij zijn dat hij weer terug is bij Boskant,
al is hij nooit echt weg geweest. Maar goed: Ron
veel succes, wij hebben er alle vertrouwen in dat
het goed komt!
Helaas hebben we bij Boskant 2 wel afscheid
moeten nemen van Gérard Eeuwes. Na eerst een
tijdlang verzorger van Boskant 1 te zijn geweest,
maakte Gérard een kort uitstapje naar de Wilhelmi-
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na Boys. Vorig jaar keerde Gérard terug naar Boskant. Omdat Lindy Bright inmiddels zijn plaats als
verzorger van de selectie had ingenomen, besloot
hij geheel belangeloos aan de slag te gaan bij Boskant 2. Daar ontstond een goede klik met de staf
en het team, met het al gememoreerde kampioenschap als mooie afsluiter. Gérard heeft lang gewikt
en gewogen of hij in zijn nieuwe rol verder wilde
gaan. Hij had er zeker plezier in, maar het kriebelde ook weer om ergens als hoofdverzorger aan
de slag te gaan, terwijl ook zijn slijterij en andere
hobby’s schreeuwden om zijn tijd. Ten langen leste
kwam er dan toch de beslissing om te stoppen bij
Boskant. Gérard heeft aangegeven ook niet naar
een andere club te gaan en zijn tijd anders te gaan
besteden. Ook sluit hij een terugkeer bij Boskant
in de toekomst niet uit. Gérard, hopelijk zien we je
volgend seizoen nog een aantal keer als supporter
langs de lijn!
Jeugd
Ook bij de jeugd zijn de teamindelingen inmiddels
gereed (eveneens terug te vinden op onze website). Zoals altijd gaat daar een behoorlijke puzzel
aan vooraf, maar het ziet er naar uit dat we in
elke lichting weer minimaal een team op de been
kunnen krijgen. De meidentak krijgt bovendien
een nieuwe impuls (hierover later meer). Wel zijn
we voor diverse teams nog op zoek naar mensen
die trainingen willen verzorgen. Zou je dat op zich
best graag willen doen, twijfel je eraan of je het wel
kunt? De technische commissie is altijd bereid hierbij te ondersteunen. Dat kan door het aanbieden
van oefenstof, maar ook door interne cursussen of
deelname aan KNVB cursussen. Laat het ons dus
zeker weten als je graag betrokken zou zijn bij één
van onze jeugdteams. Aan het einde van dit stuk is
een overzicht van alle nog openstaande vacatures
opgenomen.
De laatste persoon die ik bij naam wil noemen
heeft rechtstreeks te maken met een belangrijke
vacature: het gaat namelijk om onze afscheidnemende wedstrijdsecretaris jeugd Yvonne van den
Akker. Hoewel die functie officieel niet onder de TC
valt, is het wel een erg belangrijke: het gaat immers
om de hele planning en organisatie rondom wedstrijden en competitieschema’s. Je kunt als TC alles
nog zo goed voor elkaar hebben, als het organisatorische deel niet in orde is, dan ben je helemaal
nergens. Yvonne heeft dit jarenlang heel erg goed
gedaan, waarvoor veel dank! Op het moment van
schrijven staan er nog gesprekken met mogelijke
opvolg(st)ers op de rol. Hopelijk levert dat iets op
en hebben we ook volgend seizoen een goed bezet
wedstrijdsecretariaat!
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Belangrijke veranderingen 2017-2018
Pupillenvoetbal
De belangrijkste wijziging vindt plaats in het pupillenvoetbal. Na allerlei onderzoeken is de KNVB
tot de slotsom gekomen dat de huidige organisatie
van het pupillenvoetbal niet meer voldoet aan de
actuele eisen en ook niet aansluit bij de manier
waarop ze het in andere landen doen. De vraag of
alle veranderingen noodzakelijk zijn en bijdragen
aan een betere ontwikkeling van onze talentjes is
gerechtvaardigd, maar ga ik hier niet beantwoorden. Het besluit is genomen en het is goed om te
weten wat er allemaal verandert. Onderstaande
veranderingen worden al in 2017-2018 doorgevoerd in de competities waarin onze JO8 en JO9
gaan spelen. Een jaar later volgen ook de JO10,
JO11 en JO12.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeftĳd

Aantal spelers

Veld afmeting

O9

6 tegen 6

48 x 30 m

Doelformaat Aanwezigheid GK

Pupillengoal

Ja

6 tegen 6 in plaats van 7 tegen 7.
Kleinere veldjes: 42,5 x 30 meter.
Per helft een time-out van 2 minuten.
High fives voor de wedstrijd (in plaats van handen schudden)
Er worden geen ranglijsten bijgehouden: uitslagen zijn niet
belangrijk.
Achterbal wordt vanaf de grond in het spel gebracht.
Hoekschop en uitbal mogen ook ingedribbeld worden.
Vrije bal: schieten, passen, maar ook dribbelen.
Voor meer info zie: http://knvb.h5mag.com/pupillenvoetbal/cover

Dispensatieregeling
Ook in de dispensatieregeling bij de jeugd gaan er
volgend seizoen dingen veranderen. Tot en met afgelopen seizoen was het nodig vooraf per leeftijdscategorie de gewenste dispensaties aan te vragen
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en de dispensatieformulieren ook elke week mee
te nemen met de spelerspasjes. Dit hoeft vanaf komend seizoen niet meer. Een dispensatiespeler opstellen kan dan gewoon door de betreffende speler
te selecteren op het Digitale Wedstrijdformulier.
Is de speler niet speelgerechtigd, dan kan hij of zij
ook niet geselecteerd worden. Aan de dispensaties
zijn de volgende regels verbonden:
• De regels gelden alleen in categorie B (hiertoe
behoren al onze jeugdteams)
• Bij 6 tegen 6 is 1 dispensatie toegestaan per
wedstrijd
• Bij 7 tegen 7 zijn 2 dispensaties toegestaan per
wedstrijd
• Bij 11 tegen 11 zijn 3 dispensaties toegestaan per
wedstrijd
• In gemengde competities mogen meiden 1 jaar
ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt
niet bij de Onder 8 en Onder 9
• Een papieren aanvraag is niet meer nodig, controle verloopt via het mDWF (mobiele Digitale
Wedstrijdformulier)
• Een dispensatiespeler mag maximaal 1 jaar
ouder zijn.
Mobiel digitaal wedstrijdformulier
De overstap van het papieren wedstrijdformulier
naar het digitale wedstrijdformulier (DWF) had al
behoorlijk wat voeten in de aarde, maar de digitalisering wordt vanaf volgend seizoen nog een stukje
verder doorgevoerd. Alle wedstrijdformulieren
gaan namelijk verlopen via de wedstrijdzaken app
van de KNVB. Het is voor leiders en scheidsrechters
dan dus niet meer nodig achter de pc te kruipen
om de formaliteiten te regelen; dit kan voortaan via
de mobiele telefoon. Dit dient dan wel een smartphone te zijn, maar er zullen nog maar weinig teams
zijn die geen enkele speler met een smartphone in
de gelederen hebben. Ook het programma van je
team, de uitslagen en standen kun je opvragen via
deze app.
De grootste verandering is wellicht nog wel de
invoering van de digitale spelerspas (ook via de
wedstrijdzaken app), waardoor de plastic spelerspassen (en het geleur ermee) definitief tot het
verleden behoren. Ben je benieuwd naar de app:
deze is beschikbaar voor iOS en Android en voor
iedereen te downloaden.
Mini-F nieuwe seizoen Meierijstad competitie
Na een jaartje trainen bij de mini’s gaan de jongste talentjes voor het eerst wedstrijden spelen in
onze zogenaamde mini-F. Deze leeftijdsgroep (JO7)
speelt nog niet in een officiële KNVB competitie,
maar in een onderlinge competitie die verenigingen zelf organiseren. De afgelopen jaren deed onze
mini-F dat met heel veel plezier in de competitie
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van de Boxtelse kring. Na de fusie van Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel tot Meierijstad is het
initiatief opgepakt binnen onze eigen (nieuwe) gemeente een soortgelijke competitie op te starten.
Na overleg met alle betrokkenen zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor Boskant praktischer
en beter is om mee te gaan liften op dit initiatief.
Dat betekent dus dat wij vanaf komend seizoen
niet meer deelnemen aan de competitie in de regio
Boxtel. De organisatoren van deze competitie zijn
door ons hartelijk bedankt voor alle tijd en moeite
die zij er de afgelopen jaren in hebben gestoken.
Meiden- en damesvoetbal binnen v.v. Boskant
Bij het samenstellen van de teams kwamen we er
al gauw achter dat we relatief weinig spelers in de
O15-leeftijd hadden en ontzettend veel spelers in
de O13-leeftijd. Bij die laatste groep zaten ook nog
eens behoorlijk wat meiden, een luxe probleem
dat mede te danken is aan wederom een zeer
geslaagde vriendinnendag aan het einde van afgelopen seizoen. Na wat puzzelen en overleg met de
ouders en leiders was de uitkomst dat we de groep
Onder-13 spelers volgend jaar gaan opsplitsen in
een jongens elftal en een meiden achttal. Daarmee
krijgt de ‘meidenafdeling’ van v.v. Boskant dus
weer een nieuwe impuls. Naast het senioren vrouwenteam hebben we volgend seizoen een MO17
elftal en een MO13 achttal. Er is dan dus voortaan
sprake van een serieuze ‘damestak’ binnen de
vereniging. Dit is erg goed voor de continuïteit van
het damesvoetbal binnen de vereniging, omdat
er een doorstroom van onder naar boven op gang
kan gaan komen, zoals dat bij de heren al altijd het
geval is.
Het is dan echter wel nodig dat de vrouwen- en
meidenteams voldoende bezet blijven en dat is op
dit moment nog wel een bedreiging: de aantallen
per team zijn redelijk beperkt en het zal af en toe
zeker nodig zijn om wat met speelsters te schuiven.
Een paar extra meiden zijn daarom altijd welkom
en dat geldt vooral in de leeftijd van 14 tot en met
17 jaar. Ken je dus nog iemand die graag aan zou
sluiten? Zij is meer dan welkom!
Nu het damesvoetbal binnen de club steeds serieuze vormen begint aan te nemen, merken wij dat we
binnen de Technische Commissie eigenlijk onvoldoende aandacht kunnen besteden aan het bieden
van ondersteuning bij bijvoorbeeld het zoeken en
begeleiden van nieuwe trainers, leiders en/of speelsters. Dit is erg jammer, omdat deze tak van sport
een enorme groeipotentie heeft en dus een impuls
aan onze vereniging kan geven. Wij zijn daarom op
zoek naar iemand die de Technische Commissie wil
komen versterken en zich daarbinnen specifiek wil
bezighouden met de verdere ontwikkeling van het
meiden- en damesvoetbal binnen v.v. Boskant. Ben
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je of ken je die persoon? Geef dit dan a.u.b. door
aan ondergetekende of aan een ander lid van onze
Technische Commissie.

Vacatures
Zowel bij de senioren als de jeugd zijn alle teamindelingen gemaakt, maar missen we op een aantal belangrijke posities nog mensen. Dit is niet
ongebruikelijk aan het einde van een seizoen, maar
we willen voor de start van de nieuwe competitie
wel graag alles ingevuld hebben. De TC is op dit
moment (eind juni) nog bezig met het benaderen
van een aantal mensen, dus hopelijk zijn er al wat
vacatures ingevuld op het moment dat het clubblad bij alle leden op de mat ploft. Op dit moment
zijn we nog op zoek naar:
Senioren:
• Assistent scheidsrechter Boskant 2
• Leider dameselftal
• Leider Boskant 5
•
•
•
•
•
•

Jeugd:
Trainer MO13 (nieuwe meidenteam) maandag
Trainers MO13 (nieuwe meidenteam) donderdag
Trainer JO13 (donderdag)
Leider MO17
Clubscheidsrechters
Zaterdags- en zondagsdienst

Tot slot hebben we ook voor de mini’s weer nieuwe
leiders/trainers nodig. Het gaat om de allerkleinsten die iedere zaterdagochtend een training
afwerken om zo spelenderwijs het voetbal te
leren kennen. De meeste mini’s gaan volgend jaar
wedstrijdjes spelen in de mini-F competitie en de
meeste trainers verhuizen als ouders automatisch
mee. Er moet dus weer een nieuwe groep mini’s
gevormd worden met daarbij ook nieuwe trainers.
We zullen begin volgend seizoen daarom weer een
open minidag op touw zetten, waarbij alle kinderen vanaf 4 jaar meer dan welkom zijn om aan te
sluiten. Heb je kinderen in die leeftijd die graag
willen voetballen? Vooraf aanmelden kan sowieso
altijd via info@vvboskant.nl. Hoe meer kinderen
we hebben, hoe sneller we de wekelijkste trainingen weer kunnen oppakken.
Allemaal een hele fijne vakantie!
Rudy Neggers
Voorzitter Technische Commissie
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Organisatie
vlooienmarkt
doet flinke
aderlating
Als je ze er naar vraagt krijg je een bescheiden
antwoord: “ja, dat klopt wel, daor hebben we al flink
wat jaore aan meegewerkt.” Met ze bedoel ik dan
het koppel Gerrie Onland en Rien van der Zanden.
En waaraan ze hebben meegewerkt? Bij v.v. Boskant
voor velen een weet en voor slechts weinigen een
vraag! Ik denk niet dat ik overdrijf en denk ook niet
dat anderen zich nu achtergesteld gaan voelen als ik
beweer dat ze jarenlang de ruggengraat waren van
de groep die op Hemelvaartsdag de vlooienmarkt
organiseerde. Een schatting? Vijf jaar, tien, vijftien?
De ouderen kunnen het weten. Nee, beste lezers,
Gerrie is actief vanaf 2001 en Rien zelfs al vanaf
de vorige eeuw, vanaf 1985! En hoewel er bij een
afscheid een mooie bos bloemen hoort, die is ook
uitgereikt tijdens de sluitingsavond, kun je het deze
keer daarmee toch niet afdoen.
Na enig puzzelwerk ben ik erachter dat de 1e vlooienmarkt omstreeks 1982 is georganiseerd om voor
de Boskantse voetbaljeugd iets extra’s binnen te
halen. Theo Raaijmakers en Jep van de Berk (opslag)
trokken de kar in die beginperiode. De groep kreeg
in 1985 versterking van Rien van der Zanden. Rien
hing vanwege een stevige blessure z’n voetbalschoenen aan de wilgen, kwam in het jeugdbestuur en
werd nagenoeg meteen ‘ingelijfd’. Ergens in de jaren
’90 verhuisde de opslag van de Hoogstraat naar de
Hongerstraat. Gerrie kwam voor de organisatie van
de vlooienmarkt in 2001 in de schijnwerper. Mede
door de verjonging en de nieuwe ideeën die daardoor werden ingebracht kreeg het evenement een
positieve injectie. Als evenement is de vlooienmarkt
intussen niet meer weg te denken binnen voetbalvereniging Boskant. Veel bezoekers zullen het daarmee eens zijn, want van heinde en ver stromen de
potentiele kopers toe! Vergeet niet: het organiseren
van de vlooienmarkt kost een groot aantal personen
een heleboel tijd (en zweet), maar het (financiële)
resultaat is er ook naar! En daar is het natuurlijk ook
om te doen. Petje af voor alle medewerkers van de
vlooienmarkt en een extra CHAPEAU! voor Gerrie en
Rien die vanaf deze editie het stokje overgeven.
PS: hoewel het iets minder druk was tijdens de
vlooienmarkt afgelopen Hemelvaartsdag waardoor
de opbrengst ook iets lager was, was de mening
over die dag unaniem: opnieuw een prima geslaagd
evenement!
Wibos
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Kamp MO15
19 t/m 21 mei in Veghel
Vrijdag 19 mei

We hebben ons om 18.00 uur verzameld bij de kantine
en zijn met z’n allen op de fiets naar Veghel gegaan.
Toen we daar aankwamen hebben we alles klaargemaakt. Allereerst hebben we vuur gemaakt in de
openhaard.
De groepen werden bekend gemaakt. Door het kamp
heen kon iedereen euro’s winnen met de diverse activiteiten wat later weer van pas kwam. We hebben spelletjes gedaan, bedacht door onze geweldige spelleidster
Susanne zoals tekenen, beerpong, tamponlopen en
nog veel meer.
Rond half 1 zijn we naar de kamer gegaan. In een soort
chillhok naast onze kamer hebben we muziek en licht
aangesloten en daar gezeten tot half 3. We hebben met
z’n allen op een grote boomstam geslagen vol spijkers.
Toen zijn we met z’n allen in bed gaan liggen maar
muziek vonden we leuker dan slapen. Muziek opgezet
en verder dansen. De leiding kwam in de kamer om te
zeggen dat de muziek uit moest. Daarna zijn we met z’n
allen op een paar matrassen in slaapgevallen.

Zaterdag 20 mei

Zaterdag stond een toernooi op het programma. We
moesten om half 8 opstaan zodat we er om 9.00 uur
waren. Om half 9 zaten we op de fiets op weg naar
Blauw Geel. Onze eerste wedstrijd was een erg leuke
wedstrijd en hadden we met 3-0 gewonnen. Toen hadden we een uur rust en konden we er weer tegen aan.
Helaas verloren we deze wedstrijd met 2-0. Inmiddels
begonnen de weinig uurtjes slaap zijn tol te eisen. De
wedstrijd daarna werd er door niemand gescoord.
Maar tot onze verbazing kwamen we toch in de finale
maar verloren we weer met 2-0. Als troostprijs kregen
we van de leiders een broodje hamburger. We hadden
thuis lekker gegourmet en gingen daarna met een volle
buik bowlen waar ook weer euro’s te verdienen waren.
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Na een leuke bowlwedstrijd gingen we quizzen. Wederom mocht Susanne aantreden als spelleidster. De
leiders werden afgetroefd door de meiden. Het blijkt
dan toch weer dat de jeugd de toekomst heeft. Daarna
hadden we tot diep in de nacht/morgen gedanst op
keiharde muziek en gingen nog wat kletsen.

Zondag 21 mei

Op de laatste dag van ons geweldige kamp werden wij
met pannendeksels wakker gemaakt door de leiding.
Zij vonden dit uiteraard zeer lachwekkend. Vervolgens
gingen wij ontbijten, doordat onze roker Daan de Brouwer ontbrak, hadden wij geen vuur. Wij hebben geprobeerd vuurstenen te gebruiken maar dat was helaas
niet goed gelukt. Toen Daan eenmaal aankwam wilde
hij ons ook nog eens rauwe eieren geven. Gelukkig was
de andere leiding wel op hun hoede en is iedereen er
goed vanaf gekomen.
Na het ontbijt hadden we vrije tijd, hierin gingen sommige meiden met water te keer; zij hadden blijkbaar
nog genoeg energie over van het vermoeiende kamp.
Dit was maar goed ook want hierna moesten ze nog
veel geld gaan verdienen, want er was namelijk een
“Boskant” casino. Opvallend was dat alle groepen met
even veel euro’s begonnen aan dit casino. Iedere groep
had een keer gewonnen, is tweede en derde geworden.
Bij het casino was de leiding croupier en serveersters.
Iedereen deed fanatiek mee. Later kon iedereen tegen
elkaar opbieden voor geweldige prijzen. Er werd volop
gestrooid met duizenden euro’s. Hierna moesten we
helaas gaan opruimen.
We hebben ook nog afscheid genomen van onze leider
Rinus. Hij gaat ons verlaten volgend jaar. Die had nog
een verrassing voor ons. Hij heeft ons allemaal meegenomen naar de MCDonalds in Veghel. Hierna gingen we
onze lange fietsreis tegemoet naar Boskant. We vonden het allemaal heel er leuk en willen de leiding daar
graag voor bedanken.
Nikki, Britt, Renée, Pleun, Meike, Floor, Sam, Eef, Kyra,
Joni, Merel, Vera, Marit, Rinus, Daan, Erik, Susanne en
Anita.
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 30 maart 2017

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. De
agenda wordt doorgenomen.
Er waren geen opmerkingen over de notulen van de
ledenvergadering van november 2016. Deze notulen
zijn hiermee goedgekeurd.

Financiën
Penningmeester Mark van Kaathoven geeft een
overzicht van de financiële situatie van de vereniging.
Tot op heden hebben we een positief verschil op de
begroting, met name gerealiseerd door mindere lasten. Mark geeft hiervoor als voornaamste redenen de
lagere kantine inkopen en de lagere wedstrijdkosten.
Dit resulteert in een gunstig resultaat tot nu toe (t/m
december).
Begroot
t/m dec.

Realisatie
t/m dec.

Verschil

Totaal baten

86.392

85.680

-713

Totaal lasten

81.597

73.377

-8.221

4.795

12.303

7.508

Resultaat

Er is besloten om dit jaar de contributie niet te verhogen/indexeren. Indien je contributie wilt betalen via
factuur i.p.v. machtiging dan is dat mogelijk maar daar
rekent de club €5,- administratie kosten voor.

Toekomst sportpark
Willy van der Heijden geeft aan wat de status is van bepaalde lopende zaken wat betreft toekomst sportpark.
Werkgroep toekomst sportpark
Gesprekken met dorpsraad, tennis en jeu de boules
m.b.t. 1 (multifunctionele) accommodatie (MFA).
Oriënterende gesprekken gehad met andere instanties
en personen.
Voetbalvelden v.v. Boskant
Op termijn alles naar Hazelaarstraat, 2 scenario’s worden uitgewerkt:
1. Kunstgras aan te leggen
2. 3e veld erbij
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Afstoten Populierenlaan / kapitaliseren / bestemmingsplan woningbouw.
Gesprek gehad met de nieuwe gemeenteconsul (Frans
van de Berk) die de taken van Wim Hulsen (gepensioneerd) over gaat nemen. Frans heeft een rondleiding
gehad over het sportpark en heeft kennis genomen
van diverse zaken. Het was een positief gesprek.
Ideeën toekomst komende periode
• Update speeltuin
• Invulling gebied voor ingang kantine
• Pannaveld
Oproep aan alle leden, mocht je ideeën of suggesties
hebben laat het dan aan Willy van der Heijden weten.

Mededelingen Technische Commissie
Rudy Neggers laat een overzicht zien van de plannen
die de KNVB heeft m.b.t. de nieuwe wedstrijdvormen
bij de pupillen. Deze zijn ingrijpend, maar voor ons
ietsje minder ingrijpend dan in andere districten, omdat in Zuid 2 de pilot al enige tijd draait.
De TC is al druk bezig met de voorbereidingen voor
het komende seizoen. Er zijn al diverse gesprekken
geweest en afspraken gemaakt. Een aantal belangrijke
functies zijn weer ingevuld, maar er zijn ook nog meer
dan genoeg vacatures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlagger Boskant 2
Leider Boskant 4 + 6 en vlagger Boskant 4
Leider Boskant 5
Leider dames
Leider meisjes MO17
Trainer MO13 (nieuw meidenteam) maandag
Trainers MO13 (nieuw meidenteam) donderdag
Trainer JO13 donderdag
Jeugdleiders- en trainers (ook ondersteuning)
Clubscheidsrechters
Zaterdags- en zondagsdienst

Zonder in herhaling te willen vallen houdt Rudy een
vurig pleidooi met als doel om deze functies zo snel
mogelijk ingevuld te krijgen.
Verder gaat er beoordeeld worden of volgend seizoen
6 teams haalbaar zijn en gaat men aan de slag met de
teamindelingen voor de jeugd.
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Activiteitencommissie
Vanwege Jori haar afwezigheid, neemt Ron van Breemen de activiteitenkalender door en benoemt wat er
allemaal op het programma staat komende tijd.

Overige mededelingen

Vacatures bestuur en commissies
& mededelingen algemeen
Behalve de eerder genoemde vacatures op technisch
vlak, is de club ook nog op zoek naar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Penningmeester
Wedstrijdsecretaris Jeugd
Voorzitter jeugdcommissie
Lid activiteitencommissie
Lid sponsorcommissie
Lid materialencommissie
Leden kantine/bardienst zaterdagochtend
Vrijwilligerscoördinator

Huldiging sportman/vrouw & vrijwilliger
Rudy geeft aan dat de opzet is gewijzigd. Voorheen
werd er door de leden gestemd op vooraf genomineerde personen. Dit jaar heeft het bestuur samen met de
activiteitencommissie de sportman/vrouw en vrijwilliger gekozen. Hiervoor waren meerdere redenen te
noemen. O.a. het feit dat als vrijwilligers 2× genomineerd waren, niet gekozen en daarna nooit meer in de
picture kwamen dit eigenlijk richting deze personen
niet gewenst is. Maar ook het feit dat mensen niet
aan een dergelijke verkiezing mee willen doen en bij
voorbaat dus al nee zeggen is debet geweest aan de
beslissing.
Voor komende jaren stelt het bestuur het volgende
voor: speciaal comité kiest jaarlijks winnaars. Dit comité zal bestaan uit de volgende personen:
1 persoon uit bestuur
1 persoon uit TC
1 persoon uit jeugdcommissie
2 personen kunnen zich vooraf aanmelden (jaarlijks
roulerend)

Alle leden zijn hiermee akkoord!
Suggestie van Christ van Hastenberg: laat bestuur de
winnaars kiezen (en bestuur bevestigt dit).
Suggestie Mayk van Driel: Laatste 5 winnaars bepalen
wie de volgende winnaar is.
Bestuur gaat samen met de activiteiten commissie
genoemde suggesties overleggen.
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Stand van zaken MFA:
• nog steeds oriënterende fase
• gesprekken gehad met adviserende instanties
• afspraken gepland met verenigingen die hier al ervaringen mee hebben
Sportcollectief Sint Oedenrode:
• vanuit nieuwe gemeente behoefte aan één aanspreekpunt
• Schijndel en Veghel hebben dit al langer
• binnenkort meer duidelijkheid

Ron verwijst naar het pleidooi dat Rudy heeft gehouden m.b.t. de werving van vrijwilligers en zegt dat hij
niets hieraan toe te voegen heeft.

•
•
•
•

Huldiging
Onder luid applaus kregen Sportman Fred van Bussel
en Sportvrijwilligster Yvonne van den Akker hun trofee
uit handen van voorzitter Ronald ter Haak.

Gecombineerd eindfeest zaterdag 27 mei:
• sponsoren en vrijwilligers
• daarna: eindfeest alle leden
Gesprek met vertegenwoordigers n.a.v. uitslag bestuursverkiezing:
• standpunten uitgewisseld
• positief verlopen
• meer wederzijds begrip
Mogelijk Kampioenschap tweede elftal:
• iedereen van harte welkom in Deurne (13.00u)

Rondvraag
Peter vd Elsen: doet de suggestie aan Rudy om de
nieuwe veranderingen voor de pupillen al met het
thuistoernooi uit te proberen.
Waarop Rudy aangeeft dat het misschien beter is om
tijdens de trainingen de pupillen in nieuwe opstelling laten te spelen zodat ze er aan kunnen wennen,
anders moet je elke keer in overleg met tegenpartij.
Verder zullen op het thuistoernooi ook teams zijn
met spelers die volgend jaar in een leeftijdscategorie
komen die niet verandert etc.
Carli Kreijveld: Verzoek om 2 extra lichtmasten te
plaatsen aan de overzijde van waar nu de verlichting
staat. Bestuur geeft aan dat ze de mogelijkheden
zullen bekijken, maar dat dit voorlopig ook afhankelijk is van een eventuele verbreding van het veld. Het
verzoek is zeer legitiem en het bestuur blijft dit als een
aandachtspunt beschouwen.
Ronald ter Haak dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit deze vergadering 22.50 uur.
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Voetbalvereniging ruim 40 jaar
in beschermde handen!

Via verschillende kanalen stond v.v. Boskant regelmatig in de schijnwerpers. Met
name de manier waarop het vaandelteam werd gesponsord bleek af te wijken van
wat “gangbaar” was in de regio. Uniek in de gehele regio en zelfs ver daarbuiten!

H

et fenomeen kort samengevat. In 1977 werd
Toon de Koning bereid gevonden om beschermheer te worden van voetbalvereniging Boskant.
Na zijn overlijden in 2005 tot aan het einde van
het voetbalseizoen 2016-2017 heeft zijn dochter Marielde
dit van hem overgenomen. Al die jaren werd het vaandelteam in woord en daad bijgestaan (met name financieel).
Slechts één tegenprestatie hoefde het team/de vereniging
daar tegenover te stellen: wel de clubnaam op de borst,
maar absoluut géén shirtreclame!
Toon was met deze geste de te interviewen persoon.
Plaatselijke dagbladen hebben hem een aantal keer om
uitleg gevraagd en ook in de clubbladen en jubileumboeken van v.v. Boskant zijn er interviews met Toon te
vinden. En om heel eerlijk te zeggen (clubbladredactie)
is Marielde, in de twaalf jaar dat zij als beschermvrouwe
v.v. Boskant ondersteunde, er in dat opzicht een beetje
bekaaid afgekomen. Hoog tijd voor een bezoek van de
redactie dus!
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Op de langste dag van het jaar, onbewust, puur toeval,
werden we thuis bij Marielde en Eugène (van den Broek)
welkom geheten. Het was niet alleen de langste dag, maar
ook een van de warmste, dus het werd op basis daarvan
een aangenaam verblijf op het terras. Ook de honden Roef
en Loebes waren die avond aandachtig toeschouwer en
regelmatig ook onderwerp in het interview.
“D’n Boskant, tja om te bekennen heb ik eigenlijk helemaal niet zo veel met voetbal,” begint Marielde haar
verhaal. “Wij zijn zelf van huis uit meer bezig met tennis.”
Zowel zij als haar man en de tweeling Joep en Pim zijn
daar actief in betrokken.
“Vroeger toen ik nog klein was, had ik weinig keuze,” vervolgt Marielde. “Voor onze pap was het gewoon: ‘jij gaat
mee.’ Zo ging ik, samen met de familie, als klein meisje al
mee naar Boskant kijken. Dat was routine. En gingen we
niet naar d’n Boskant, dan gingen we wel naar PSV, waar
ons pap standaard drie clubkaarten voor had. Ik was zelf
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meestal de 3e persoon die mee ‘mocht’. Voetbal is er dus
met de paplepel ingebracht.”
“Onze tweeling heeft, omdat wij destijds op de Kienehoef
woonden, de eerste stappen bij v.v. Rhode gemaakt. Nou
daar is nog aardig wat over gepraat. Ons pap vond dat
maar niets. ‘Laat ze toch bij Boskant voetballen,’ was zijn
betoog. ‘Ik breng ze wel naar de trainingen en de wedstrijden.’ Onze tegenargumenten over vriendjes en het feit dat
we in Rooi woonden was doorslaggevend. Ach, ons pap
kwam steevast kijken als de jongens wedstrijden hadden.
Dat gaf bij Rhode zeker vreemde blikken en de nodige
praat, maar dat deerde hem niet!”
“Zelf ben ik nog enige tijd leider(ster) geweest, ik vermoed
van de F t/m de C jeugd. Uiteraard kreeg ik ook de nodige
commentaren te verwerken. ‘Hé Marielde, môtte gij nie
naor d’n Boskant?’ Daarna is Pim al vlug gaan tennissen,
waar zijn interesse toch meer lag. Joep daarentegen heeft
nog in de A1 gevoetbald, maar geeft gezien zijn studie in
Maastricht, daar geen invulling meer aan.”
Beide zonen zijn overigens flink aan de weg aan het timmeren op de universiteit. Pim gaat wellicht opa achterna
en studeert bouwkunde aan de TU/E. Joep richt zich op de
Biomedische wetenschappen.
Natuurlijk waren we benieuwd of Marielde van jongs af
aan al interesse had om in het bedrijf van vader te stappen. Dus zetten we de sport even in de ijskast. “Nou dat
wat niet echt het plan,” reageert Marielde. “Ik wilde bedrijfsjurist worden. Via de Rooise MAVO, MEAO en na een
studie Europees management ging ik mijn eigen weg in
Rooi. Eerst bij SBK en daarna bij The Continuity Company,
daar verzorgde ik voor onder andere de SPAR de Europese
spelacties. Ik was verantwoordelijk voor de inkoop.”

Toon de Koning op de foto met Boskant 1

“Door de verhuizing van het bedrijf naar Utrecht was ik
genoodzaakt te kiezen. Doordat ik inmiddels zwanger was
van de tweeling en niet genegen was zover te reizen, koos
ik ervoor afscheid te nemen. De omstandigheden zaten
toen niet mee en solliciteren werd een moeilijk verhaal.
Ons pap stelde daarop de vraag of ik niet mee in de zaak
wilde. Vanaf mijn zestiende had ik de administratie al bijgehouden, dus ik was wel aardig bekend in het bedrijf.”
Marielde vervolgt: “van de beheermaatschappij, makelaardij, dommel projecten, assurantiën en exploitatie heb
ik het laatste in 1999 overgenomen.” Daarmee beheert
Marielde dus een vastgoedportefeuille met zowel zakelijke
als particuliere huurders.
Eugène voorziet inmiddels de tafelgasten van een aardig
drankje; als importeur van Zuid-Afrikaanse wijnen wordt
er een smakelijke rode en witte wijn
geschonken. Naast de vele anekdotes weet hij het betoog van Marielde aardig aan te vullen, of met de
nodige mooie verhalen zaken verder
toe te lichten.
Terug in de geschiedenis nemen
beiden ons mee naar de tijd dat Toon
aan zijn carrière is begonnen. Op
de bakfiets naar de boeren om als
verzekeringsagent producten aan de
man te brengen. En maandelijks het
geld ook weer bij de mensen thuis
op te halen. Zo ging dat in die tijd.
Vanuit assurantiën zag hij hoe zaken
samengepakt konden worden. Als ik
ze kan verzekeren voor een huis, kan
ik ze wellicht ook wel helpen met een
hypotheek. En misschien kan ik ze
ook begeleiden in de aankoop ervan.
Zo overzag hij het geheel en begon
het bedrijf langzaam te groeien.
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Thuis maakte zijn vader klompen. Maar Toon was daarin
stellig: ‘dat ga ik niet doen.’ Als jonge man behaalde hij in
1958 zijn makelaarsdiploma . Na zijn diploma ging hij wel
werken. Maar zonder al teveel succes. “Meestal ging hij ’s
ochtend ergens beginnen, maar was hij ’s middags alweer
thuis. Zijn mondigheid viel niet overal in goede aarde. Ons
pap was overduidelijk niet geschikt om onder een baas te
werken,” aldus Marielde.
“Ik heb veel geleerd van ons pap. In het begin dat ik mee
in de zaak zat, vond ik onderhandelingen met klanten wel
eens spannend. Want ik keek toen toch tegen ze op. Het
commentaar van ons pap nam die spanning weg: ‘ach
Marielde, ook zij schijten dezelfde stront.’ Ons pap was een
eerlijke mens!”
“En, smaakt de wijn,” onderbreekt Eugène het gesprek.
Na de bevestiging onzerzijds volgt er meer uitleg. “Door
de ligging van de wijngaarden daar, worden druiven die
worden geoogst, doorgaans gebruikt voor het maken van
port. Het hoge suikergehalte geeft de heerlijke smaak.”
Pirreke lijkt helemaal om: “Gezien de geweldige smaak
denk ik er aan om in het vervolg op de donderdagavond
mijn sportdrankje maar eens in te ruilen!”
In de loop van het gesprek komen er ook andere onderwerpen aan de orde. Bijvoorbeeld ook een mooie anekdote, waarbij Eugène z’n schoonvader Toon kenschets.
In hun thuis op Tenerife ging het gezin overwinteren.
Destijds moest een (retour)vlucht nog telefonisch herbevestigd worden, maar helaas lukte dat moeizaam. Voor de
zekerheid gingen Moeder en Marielde naar de luchthaven
om die vlucht te bevestigen. Wij bleven dus achter. Nou,
Toon kon Spaans noch Engels praten. ‘Zeg Eugène, kan jij
Spaans?’ ‘Nou, in ieder geval genoeg om bier te bestellen.’
‘Heb je ook geld bij?’ ‘Nee,’ was het antwoord. ‘Ik ook niet,’

antwoordde Toon. ‘Nou,’ was de reactie van Toon: ‘dan blijf
maar bestellen tot de dames terug zijn!’
Een andere hobby mag zeker niet worden vergeten: het
gezin is ook aardig bedreven in de muziek.
Marielde: “Als klein meisje speelde ik piano. Gezien mijn
persoon (Marielde bedoelt karakter, red.), zou dwarsfluit
beter bij me passen, maar helaas was het daar al vol. Toen
ik in 1989 Eugène tijdens de carnaval ontmoette, rolden
we geleidelijk in het muziek maken. Op zaterdag was het
met een vaste vriendengroep volle bak, maar omdat de
meesten elders studeerden (en daarom na het weekend
weer teruggingen), was er daarna ‘voor ons’ niets meer te
doen. En zo hebben we ons uiteindelijk aangesloten bij de
Klôtjes.”
“We zitten er nu met het gehele gezin bij. Destijds ben
ik met percussie begonnen, maar dat werd vakkundig
afgeraden (meid dat is niks voor jou). Door te vragen
wat ik echt wilde, kwam ik uit bij de saxofoon. Eugène
dacht door handig te kiezen een makkelijker te bespelen
instrument te nemen. Maar de schuiftrombone, zo blijkt
uit de uitleg, blijkt toch knap lastig te zijn (wellicht dat er
in de nabije toekomst nog een gastoptreden in de kantine
gegeven kan worden, red.).”
“Gelukkig komt er nu een natuurlijke beweging in de
carnavalsclub, waar Eugène lang in het bestuur heeft
gezeten. Pim heeft inmiddels het stokje overgenomen. Hij
en zijn vrienden en vriendinnen zijn inmiddels ook lid, wat
goed is voor de levendigheid en continuïteit!”
Terug naar v.v. Boskant. “Zoals eerder gezegd, lag m’n interesse eigenlijk vooral bij het tennis. Maar natuurlijk ging
ik toch wel regelmatig naar wedstrijden van v.v. Boskant.
Vroeger, zoals gezegd, met ons pap mee.”
Eugène: “Maar anders waren de
neven Bert en Theo (de Koning) er
wel om haar attent te maken op een
spannende, interessante of leuke
wedstrijd!”
Marielde vervolgt: “Ik heb Boskant
altijd ervaren als een dankbare club.
Je werd er altijd spontaan ontvangen, het leek een grote familie. Andere interesses, hobby’s en het feit dat
ik steeds minder de (jongere) spelers
van de selectie ken, hebben me doen
besluiten mijn rol als beschermvrouwe vaarwel te zeggen. Maar het
wordt geen afscheid van de club. Ik
ga nog in overleg welk sponsorpakket ik op me ga nemen!”

Ome Toon samen met Henkie van der Heijden na het kampioenschap van 1991
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Gedurende de afgelopen jaren, geeft
Marielde aan, is ze veelvuldig gevraagd voor diverse activiteiten van
de club of de selectie. Ten aanzien
van die selectie activiteiten is Mariel-

de heel duidelijk: “dat is voor de jongens zelf. Wel heb ik,
om binding te houden met de groep, om de drie jaar een
barbecue bij me thuis georganiseerd. Ik denk daar nog
met plezier aan terug, dat waren gezellige avonden!”

open zodat ze hun gang konden gaan. Maar ja, er moesten
twee schuifjes open! Zo is er dus wel eens een duif ‘gekookt’ die ‘opgesloten’ zat. En natuurlijk altijd een van de
beste!”

“Ik ken dus niet iedereen,” herhaalt Marielde. “Maar dat lijkt
niet wederzijds, want met de
carnaval ben ik door iemand van
de selectie nog aangesproken
met: ‘hé sponsorke.’ Dat is toch
mooi, dat vind ik leuk en spontaan (ons vermoeden is dat Rens
v.d. Wijdeven (Renske) langs liep,
red.).”
Ook de perikelen rondom en
binnen de club komen ter sprake.
Marielde is daar duidelijk in. “Ondanks gevraagd en ongevraagd
advies of standpunten heb ik me
daar altijd afzijdig van gehouden.
Dat is niet aan mij om te oordelen. Hoe moeilijk het ook was en
is. Boskant behoort te roeien met
de riemen de ze heeft.”

Marielde op de foto met de spelers van Boskant 1

“Spontaniteit is ook een kenmerk van v.v. Boskant,”
herhaalt Marielde nog een keer. “Direct na het kampioenschap van het 1e in 2007 werden we gebeld over deze
mijlpaal. En zijn Eugène en ik dus ook spontaan in de auto
gesprongen en hebben flessen champagne meegenomen
om het kampioenschap met de groep mee te vieren.”

Hun muzieksmaak blijkt breed te zijn. Nederlandstalig,
schlagers, Italiaans. Een ruime keuze dus. Alles is wel leuk.
“Tot twee jaar terug kon je op Spotify ook songteksten
streamen. Nou daar is na wat stapavonden aardig wat
méé geblèrd.” Op basis van de verhalen kunnen we ze dus
gerust onder de categorie ‘Feestneuzen’ plaatsen (red.).

Naast de sponsoring is er in de (nabije) toekomst wellicht
een nieuwe rol voor Marielde weggelegd als spelersmakelaar. Een vriend van Pim (Vincent Staals), heeft na een telefoontje met Jan van Hastenberg inmiddels de overstap
gemaakt van Rhode naar Boskant. Hij zal in het nieuwe
seizoen aansluiten als keeper bij de selectie. Marielde wil
wel even kwijt dat ze zeker niet even iets geregeld heeft!

En hoe zit het met eten? Marielde omschrijft; “op zijn
Braakhekkes, met een goei glas wijn erbij. Eugène is hier
de kok. We proberen in ieder geval graag wat uit!”

“Rondom het 1 heb ik me ook wel eens vergaloppeerd.
Op een bepaald moment stond het team met 0-1 achter. Ze waren die wedstrijd niet vooruit te branden. Dat
‘moest’ veranderen, dus heb ik ze in de rust €50,- per
doelpunt beloofd. Wonnen ze toch met 4-1!”
e

Om u als lezers nog wat meer gespreksstof te bezorgen in
geval u Marielde en/of Eugène ergens op een terrasje in
Rooi ontmoet (en die kans is reëel aanwezig, red.) ‘ontfutselen’ we beiden nog wat meer persoonlijke gegevens.
Marielde: “Ons pap was een echte dierenliefhebber. Als
duivenmelker bleek hij, zoals meerdere de Koningen, een
echte vogelaar te zijn. Maar ik had echt een behoorlijke
hekel aan vogels. Als mijn ouders op vakantie gingen,
moest ik ze onderhouden. Die beesten trapten er niet in
als ik met paps klompen en stofjas aankwam. Ze wisten
dat hij het niet was. En, zoals het hoorde, zette ik de schuif

42

Als laatste: vakantie? “Vroeger met de caravan naar Italië.
En ja, nu hebben we het huis nog op Tenerife.”
Ondanks de lange (gezellige) zit, of moet het zijn: dankzij, wordt er nog een poosje over ‘vergeten’ hobby’s en
interesses gesproken. Bij het afscheid zijn we als redactie,
maar ook als v.v. Boskanters, uiterst content.
Het was een gezellige avond, een gezellig onderhoud
en....... we hopen dat we ook onze beschermvrouwe Marielde bij u wat beter in beeld hebben kunnen brengen.
Voetbalvereniging Boskant mag zich gelukkig prijzen dat
ze met Toon en Marielde op deze manier hebben mogen
samenwerken. Chapeau!
Natuurlijk willen we Eugène en Marielde bedanken voor
de prettige avond en de heerlijke wijn.
We zijn, net als Marielde, recht door zee als we afsluiten
met de woorden: ‘dat smaakt naar meer’!
Senior en Pirreke
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Eindstanden senioren 2016-2017
Boskant 1

4e klasse I

#

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

1

DVG 1

24

16

0

8

48

63

33

2

BMC 1

24

14

4

6

46

61

32

3

Boxtel 1

24

12

7

5

43

43

30

4

Avesteyn 1

24

11

8

5

41

38

31

5

Boskant 1

24

10

7

7

37

34

31

6

WEC 1

24

9

7

8

34

37

35

7

Vorstenbossche Boys 1

24

9

6

9

33

45

64

8

SCI 1

24

9

4

11

31

36

43

9

Maliskamp 1

24

8

6

10

30

46

52

10

VOW 1

24

8

5

11

29

40

40

11

Mariahout 1

24

7

6

11

27

36

38

12

RKVV Keldonk 1

24

4

6

14

18

22

45

13

WHV 1

24

4

4

16

16

37

64

Boskant 2

reserve 3e klasse F

Boskant 3

reserve 5e klasse 21

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Boskant 2

20

44

45

25

1

Sparta'25 5

22

61

117

21

2

MULO 2

20

33

56

40

2

Mierlo Hout 5

22

43

72

44

3

ASV'33 2

20

33

38

26

3

Mifano 3

22

43

84

61

4

Mifano 2

20

31

43

31

4

MVC 2

21

37

61

32

5

Deurne 3

20

30

50

41

5

ASV'33 3

22

37

68

47

6

Mariahout 2

20

30

38

39

6

RKPVV 2

22

36

89

78

7

DVG 2

20

29

51

42

7

NWC 7

20

30

50

58

8

SC Helmondia 2

20

28

42

40

8

Blauw Geel'38 8

21

28

67

59

9

Nijnsel 3

20

23

37

44

9

Boskant 3

20

22

45

58

10

Bruheze 2

20

17

30

60

10

Erp 5

22

20

43

72

11

Milheezer Boys 2

20

10

23

65

11

Gemert 5

22

17

42

91

12

Mariahout 4

22

2

18

135

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

20

52

79

17

1

Avanti'31 7

22

60

65

17

2

Gemert 6

20

44

81

36

2

Heeswijk 7

22

46

59

40

3

Boskant 4

19

35

71

32

3

Schijndel/DE WIT 6

21

45

68

40

4

VOW 3

20

31

46

44

4

Rhode 7

22

44

69

41

5

Blauw Geel'38 11

20

29

46

46

5

Boskant 5

22

39

60

42

6

UDI'19 11

20

24

49

57

6

ELI 5

22

30

60

54

7

Sparta'25 6

20

21

39

66

7

DVG 8

22

27

45

73

8

Volkel 4

20

19

47

53

8

Nijnsel 5

22

23

56

58

9

RKVV Keldonk 3

20

19

49

84

9

Erp 10

21

20

44

59

10

Boekel Sport 5

20

18

38

92

10

WEC 4

22

19

42

61

11

Erp 6

19

17

46

64

11

Blauw Geel'38 17

22

19

42

72

12

Mariahout 6

22

9

32

85

43
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Boskant 6

reserve 6e klasse 45

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

WEC 6

20

52

63

24

2

Irene 4

20

43

93

51

3

ELI 4

20

39

60

35

4

Heeswijk 8

19

28

41

37

5

Boskant 6

20

24

55

58

6

Avanti'31 8

19

23

31

42

7

Nijnsel 6

20

23

52

72

8

Blauw Geel'38 14

19

21

51

67

9

Rhode 6

20

20

40

56

10

DVG 7

20

17

44

56

11

Festilent 7

19

16

45

77

Boskant VR1

Verrassende indeling Boskant 1 seizoen 2017-2018
Ook voor het komend voetbalseizoen heeft de KNVB
voor ons vaandelteam een verrassende indeling uit de
hoge hoed getoverd. We hadden ongeveer dezelfde
indeling verwacht als vorig seizoen, met tegenstanders
op fietsafstand. Maar blijkbaar kon die optie niet aan
het geautomatiseerde systeem van de KNVB worden
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onttrokken. We hebben dus wat moeten inleveren! De
keerzijde.......? Veel ‘onbekende’ tegenstanders, verenigingen die we jarenlang hooguit in een oefenduel
hebben ontmoet, maar ook weer een aantal prachtige
‘bijna-derby’s’ en..... oud-trainer Rob van Griensven bij
v.v. Essche Boys! Hieronder de tegenstanders.
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Selectieweekend
V
rijdagmiddag 16 juni rond drie uur verzamelden de eerste personen zich, vol goede zin, bij
de kantine in Boskant. Het voetbalseizoen zat
er inmiddels op, dus het was weer tijd voor een
van de zomerse festiviteiten; het selectieweekend.

Na prachtige uitstapjes richting de Belgische Ardennen
en het door Aziatische toeristen overspoelde Giethoorn,
was er dit jaar gekozen om wat dichter bij huis te blijven met het Brabantse Hoogeloon als bestemming. Na
een korte aarzeling van de verhuurder, gezien eerdere
ervaringen met de verhuur van de accommodatie aan
voetbalteams, was er uiteindelijk toch een akkoord bereikt en was de mooie groepsaccommodatie 'De Putte'
onze verblijfplaats voor dit weekend.
Na aankomst in Hoogeloon bleek waarom de verhuurder in eerste instantie zijn twijfels had. De groepsaccommodatie bevond zich direct grenzend aan het
huis van hem en zijn gezin. Maar gezien de Boskantse
selectie vooral bestaat uit keurig opgevoede, geheel
onthoudende jongeren die graag op tijd hun bed opzoeken, hoefde dat dit weekend niet voor problemen te
gaan zorgen.
Na het uitkiezen van een slaapplek, het vullen van de
koelkasten en het installeren van de muziekinstallatie,
werd de accommodatie wat verder verkend en al snel
had iedereen zijn plek gevonden. Er werden potjes
tafelvoetbal gespeeld, wat dartpijlen geworpen en er
werd een geïmproviseerd voetbalspel gespeeld waarbij
het de bedoeling was om een bal zo ver mogelijk weg
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te schoppen (met verdeeld succes). Dit alles natuurlijk onder het genot van een lekker pilsje (of wijn voor
de aanwezige dames). Gevolg van al deze inspanning
is natuurlijk dat je er snel honger van krijgt, al is hier
voor sommige selectieleden sowieso niet heel veel
inspanning nodig. Gelukkig was de weekendorganisatie
goed voorbereid en was er gezorgd voor een uitstekend verzorgde barbecue. Rick en Pim besloten om
de verantwoordelijkheid te nemen voor het bereiden
van het vlees. Een hardnekkige wind, flinke vlammen
en ongeveer veertig ongeduldige, hongerige toeschouwers maakten het er niet makkelijk op voor het barbecue-duo, maar al met al sloegen zij zich hier goed doorheen en was er voor eenieder weinig reden tot klagen.
Over weinig reden tot klagen gesproken. Zoals iedereen
gewend is van de organisatie, wordt er gedurende het
weekend een mooi programma in elkaar gezet, met
vermaak voor jong en oud. Het vrijdagavondprogramma viel dit jaar onder de verantwoordelijkheid van
Geert. Tot in de puntjes had hij een aantal verschillende bierspelen voorbereid. Dat dit precies aansloot bij
de wensen van de aanwezigen, bleek uit het feit dat
iedereen uit zichzelf, zonder inmenging van de organisatie, al begonnen was met activiteiten als beerpong
en mexxen. Geen probleem natuurlijk, maar hierdoor
vroeg iedereen zich na een tijdje wel af wanneer het
échte avondprogramma nu eens zou beginnen. Helaas
dus voor Geert gingen de credits voor het ruim van tevoren opgezette vrijdagavondprogramma aan zijn neus
voorbij.
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De rest van de avond vermaakte iedereen zich op zijn of
haar eigen manier. Er werd wat gechilld bij het kampvuur, terwijl binnen door de fanatiekelingen vooral veel
potjes beerpong werden gespeeld, wat voor de één iets
beter af liep dan voor de ander.
Toen de wijzer op de klok de twaalf toch alweer een
tijdje gepasseerd was, bleek het tijd te zijn voor het
jaarlijkse buikschuifritueel. Het was tenslotte Erwin’s
laatste weekendje en dan moet je natuurlijk afscheid
nemen in stijl (voor zover je Erwin’s adamskostuum
‘in stijl’ kunt noemen). Net op het moment dat alles
ingericht was om te starten, leek het de verhuurder een
geschikt moment om eens even polshoogte te komen
nemen. Helaas was hij iets minder enthousiast dan de
rest van de aanwezige personen. Eerst probeerde hij
Jaap alvast voor wéér een seizoen uit te schakelen,
door hem met een halve salto van de tafel te trekken.
Hierna kwam Daan nietsvermoedend de hoek om met
zeep en een emmer water, waarna de verhuurder hem
op vrij dwingende wijze vroeg waar hij dacht dat hij in
godsnaam mee bezig was. Achteraf gezien bleken de tafels niet goed tegen vocht te kunnen. Als we dat hadden
geweten, waren we hier natuurlijk nooit aan begonnen.
Enfin, het buikschuiven was dus abrupt van tafel en
onze buurman vond dat we eigenlijk maar beter in alle
stilte naar bed konden gaan. Dit gebeurde natuurlijk
niet, maar de boodschap was wel voor iedereen duidelijk. Toch wist een enkeling het bed pas te vinden toen
de zon alweer begon te schijnen, met zelfs een pikante
Facebook-live-sessie achter de rug.
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De volgende ochtend was het weer vroeg dag en stond
rond de klok van elf uur de volgende activiteit op het
programma; een middagje golfen. Waar de meeste golfclubs worden gekenmerkt door de aanwezigheid van
dure auto’s op de parkeerplaats, champagne en kaviaar
in het clubhuis en veel geruite broeken op de green,
was dit bij de door ons uitgekozen locatie iets minder
het geval. Desalniettemin konden wij ons hier wel op
aanpassen en binnen no time stond iedereen fanatiek
met een golfclub rond te zwaaien. Na een korte introductie, waarin werd uitgelegd dat techniek belangrijker
was dan kracht, werd in kleine groepjes het parcours
van 9 holes gelopen. Al snel bleek dat er bij de gemiddelde persoon weinig tot geen (golf)techniek aanwezig
was, waardoor er alsnog terug werd gevallen op (lompe) kracht. Wat in ieder geval snel duidelijk werd, is
dat er aan de selectie van Boskant geen nieuwe Tiger
Woods verloren is gegaan, maar iedereen leek zich wel
opperbest te vermaken en daar draait het uiteindelijk
allemaal om.
Een aantal uren en veel kwijtgeraakte golfballen later
kwamen we terug bij onze accommodatie. Ook voor het
restant van de middag was er nog een mooi programma geregeld. Er werd een opblaasbare buikschuifbaan
(alsnog!) opgezet, in sumoworstelpak ging men de
onderlinge strijd aan en er werd gekeken wie de beste
traptechniek had aan de hand van het spelletje ‘op
de stropdas’. Dit laatste onderdeel werd uiteindelijk
zeer knap gewonnen door het team bestaande uit de
dames!
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Voordat er aan het avondprogramma begonnen kon
worden, was er deze dag natuurlijk ook gezorgd voor
het stillen van de honger. De broodjes shoarma en kip
vonden dan ook gretig aftrek. Toen uiteindelijk ook de
nakomelingen zich gemeld hadden op deze zaterdagavond, was het tijd voor het avondprogramma.
Allereerst het officiële gedeelte. Met mooie woorden
werd er afscheid genomen van Erwin Brouwers, Ron
van Uden en Huub van der Zanden.
Huub stopt als trainer/coach van Boskant 2 en heeft
natuurlijk met een prachtig laatste seizoen afscheid
kunnen nemen. Ron van Uden stopt na jarenlange trouwe dienst in Boskant 1 en 2 als actief speler, maar hij
neemt de rol van Huub als trainer/coach over. Gelukkig
had Erwin (als organisatielid zijnde) de datum van het
weekendje dit jaar wel goed in zijn agenda staan, zodat
we ook van hem, na al die succesvolle seizoenen, op
een mooie manier afscheid hebben kunnen nemen.

Na dit officiële gedeelte was het tijd
voor de volgende jaarlijkse traditie; de
weekendquiz. In verschillende rondes
als ‘raad je plaatje’, ‘zoek de bal’ en ‘wie
is het’ passeerden vele selectieleden de
revue op veelal zeer fraaie wijze. De quiz
werd fanatiek gespeeld en het bleef dan
ook tot de laatste miljoen-punten vraag
spannend wie er op de eerste plek zou
eindigen. Na de quiz volgde de inmiddels vaste afsluiting van het zaterdagavondprogramma, het weekendfilmpje.
In een filmpje bestaande uit verschillende sketches, werden heugelijke gebeurtenissen van het afgelopen seizoen tot
ieders vermaak op de korrel genomen.
Mocht iemand nu al beeldmateriaal
hebben dat niet mag ontbreken in het
filmpje van het selectieweekend 2018:
aanleveren kan bij de organisatie!
Na het avondprogramma werd er al snel weer fanatieke beerpong gespeeld. Mede doordat de velen potjes
voor sommigen inmiddels hun tol begonnen te eisen,
bleef het deze avond vrij rustig en werd er rondom het
kampvuur nog eens goed nagepraat over het afgelopen
seizoen!
Zondagochtend werd er door iedereen verrassend fanatiek mee geholpen bij het schoonmaken en opruimen
van de accommodatie, waarvoor hulde!
We willen iedereen bedanken voor een geslaagd weekend en hopen dat iedereen ook volgend jaar weer van
de partij is!
De organisatie

Erwin, Ron en Huub, hartelijk dank
voor jullie fanatieke en trouwe
inzet de afgelopen jaren en veel
succes en plezier gewenst bij
jullie verdere ‘carrière’ binnen v.v.
Boskant!
Verder heeft ook Giel van den
Dungen inmiddels aangegeven te
gaan stoppen als selectiespeler.
Via deze weg willen we ook Giel
natuurlijk nog hartelijk danken
voor zijn jarenlange inzet voor de
selectie van Boskant!
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Teamuitje JO19
Omdat het Pinkstertoernooi in Nieuw-Buinen, dat normaal altijd het einde van het
voetbalseizoen aankondigt voor het JO19
team, niet doorging, kon er dit jaar op een
andere manier groots worden uitgepakt.

A

ls afsluitende activiteit zijn we
op zaterdag 1 juli met het hele
team bij elkaar gekomen, met
als hoogtepunt van de avond
een sportief potje BumpingBall. Op het
oude korfbalveld bij de kantine hebben
we een veldje uitgezet, en na een korte
uitleg konden we in groepjes van vier
tegen elkaar spelen. Hoewel het doel
van het spel heel simpel leek - probeer
de bal in het doel van de tegenstander
te krijgen - bleek het in praktijk veel
moeilijker om dit voor elkaar te krijgen
dan gedacht. Zo belemmerde de grote
plastic bal voor een groot gedeelte het
zicht, waardoor sommige spelers de bal
nogal eens uit het oog verloren en zich
hoofdzakelijk begonnen te focussen op
het neerhalen van de tegenstanders. De
gedachte hierachter was dat als iedereen op de grond ligt, er ook geen tegendoelpunt gemaakt kan worden. Helaas
draafden sommigen hierin zover door,
dat zij geen onderscheid meer maakten
tussen teamgenoten en tegenstanders.
Op den duur bleek echter ook dat de
meesten hun laatste training van het
seizoen al ver achter zich hadden, en
dat hun conditie hieronder wel geleden
had. Dit in combinatie met het zeer
intensieve rennen, duwen, beuken,
vallen, opstaan en in sommige gevallen
vliegen, zorgde ervoor dat de meesten opgelucht ademhaalden als na 5
minuutjes al het eindsignaal klonk van
de wedstrijd. Zo werd er steeds doorgewisseld en toen na een uur iedereen
tegen elkaar gespeeld had, en enkel
de meest doorgewinterde spelers nog
maar overeind stonden, werd besloten
dat het tijd was om te gaan douchen en
daarna te gaan eten.

Hier konden we bijkomen van het BumpingBallen en kon er worden genoten
van een overdaad aan heerlijk vlees,
waarbij natuurlijk veel werd gelachen,
en uiteraard het nodige bier werd
genuttigd. Na het eten werd er ook nog
gedaan aan allerlei dobbel- en kaartspellen waarbij de nodige slokken werden uitgedeeld onder het team. Daan
Voets kende ook nog wel zo’n dobbelspel, maar had de pech dat hij zelf niet
echt een goede dobbelaar bleek te zijn.
Na twee keer dobbelen kwam hij er al
achter dat hij, in zijn eigen woorden,
“iets te veel gegeten had,” wat ertoe
leidde dat iedereen in volle glorie kon
bekijken wát hij gegeten had die avond.
Gelukkig is hij niet klein te krijgen (want
dat is hij al) en na netjes alles opgeruimd te hebben, was hij gewoon weer
van de partij. Nadat bij huize Boonman
de trainers nog even in het zonnetje zijn
gezet, werd het toch tijd om te gaan.
Voor de verstandigen onder ons was dit
richting huis, een ander moest nog naar
een feestje, maar een groot gedeelte
stond erop dat de avond nog moest
worden afgesloten in de kroeg. En dus
kuierden we rond middernacht op ons
dooie gemak richting het populaire uitgaansgebied Rooi, waar we weer verder

Gelukkig konden we met zijn allen terecht bij Marcel thuis voor een compleet
door de trainers verzorgde barbecue.
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konden met de dobbelspellen. Omdat
Steff van Ad rustig aan moest doen,
besloot hij zich in plaats van bier vooral
bezig te houden met het versieren van
de barvrouw, maar veel succes heeft
hij hier helaas niet mee geboekt. Steff,
gewoon blijven proberen, ik weet zeker
dat het mogelijk is! Met het verstrijken
van de tijd werd de groep steeds kleiner,
en toen de kroegen gingen sluiten, werd
iedereen nog uitgenodigd om een eitje
te komen eten bij Teun en Daan. Of
nou ja, ik ben in ieder geval nog even
langs geweest. Hier werd het echter ook
steeds later en op een gegeven moment
werd het toch echt tijd om maar eens
naar huis te gaan.
Namens het hele team wil ik Joris en
Ruud bedanken voor het verzorgen van
het BumpingBall en kan ik dit zeker
aanraden voor andere toekomstige
teamuitjes. Ook Peter, Marcel, Carlo,
Dennis en Rick (die helaas afwezig was)
heel erg bedankt voor het afgelopen
jaar en de mooie avond, we hebben het
met zijn allen ontzettend naar onze zin
gehad!
Vincent van den Elsen

Voetbalkamp JO17

O

ok wij van de B zijn dit jaar op kamp geweest. We verzamelden om half 11 bij de kantine en zijn toen naar
Overloon vertrokken. Hier hebben we eerst onze
spullen afgezet. Toen iedereen ongeveer wist waar ze
hun luchtbed neer zouden leggen, en Erik (vader van Margot)
had gecontroleerd of er toch geen jongens bij waren die expres
hun luchtbed vergeten waren zodat die dan bij Margot moesten gaan liggen, zijn we vertrokken en gingen we waterskiën.
Dit was heel erg leuk. De één kon het al beter dan de andere.
Na eerst wat droog oefenen en de nodige uitleg was het toch
tijd om het echt te gaan proberen, maar sommigen snapten
het nog niet echt helemaal.
Hierna was het tijd om Mari Scheepens eens goed aan het werk
te zetten aan de barbecue. Want de meesten hadden flinke
honger gekregen. De uitleg van het eten was vrij duidelijk,
dit was ’s morgens, ’s middags en ’s avonds hetzelfde: eieren,
hamburgers, spiesjes en frikadellen.
’s Avonds hebben we nog een beetje voetballes gehad, want
het Nederlands elftal moest voetballen en dit keken we op de
beamer. Om de avond gezellig af te sluiten werd er het traditionele kampvuur aangestoken, waar trouwens Maurice het
meeste hout voor bij elkaar had gezocht.
De volgende dag, na niet al te vroeg op te staan en de sterkte
van de maag weer op de proef gesteld te hebben, werd er onderling nog wat gevoetbald en/of op de telefoon gekeken (ook
héél belangrijk). Hierna werden de tassen gepakt en richting
D’n Bult in de Boskant gereden waar gekeken werd wie het
vizier nog het scherpst had staan met het boogschieten. Luuk
was hiermee het beste... of had hij het meeste geluk? Rond
5 uur waren we weer terug bij de kantine, waar we nog even
terugkeken op, zoals ze zeggen, “twee onvergetelijke dagen”.

Gehoord & gezien
Thijs van Asveldt special
Aan het einde van het seizoen was er een vreemd pluimage op sportpark De Scheeken te zien. Het bleek Thijs
van A. te zijn. Wellicht dat de onderstaande verklaring
niet helemaal juist is, maar het zal zeker in de buurt
komen.
Thijs heeft blijkbaar tijdens de voorafgaande wedstrijden de rest van zijn team vermoeid met zijn uitspraken
over hoe goed hij is met “Keepen”. Hij mocht dit in de
laatste wedstrijd laten zien..... in een echt “Kiepenpak”.
De tegenstander was zodanig geïntimideerd dat ze niet
meer in de buurt van de goal durfden te komen. De
consequentie voor Thijs is dat hij het komende seizoen
iedere wedstrijd in dit pak mag komen opdraven.
Thijs heeft niet altijd pech, zo won hij de bingo en kon de prachtige hoofdprijs
als bruidschat aan zijn wel/niet/wel/niet/wel/niet etc. schoonvader Ad van de
Laar aanbieden.
Dat heeft Thijs geen windeieren gelegd, aangezien hij tijdens het afsluitingsfeest
samen met zijn wel/niet/wel/niet/wel/niet “schoonvader” de grappen van de
tonprater mocht ondergaan. Dankzij de gevatte opmerkingen van hun beiden
werd dit een prachtig onderdeel van de slotavond.
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Het (ingecalculeerde) nadeel van onze keuze om nog maar 2×, maar dan wel met een
extra mooie, editie van “De Bal is Rond” uit
te komen is dat we soms zaken plaatsen
die al geruime tijd geleden plaats hebben
gevonden. Gelukkig beschikken we over
andere media (website, social media) om
jullie direct op de hoogte te stellen van
actuele zaken, zodat voor onze “glossy”
een korte samenvatting en leuke sfeerimpressie volstaat.
In de wintermaanden is voor de junioren
een dartsavond georganiseerd en voor
de pupillen was er weer een spannende
speurtocht. Natuurlijk is de olympische
gedachte hier van toepassing: meedoen is
belangrijker dan winnen, maar we noemen
toch nog even de winnaars. Bij het darten
waren dit: Merel (meiden), Lars (jongere
jeugd jongens), Yannick (oudere jeugd jongens). Bij de speurtocht waren dit de “E1”
en de “F1”. De foto’s van deze activiteiten
zijn per ongeluk uit het geheugen gewist,
maar we hopen dat de ervaringen nog in
het collectieve geheugen van de jongens
en meiden blijven hangen.

Jeugdactiviteiten
Tijdens de Open Minidag en de vriendinnendag hebben we weer op een
gezellige manier kinderen kennis laten
maken met onze vereniging. Tijdens
deze dagen werd samen met huidige
spelers en speelsters op een gezellige
manier voetbal beleefd. En hoewel al
veel kinderen lid zijn van onze club
levert het onze club toch altijd weer
extra geïnteresseerden op.

Het thuistoernooi, dat sinds vorig jaar op zaterdag i.p.v. zondag wordt georganiseerd, was weer zeer succesvol. Heel veel
verenigingen (bijna 50 teams!) wisten ons sportpark te vinden en dankzij een gesmeerde organisatie en het prima weer
hebben we ons visitekaartje weer kunnen afgeven.
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Een kleiner toernooi, maar niet minder gezellig, is het ouder/kind toernooi.
Vele gezinnen leven hier het hele jaar naar toe. Weddenschappen worden
afgesloten en de verliezers moeten dit het hele jaar aanhoren. Aandoenlijk
om te zien hoe de fiere voetbalstrijders van jaren geleden soms compleet
onder de voet worden gelopen door hun meedogenloze kroost.

Trainer/coach Boskant 2
stopt op het hoogtepunt!

N

a 3 jaar de trainer/coach
functie bij Boskant 2 ingevuld te hebben, legt Huub
van der Zanden “de pannen
er op”. De timing kon niet beter.
In de periode van 3 jaar heeft Huub
alles uit het team gehaald, wat maar
mogelijk was. In zijn eerste seizoen
bleken de tegenstanders te sterk,
waardoor het team genoodzaakt was
een treetje lager te gaan voetballen.
Opnieuw werk aan de winkel dus. Het
werd een lastig seizoen, maar uiteindelijk, dankzij een goede eindsprint,
lukte het om het degradatiespook
achter zich te houden.

Huub: “De laatste 5 wedstrijden
bleken we de stijgende lijn te pakken
te hebben; voldoende om er met vol
vertrouwen nog een jaartje aan te
knopen. Terugkijkend op dat moment
in mei 2016, ben ik blij dat ik toen die
keuze heb gemaakt”!
Eigenlijk verliep de competitie, ondanks wat tegenvallers in de voorbereiding, vanaf het begin gesmeerd.
Net voor de winterstop pakte Boskant
2 de leiding in haar klasse en wist
die uiteindelijk tot het einde vast te
houden. Dik kampioen en promotie
naar het niveau waarop Huub met het
team vandaan kwam!
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Hemelvaartsdag is de dag
van de vlooienmarkt. Van
heinde en verre komen mensen die weten dat ze prachtige spullen voor niet al te veel
geld kunnen kopen. Ontzettend veel vrijwilligers staan
klaar om er een geslaagde
dag van te maken. Door de
ervaringen van afgelopen jaren wordt alles steeds professioneler aangepakt. Dit alles
met name dankzij Rien van
der Zanden en Gerrie Onland.
Elders in dit clubblad wordt
uitgebreid stilgestaan bij dit
duo vanwege het feit dat zij
het rustiger aan gaan doen.

Familievoetbaltoernooi

vindt waardige vervanger!

B

ijna vanzelfsprekend was HEMELVAARTSDAG ook dit jaar in hoofdletters terug te vinden in het activiteitenprogramma van v.v. Boskant.
Al vele jaren lang is er volop bedrijvigheid
in de vorm van een groots opgezette vlooienmarkt op de parkeerplaats bij de kantine in combinatie met een familie voetbaltoernooi op de velden aan de andere
zijde. Toch was het daar deze keer anders.
Tijd voor een sportieve verandering. Geen
elftallen, maar zeventallen, op een kleiner
speelveld. Volop belangstelling, liefst 18
teams, familieteams, bedrijventeams, of
‘gewoon maar’ vriendenteams, hadden
zich ingeschreven!
De formule bleek aan te slaan. Onder bijna
optimale weersomstandigheden, niet te
warm, niet te koud, werd het een sportieve
happening met veel spannende wedstrijden!
Gelet op de reactie van de deelnemers is
duidelijk dat deze happening in z’n nieuwe
vorm voor herhaling vatbaar is!
Natuurlijk kende dit toernooi een winnaar.
In de poulewedstrijden was al duidelijk
dat het team ‘De Koninklijke’ een van de
kandidaten zou zijn. De ‘opgedrongen’
favorietenrol bleek aan het team wel besteed, want in de eindstrijd bleken ze niet
te kloppen!
Een andere belangrijke beker, de sportiviteitsprijs, lijkt voorbestemd te zijn, want
ook deze keer ging het team ‘Van de Wijdeven’ met deze trofee aan de haal!
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V.V. Boskant
kiest sportman
en vrijwilliger
2016-2017
Een van de vaste agendapunten op de
algemene ledenvergadering (voorjaarseditie) van voetbalvereniging Boskant
is de verkiezing van de sportman/
vrouw en de sportvrijwilliger. In de
nieuwe vorm is het eigenlijk meer het
bekend maken van de namen, omdat
de keuze, voorafgaande aan de ledenvergadering, door een daartoe gekozen comité wordt uitgevoerd.

Gezien de reacties tijdens en na de bekendmaking, kon
eenieder zich uitstekend vinden in de keuzes:
Fred van Bussel ‘Sportman 2016-2017’ en Yvonne van den
Akker ‘Sportvrijwilliger (-ster) 2016-2017’.
Vanzelfsprekend is bijgaande onderbouwing vooraf gegaan
aan de uiteindelijke bekendmaking. Bij Yvonne duurde het
wat langer voordat er geroezemoes in de kantine ontstond,
maar bij Fred was dat eerder een kwestie van seconden!
Fred is in 1992 naar Boskant gekomen en verdedigde meer
dan 10 jaar het doel van Boskant 1. Hij stopte daarmee na
het seizoen 2002-2003. Toen al verzorgde Fred, onder de
“hoede” van (de lange) Jan van Hastenberg de keeperstraining van de Boskant selectie. Toen Jan daarmee stopte nam
Fred die taak van hem over. Tot aan de dag van vandaag is
Fred daarom nog wekelijks te vinden op het trainingsveld
bij v.v. Boskant. Na 15 jaar heeft Fred z’n rentree gemaakt in
Boskant 1.
Het verhaal is bij de meesten bekend; Tom van der Heijden,
onze vaste 1e elftal keeper, raakte ernstig geblesseerd in de
voorbereiding van dit seizoen. Het betekende ook meteen
dat er een keepersprobleem ontstond, met name m.b.t. het
1e elftal. Fred heeft zich toen (op 51 jarige leeftijd) beschikbaar gesteld! Met prima resultaat! Een betere keuze voor de
titel “Sportman” kon er echt niet worden gemaakt!
Mogelijk is de keuze voor Yvonne als “Sportvrijwilliger” voor
een aantal personen wat onverwacht, maar dat zal dan
vooral komen omdat het vrijwilligerswerk van Yvonne vooral op de jeugd betrekking had en voor een groot deel achter
de schermen plaats vond. Ze kent de club intussen op haar
duimpje. In haar vrijwilligerswerk is Yvonne gestart als secretaris bij het jeugdbestuur. Daar is het niet bij gebleven en
heeft ze zich ingezet op allerlei andere plekken. Een korte
opsomming: als coördinator vriendschappelijke wedstrijden, deelnemer afgelastingendienst, bardienst, organisatie
ouder/kind toernooi, coördinatie wedstrijden en last but
not least natuurlijk het wedstrijdsecretariaat bij de jeugd.
Hoe Yvonne binnen de vereniging is te herkennen? Simpel,
ze is altijd bereid te helpen, denkt altijd mee en is (bijna) altijd vrolijk en vriendelijk! Je zou maar zo’n vrijwilliger (-ster)
binnen je club hebben!
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Rosan Smulders
17 april 2017, Boskant 1 - Avesteyn 1

Pupil van de Wedstrijd

Ik ben Rosan Smulders en speel in de J onder
11. 2e Paasdag was ik pupil van de maand bij
de wedstrijd Boskant-Avesteyn. Ik vond het heel
leuk, want ik mocht veel dingen doen zoals: de
voorbespreking die de trainer Mayk vertelde,
daarna gingen de jongens van het eerste omkleden en moest ik even wachten. Toen mocht
ik binnenkomen en kreeg ik een bal waar alle
spelers hun naam op zette plus de keeper en de
vlagger. Dat was heel leuk. Daarna mocht ik het
leukste doen: de warming-up. Eerst gingen we
wat rennen, daarna gingen we wat oefeningen
doen en daarna mocht ik met de wissels gaan
overspelen. Dat was heel leuk. Ik ging ook mee
met de vlagger naar het scheidsrechterslokaal.
Daar stond de scheidsrechter en de andere vlagger. De scheids zei wat ze moesten doen. Toen
ging de wedstrijd beginnen en mocht ik een keer
scoren en toen gingen de jongens voetballen en
mocht ik gaan kijken, met de wissels. Het was
een spannende wedstrijd. Na 45 minuten was
het rust en was het nog 0-0 en dat bleef ook
zo tot het einde van de wedstrijd. Op het einde
kreeg ik nog een oorkonde met mijn naam erop.
Groetjes Rosan

Fam. Heijmans
superieur in
rikcompetitie
v.v. Boskant

V

ermoedelijk ontstaat er wat
rumoer onder de deelnemers
van de rikwedstrijden als
ik beweer dat de afgelopen
competitie spannend genoemd moet
worden. Puur op basis van het overzicht wat na afloop wordt aangeboden aan de redactie van ons clubblad. Hopelijk hebben de onderlinge
wedstrijden wat meer strijd gekend.
Opvallend is dat één van de jongeren,
Ben Heijmans, met een totaal van 296
punten met de eer is gaan strijken.
Ik meen me te herinneren dat hij
voorgaande jaren ook in de bovenste
helft terug te vinden was. Wat in ieder
geval ook opvalt is dat hij “zunnen
ouwe”, vader Tonny, met een verschil
van 26 punten naar de 2e plek heeft
verwezen! Als Ben al thuis inwoont,
zal dat intussen wel veranderd zijn!
Ad Nouwens heeft enigszins kunnen
standhouden, maar moet toch met
ruime achterstand, met een totaal
van 207 punten, genoegen nemen
met de 3e plek.
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Net als bij een medaille kent het kaarten ook een andere kant: de negatieve score! Natuurlijk heef het vooral te
maken met ‘pech hebben’, ‘gin kaarte
krijgen’, ‘noit worden meegevraogd’,
of ‘menne dag nie hebben’. Degenen
die in deze categorie goed hebben gescoord, zullen vermoedelijk nog wel
enkele aanvullingen kennen. Feit is
in ieder geval wel, ik tik het met enig
leedvermaak (is ook vermaak), dat
Jep van de Berk glorieus winnaar is
geworden met een min-score van 254
punten. Hij is een tijdje wat minder
in de kantine geweest op de donderdagavond, maar ik kan me niet goed
meer herinneren of dat voor of na de
rikwedstrijden is geweest!
Er was veel belangstelling voor de
rikavonden, dus de kans is zeer reëel
dat er in het naseizoen opnieuw gerikt kan worden.
Nieuwe kansen! Met een klein beetje
geluk, of....... gaat het dan misschien
wel lukken!
Wibos

Voorbereiding senioren 2017-2018
Datum

Programma

Tijd

Wedstrijd

Dinsdag 8 augustus

Start training selectie

19.30

Donderdag 10 augustus

Training selectie

19.30

Zaterdag 12 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 1

17.00

Dinsdag 15 augustus

Training selectie

19.30

Woensdag 16 augustus

Start training vrouwen

19.30

Donderdag 17 augustus

Training selectie
Start training lagere elftallen

19.30

Zaterdag 19 augustus

BRON-toernooi Boskant

19.30

Zie programma op pagina 46

Zondag 20 augustus

BRON-toernooi Boskant

19.30

Zie programma op pagina 46

Dinsdag 22 augustus

Training selectie

19.30

Donderdag 24 augustus

Training selectie
Oefenwedstrijd Boskant 2

19.30
19.30

Boskant 2 - Rhode 3

Zaterdag 26 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 1

17.30

Boskant 1 - Ulysses 1

Dinsdag 29 augustus

Training selectie

19.30

Donderdag 31 augustus

Training selectie
Oefenwedstrijd Boskant 2

19.30
19.30

Za. 2 / zo. 3 september

1e Bekerwedstrijd senioren

Za. 9 / zo. 10 september

2e Bekerwedstrijd senioren

Za. 16 / zo. 17 september

3e Bekerwedstrijd senioren

Zondag 24 september

Start competitie senioren

Best Vooruit 2 - Boskant 1

Boskant 2 - Heeswijk 2

Indeling beker
Boskant 1

Bedankt!

Tijdens de voorbereiding speelt Boskant 1 een
drietal bekerwedstrijden. De indeling hiervan is
bekend, de programmering bij het ter perse gaan
van dit blad nog niet. De tegenstanders zijn:

Graag willen wij v.v. Boskant
bedanken voor de mooie
fruitmand die we
mochten ontvangen.

• DVG 1
• Ollandia 1
• Schijndel/De Wit 1

Theo (Doy) & Annie
van de Biggelaar.

Houd de website in de gaten voor het exacte programma.
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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

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!).

Pupillen
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Junioren

52

Bestuur

Senioren

124

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Rustende leden

104

Ronald ter Haak

Voorzitter

0413-476916

voorzitter@vvboskant.nl

Totaal

332

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

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

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

Kim van de Wijdeven

Wedstrijdsecretaris

Rob van der Heijden

Lid TC jeugd

06-12439295

Rob8916@hotmail.com

Mark van der Heijden

Lid TC jeugd

06-51075166

markvdheijden@live.nl

Ereleden
Jep v.d. Berk
Martien v.d. Biggelaar †
Bert Habraken
Toon Hageman
Ad van Hastenberg
Christ van Hastenberg
Jan van Hastenberg (Fzn.)
Wim van Hastenberg
Martien van den Hove
Bert de Koning
Harrie de Koning †
Piet de Koning
Theo de Koning
Toon de Koning †
Wil van der Linden
Cees van Rossum
Ad v.d. Velden
Jan v.d. Velden †
Leden van verdienste
Hans van Driel
Jan van Hastenberg (Dzn)
Jan van der Heijden †
Lamber van Kronenburg
Theo Raaijmakers †
Jan Versantvoort †

Jeugd

wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

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
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Adverteerders De Bal Is Rond
De advertenties zijn bij de digitale versie van ‘De Bal Is Rond’ weggelaten. Daarvoor in
de plaats zijn alleen de logo’s van de adverteerders opgenomen. De reden hiervoor is
dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.

