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De kersteditie is deze keer wat aan de late kant en omdat de kerstversieringen alweer een tijdje op zolder liggen hebben we besloten om er maar een
wintereditie van te maken. Met temperaturen van ruim boven de 10 graden
in januari is dat eigenlijk ook niet helemaal een juiste benaming, maar in
ieder geval een goede tegenhanger van de zomereditie.
Het zou zomaar kunnen dat we voorgoed afscheid gaan nemen van het
kerstnummer en structureel verder gaan met de wintereditie. Dit heeft alles
te maken met de tijdsdruk die er in december op de uitgave van het clubblad
ligt. De toch al drukke decembermaand en de vele overige clubwerkzaamheden van de redactieleden blijkt steeds lastiger te combineren met het
redactiewerk. We hebben dan ook hard iemand nodig die de redactie komt
versterken. Met name iemand die af en toe verslag wil uitbrengen van de
jeugd en eventueel het vrouwenvoetbal binnen onze vereniging.
De redactie van De Bal Is Rond is niet als enige op zoek naar iemand die mee
wil helpen. In deze editie blijkt dat binnen alle geledingen van onze club
naarstig wordt gezocht naar vrijwilligers. Waar de vorige editie in het teken
stond van het afscheid van diverse personen, vragen we in deze editie aandacht voor de vele openstaande vacatures.
Gelukkig zijn er al heel veel personen binnen de club bereid om te helpen
waar nodig. Ook de vele activiteiten van de eerste seizoenshelft waren weer
perfect georganiseerd. Verslagen hiervan zijn uiteraard terug te vinden in
deze editie.
Het voordeel van het wat later uitbrengen van De Bal Is Rond is dat we nu
ook wat meer aandacht hebben kunnen besteden aan het playbackweekend.
Naast de verslaggeving van dit evenement is Pirreke op bezoek geweest bij
een van de organisatoren Giel van den Dungen in de rubriek Wè doe de gij
nou vûr d'n Boskant?
In het interview met Wijnald Koolen van Café d'n Dommel wordt duidelijk
dat v.v. Boskant zijn sponsorschap min of meer te danken heeft aan een
tijgermug. Lees het bijzondere verhaal in dit blad.
De sponsorcommissie is de afgelopen periode druk bezig geweest met het
afsluiten van nieuwe contracten. Die hebben in veel gevallen ook invloed
gehad op het formaat van de advertenties in De Bal Is Rond. Veel advertenties zijn dan ook aangepast. Als sponsoren nog iets gewijzigd willen hebben
in hun advertentie kunnen ze contact opnemen met Michael van den Hove.
We wensen iedereen veel succes in de tweede seizoenshelft. Hopelijk lukt
het een of meerdere teams om een prijs te pakken en wordt er voor de vele
vacatures een oplossing gevonden.
De redactie

Verenigingsnieuws

Vacatures
Bestuur
• Penningmeester
• Bestuurslid kantine
& activiteiten
Commissies
• Voorzitter/aanspreekpunt
jeugdcommissie
• TC lid meiden/vrouwen
• Lid/leden TC jeugd
• Leden zaterdag- en
zondagdienst
Technisch
• Vlagger Boskant 2
• Leider Boskant 4
• Vlagger Boskant 4
• Leider MO17
• Trainer JO13 (donderdag)
Kantine
• Kantinebeheerder
• Vrijwilligers bardienst
Scheidsrechters
Personen die op zaterdagen/of zondagmorgen een
wedstrijdje willen fluiten.
Algemeen
Personen die zich enkele
uren in willen zetten voor
activiteiten binnen de
vereniging
Als u belangstelling heeft
voor een van deze vacatures,
gaarne contact opnemen met
het bestuur.

Verenigingsnieuws omvat belangrijke zaken
die te maken hebben met het reilen en zeilen
van ons aller vereniging en betreft uiteenlopende onderwerpen. Twee belangrijke onderdelen worden elders in dit blad zeer uitgebreid
besproken en daarom is het niet nodig om die
ook hier te bespreken. Het betreft de Jeugdhoek en het Nieuws van de TC. Het is aan te
raden om er eens goed voor te gaan zitten en
deze artikelen aandachtig door te lezen.
Naast verslaglegging van zaken die reeds gepasseerd zijn, gaat het ook over dingen die ons
nog te wachten staan.
Op één onderdeel uit de hiervoor genoemde
teksten kan in onderstaande tekst worden aangehaakt. Er wordt namelijk uitgebreid stilgestaan bij de hoeveelheid belangrijke vacatures
die we hebben en het werven van vrijwilligers.
Ook op de jaarvergadering is hierbij stilgestaan
en hebben we “vrijwilligersbeleid” als speerpunt toegevoegd.
Het idee bestaat om met één of meerder
vrijwilligerscoördinatoren aan de slag te gaan.
Ook voor deze (nieuwe) vacature is nog geen
invulling gevonden, al is er op dit moment
door mensen al ontzettend veel speur- en
lobbywerk verricht wat eigenlijk zou passen
in het takenpakket van een vrijwilligerscoördinator. Dankzij dit lobbywerk zijn er inmiddels
vergevorderde stappen op het gebied van
bestuursuitbreiding (waarover in de volgende
De Bal Is Rond hopelijk meer gedetailleerde
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informatie te geven is) en is het voortbestaan
van de Vlooienmarkt gered omdat er 2 nieuwe
kartrekkers gevonden zijn in de personen van
Geert van Gils en Mike van der Heijden. Samen
met nog een aantal jonge enthousiastelingen,
heel veel vrijwilligers en met oud-kartrekkers
Gerrie en Rien als adviseur blijft dit prachtige
evenement voor d’n Boskant behouden.
Ondanks het feit dat er nog genoeg belangrijke vacatures openstaan (denk op dit moment
vooral aan Kantinebeheerder en Penningmeester) is er dus ook mooi nieuws te melden.
Het is ook mooi om trouwe leden te bedanken
voor hun jarenlange lidmaatschap. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie werden Peter Beekx en
Wilco Verhagen voor hun 40-jarig lidmaatschap
bedankt. Beide heren zijn nog steeds actief
binnen onze vereniging. Peter met name op
het activiteitenvlak. Op voetbaltechnisch gebied is hij tegenwoordig vaak te vinden bij zijn
zoons die bij Best Vooruit voetballen. Wilco is
scheidsrechtercoördinator, zelf scheidsrechter
en lid van de sponsorcommissie. Daarnaast
heeft hij in het verleden nog heel veel andere dingen gedaan, waarbij opvalt dat deze,
ondanks zijn technische opleiding, vooral lagen
op coördinerend en creatief vlak.
Over technische achtergrond gesproken:
vrijwel de hele onderhoudscommissie werd gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap. Samen
beschikken Ad van Hastenberg (Fzn), Wim van
Hastenberg, (Lange) Jan van Hastenberg, Leo
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van der Heijden, Ad van
der Velden en Bert de KoOpslag vlooienmarkt
ning over meer dan 360
jaar Boskantse voetbaDe handelswaar voor de vlooienmarkt
lervaring. Deze mannen
wordt dit jaar opgeslagen bij Edward
hebben in hun jongere
van den Elsen. Als je iets aan te bieden
jaren op veel vlakken de
hebt, neem dan eerst even contact met
club gedragen: in het
hem op (06-82708601). Zaterdag heeft
bestuur, tijdens de vele
de voorkeur voor het brengen van de
bouwwerkzaamheden
spullen, maar uiteraard is een andere
en gedurende heel veel
dag ook bespreekbaar.
activiteiten hebben zij
het voortouw genomen.
Tegenwoordig zijn ze nog
steeds actief voor onze
vereniging, maar doen
het uiteraard wel wat
rustiger aan. De “ouwe
tafel” of de “stamtafel”
zoals ze vaak genoemd
worden, zorgt ervoor dat
niemand rustig achterover kan leunen en dat
iedereen “scherp” blijft.
We zijn heel blij dat we ondanks alle gezondheidsperikelen deze mooie vitale groep 70
plussers nog in ons midden hebben en dat we
ze door middel van een bloemetje en certificaat in het zonnetje hebben mogen zetten.
Na de huldiging werd de nieuwjaarsloterij
gehouden. De kartrekkers uit de jeugdcommissie hebben samen met alle lotenkopers
en verkopers weer een fantastisch bedrag
opgehaald. Elders in dit blad kunt u de uitslag
van de loterij terugvinden.
Over mooie bedragen gesproken: tijdens de
algemene ledenvergadering van oktober 2017
werd door Peter van der Heijden een mooi
nieuw initiatief gepresenteerd, dat hij samen
met Rien van der Zanden, Ad Nouwens en Ad
Pepers gaat dragen: “De vrienden van Boskant”. Het is de bedoeling dat het verworven
geld gebruikt wordt voor zaken waar de club
geen geld voor heeft, of heeft weten vrij te
maken. Voorbeelden kunnen zijn: materialen,
bouwwerken of een bijdrage aan te organiseren activiteiten. De deelname is per jaar, en
men kan na ieder jaar opzeggen. Deelnemers
ontvangen ieder jaar een overzicht van de investeringen en plannen voor de toekomst. De
financiën worden beheerd door het bestuur en
gecontroleerd door een speciale kascommissie. Individuen mogen zelf met ideeën komen
waar geld aan te besteden en ook het bestuur
mag dit doen. Ook hierover meer informatie
elders in dit blad en op de website.
Zoals bekend hebben we binnen onze nieuwe
gemeente Meierijstad de hoop gevestigd dat
op korte termijn de veldhuur weer naar een acceptabel niveau gebracht kan worden. Omdat
de feitelijke harmonisering van de tarieven pas
in 2019 ingang gaat vinden, zitten we voorlopig nog in de oude situatie. Toch is het ons
gelukt, na een protestbrief, enkele gesprekken
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en een boekencontrole om een extra tegemoetkoming van de gemeente te verkrijgen.
Het verschil tussen de hoogste veldhuur in één
van de andere oude gemeentes en onze veldhuur krijgen we nu in de vorm van een subsidie
terug.
Naast de harmonisering en de hiermee gepaard gaande veranderingen gaan er meer
dingen veranderen binnen de nieuwe gemeente. Zo komt er een compleet nieuw evenementenbeleid en zullen we ook op andere vlakken
aan nieuwe regelgeving moeten gaan wennen.
Directe gesprekken met de gemeente kunnen
altijd, maar vaker zal de nieuwe gemeente met
de in december opgerichte “Sportraad Meierijstad” rond de tafel gaan zitten. Deze nieuwe
raad zal als klankbord en adviesorgaan voor de
gemeente gaan dienen en ons derhalve gaan
vertegenwoordigen. VV Boskant is intensief
betrokken geweest bij de oprichting van deze
groep. Tevens hebben we samen met BRON
het initiatief genomen om samen met alle
andere 9 voetbalverenigingen in Meierijstad te
inventariseren of het mogelijk is om krachten
te bundelen. Op 29 januari zijn we derhalve
met al deze voetbalclubs in onze kantine in
gesprek gegaan.
Eén van de gespreksonderwerpen binnen
BRON, Meierijstad en de KNVB is het invoeren
van een V.O.G. (een verklaring omtrent gedrag)
voor onze kaderleden. Gezien de recente gebeurtenissen en de landelijke opinie zal dit misschien verplicht gaan worden ook bij kleinere
clubs waarbij men zegt dat de sociale controle
groot is. Rhode is hier op vrijwillige basis al aan
begonnen en Nijnsel volgt snel. Ollandia en
Boskant kijken even af hoe men dit daar doet
en volgen waarschijnlijk spoedig.
Op het gebied van de samenwerking met
andere Boskantse verenigingen en instanties en de mogelijk hieruit voortkomende
Multifunctionele accommodatie komt er een
cruciale fase aan. De gemeente Meierijstad is
geïnteresseerd in de plannen en begin februari
is er een gesprek met vertegenwoordigers
van de gemeente om te kijken wat de kansen
en mogelijkheden zijn. Om efficiënter en
flexibeler te kunnen werken is er een nieuwe
organisatiestructuur bedacht. Met instemming
van alle betrokkenen is uit de grote werkgroep
(die bestaat uit een groep vertegenwoordigers
van betrokken verenigingen) een stuurgroep
geformeerd bestaande uit: Hans van der Gouw
(voorzitter), Mark van Kaathoven en Frans van
den Heuvel. Deze groep wordt later mogelijk
nog aangevuld met leden vanuit de sociaal/
culturele hoek. Deze “stuurgroep”, die namens
de werkgroep MFA acteert, rapporteert aan
deze werkgroep en legt daar ook verantwoording aan af. Tijdens de ledenvergadering van
maart en in de komende De Bal Is Rond zal er
ongetwijfeld meer te vertellen zijn over de
ontwikkelingen.
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Jeugdhoek
Ouderavonden

Activiteiten
Zaterdag 3 februari
FIFA toernooi
Zaterdag 24 februari
Speurtocht pupillen t/m O13
Donderdag 10 mei
Vlooienmarkt &
familie toernooi
Zaterdag 2 juni
Thuistoernooi
Vrijdag 8 juni
Ouder-kind wedstrijden
Data onder voorbehoud.
Niet alle activiteiten staan
hier vermeld.

Aan het begin van dit seizoen zijn er voor de
ouders van de verschillende teams speciale
informatieavonden georganiseerd. Doelstelling was om ouders op de hoogte te stellen
van veranderingen in de spelregels en wedstrijdvormen, ze te wijzen op de zaken die wij
van ouders verwachten en natuurlijk om ze
de gelegenheid te bieden om al hun vragen
te stellen.
Positief was dat veel ouders deze avonden
bezochten en dat we ook verschillende
problemen hebben kunnen oplossen, zoals
bijvoorbeeld het invullen van verschillende
vacatures. Minder positief - en enigszins
teleurstellend - was dat ook veel ouders niet
zijn komen opdagen en dus ook sommige
belangrijke mededelingen hebben gemist
en niet hebben meegedacht over de oplossing van een aantal gezamenlijke problemen. Lees bijvoorbeeld het stukje ‘food for
thought’ even door om een idee te krijgen
van waar een club heen gaat als ouders hun
betrokkenheid verliezen.......

Zowel de jeugdcommissie als de technische
commissie jeugd hebben diverse punten besproken en vragen beantwoord. Dat ging op
een heel positieve en constructieve manier
en leverde daarom dus ook veel op. Aan de
ouders die er niet waren - en zeker degenen
die later in het jaar vragen hebben over de
aan bod gekomen thema’s - zouden we willen vragen volgend seizoen even een uurtje
tijd vrij te maken en aanwezig te zijn!
Voor de volledigheid hieronder nog even
de sheet die gaat over de bijdragen die wij
verwachten van ouders:

Vacatures
Jeugdcommissie
Voorzitter Jeugdcommissie
TC-lid meiden en vrouwen
TC-leden jeugd
Trainers
Trainer JO13 (donderdag)
Leider MO17 (zaterdag)
Algemeen
Kantinedienst zaterdag

Bijdrage ouders
Ouders JO15/JO17/MO17/JO19
•
•
•
•
•

Kantinedienst zaterdagmiddag
Vele handen maken licht werk: 1-2 keer per jaar
Marian maakt de planning
Uitzondering voor zaterdag kaderleden
Zaterdag middagen verhinderd of bardienst niks voor jou?
Lever dan een andere bijdrage, zoals:
- Kantinedienst zaterdagochtend
- Zaterdagdienst ochtend
- Tenues wassen
- Kaderfunctie

Ouders alle teams
• Rouleren in was- en rijschema
• Openstaande vacatures ingevuld krijgen
Ouders meidenteams en voetballende meiden
• Begrip voor noodzaak af en toe MO17 vooruit te helpen
Ouders Mini-F/JO8/JO9
• Winterzaalcompetitie (medio december - begin maart): kinderfeestjes
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Langer seizoen

Zaterdagdienst: wat houdt het in?

Dit jaar gaat het voetbalseizoen voor het
eerst wat langer door dan in voorgaande
seizoenen (zie ook stukje van de technische
commissie hierover). Dit heeft best wel wat
gevolgen voor het plannen van toernooien,
ouder-kind wedstrijden en de afsluiting van
het seizoen. Ook m.b.t. het jeugdkamp en
de internationale toernooien met Pinksteren komen we in de problemen, omdat er
dan waarschijnlijk gewoon competitiewedstrijden gespeeld moeten worden. Als de
speelschema’s definitief bekend zijn zullen
we per team apart een oplossing proberen
te vinden, samen met onze wedstrijdcoördinator Kim van de Wijdeven en de betrokken
leiders en tegenstanders. Maar aan alle
spelers en ouders dus het verzoek om de
kalenders goed in de gaten te houden: deze
wijken wat af van hetgeen iedereen gewend
was uit vorige seizoenen.

• Aanwezig: 8.30 uur
• Eigen jas t.b.v. herkenbaarheid hangt in
materiaalhok.
• Zaterdagdienst beheert de sleutels van
de kleedlokalen tijdens de ochtend.
• Bij start van de dienst de boiler en cv
aanzetten middels één knop in het
materiaalhok.
• Velden uitzetten voor de wedstrijden,
vlaggen plaatsen, netten goals los maken, pupillengoals klaar zetten, etc.
• Veldindeling bepalen: jongere teams
spelen op veld 2. Vanaf O17 indien
mogelijk op veld 1. JO7, JO8 en JO9
maken gebruik van veld 3 (voormalige
korfbalveld).
• Maken kleedkamerindeling: het schema dient te komen hangen in de gang
van de lokalen naast het materiaalhok
in de daarvoor bestemde houder.

Zaterdagdienst
Om alle wedstrijden op zaterdag door te
kunnen laten gaan is het erg belangrijk dat
er elke ochtend iemand de zogenaamde
‘zaterdagdienst’ draait. We beschikken over
een mooie groep mensen, maar de laatste
periode zijn er daarvan diverse afgehaakt
vanwege uiteenlopende (gezondheids)
redenen. Om de druk op de overgebleven
personen niet te groot te laten worden is
uitbreiding zeer wenselijk! Hoe meer mensen we hebben, hoe minder vaak je bovendien aan de beurt komt. Hiernaast staat een
omschrijving van wat het allemaal precies
inhoudt. Lees het eens door! Wil je een
bijdrage leveren aan onze vereniging en aan
het voetbalplezier van onze jeugd door ook
mee te draaien in de zaterdagdienst? Neem
dan a.u.b. even contact op met Wilbert van
der Heijden (wvdheijden@gmail.com).

• Wedstrijdballen regelen: deze liggen
in het ijzeren rek in het scheidsrechters-kleedlokaal. Sleutel van het rek zit
aan sleutelbos.
• Ranja klaarzetten: onze pupillen krijgen
na afloop van de wedstrijd ranja. De
JO13 krijgt in de rust ranja. Indien er
schenkkannen aanwezig zijn, de ranja
in de schenkkan doen en met voldoende bekers in de kleedlokalen zetten.
• Afsluiting: Omstreeks 12.30 uur.
• Na afloop sleutel hangen in materialenhok tussen de toegangsdeur en het
keukenblok. De leiders van de juniorenteams die ’s middags thuis spelen
zorgen voor verdere afhandeling.

Food for thought
Bij v.v. Boskant hebben we de zaakjes vooralsnog aardig voor elkaar. Ook wij merken echter
dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers
te vinden voor de vele taken die we hebben.
Gevolg is onder meer dat steeds meer taken
bij een klein groepje mensen terecht komt.
Uiteindelijk gaan ook wij dat niet meer volhouden en dat is een serieuze bedreiging voor het
voortbestaan van onze vereniging. Uiteraard
zijn er altijd alternatieve oplossingen te vinden.
Zo circuleerde enige tijd terug onderstaand
artikel - geschreven door Carlo Kastermans,
een betrokken lid van een andere amateurvereniging - op social media. Wellicht is het ietwat
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gechargeerd, maar het geeft heel goed de
richting aan waarin we ons begeven. Lees het
eens door en doe ermee wat je wilt:
Iemand moet het een keer doen, laat mij het dan
maar zijn. Als "stadse buitenstaander" binnen een
mooie dorpsclub kan ik wat meer mijn ongezouten mening geven of de zaken benoemen zoals ze
feitelijk zijn. De rol van passant is mij op het lijf
geschreven. Ik ben al 26 jaar clubhopper zonder
een echt vast honk te hebben. Op de vraag "wat
is jouw club?" moet ik dan ook altijd de schouders
ophalen. Er is geen "mijn club". Klinkt eigenlijk
best wel triest als ik het zelf zo terug lees.
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Maar goed, 300% contributieverhoging.......
en dat is nog maar het begin! Met de huidige
mentaliteit van een grote groep mensen is dit de
nabije toekomst. We hebben tenslotte geen tijd?!
De grootste onzin natuurlijk als je bedenkt dat de
Nederlander gemiddeld 27 uur per week achter
of voor een beeldscherm zit (bron: CBS). Dat is
meer dan één hele dag in week en dan durven
sommige nog steeds te zeggen dat ze geen tijd
hebben?
Wat mij opvalt is dat mensen die echt druk zijn
ook nog tijd vrijmaken voor wat uren vrijwilligerswerk bij de club van hun zoon en/of dochter. Daar
staan al die auto's tegenover die het sportpark als
bushalte zien om een kind af te zetten. 10 minuten heen en 10 minuten terug voor 60 minuten
training. Dan vraag ik me af wat die chauffeur
dan wil doen in die tussenliggende 40 minuten....... druk zijn? Hij had beter ook een trainingspak aan kunnen trekken en op het veld komen
helpen. Goed voor de binding met je eigen kind,
je eigen ontwikkeling als potentieel jeugdtrainer
en de weerstand die je opbouwt door regelmatig
lekker in de buitenlucht te zijn.
Toch denk ik dat veel van u alleen maar aan die
300% blijven denken. Grappig toch, wil je de
aandacht van een Nederlander, praat dan over
zijn portemonnee. Een makkelijk marketingtrucje. De verklaring is heel simpel. Als mensen nu
nog steeds niets voor de club doen, maar wel
verwachten dat hun zoon en/of dochter gewoon
kan blijven voetballen, moet de club mensen aan
gaan nemen en betalen. Dat kost geld en dat
moeten de leden dan maar ophoesten. Denk niet
dat er een sponsor gevonden kan worden die dit
voor al die niet-vrijwilligers financieel wil compenseren.
Moet het tij dus radicaal gewijzigd worden? Dat
denk ik niet. Ik denk zelfs dat we "ons clubprobleem" vrij eenvoudig het probleem van de
niet-vrijwilliger kunnen laten worden. Door het
probleem te verschuiven naar de mensen waar
het om gaat kun je als club rustig achterover
gaan zitten en wachten. De tijd zal het probleem
vanzelf oplossen. We volgen gewoon een stappenplan:
1. De club communiceert met alle leden en ouders dat het voor 1 september van het nieuwe
seizoen een uitbreiding wil van bijvoorbeeld 75
vrijwilligers op verschillende afdelingen. Wordt
dit aantal gehaald, dan blijft het stappenplan
op punt 1 steken en is de club voorlopig uit
de zorgen. Niets aan de hand en degene die
niets willen doen komen er dan mooi onderuit.
Beide partijen tevreden. Maar....... punt 2 en
3 zijn vooraf bekend om de druk op punt 1 te
houden.
2. Bij minder dan 75 nieuwe vrijwilligers gaan
alle niet-vrijwilligers een maandelijkse toelage
betalen op de contributie van bijvoorbeeld 10
euro per kind voor een heel seizoen. Dat is dus
120 euro extra in de clubkas per kind.
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Alle vrijwilligers betalen uiteraard een lager
tarief. Niets doen is dus extra betalen en dat
geld gebruiken we om vrijwilligers beduidend
minder te laten betalen. De ene hand wast de
andere, wel zo eerlijk.
3. Als ook een seizoen later de 75 nieuwe
vrijwilligers niet gehaald worden komt er een
verplichting van vrijwilligerswerk. Het kind
kan/mag pas voetballen als vader en/of moeder vrijwilligerswerk doet. Let wel, als iedereen
iets moet doen, dan treed het gezegde "vele
handen maken licht werk" in werking. Ik ken
clubs waar dit al is gerealiseerd en dat betekent bij hen één bardienst van 3 uur draaien in
12 weken!
Dit alles kondig je uiteraard vooraf breed aan.
De opstandige onder u zullen nu zeggen: "Ik laat
me niets verplichten, dan ga ik lekker naar een
andere club". Dat recht heeft u natuurlijk, maar
voordat u overhaaste beslissingen neemt, neem ik
u even mee naar de gevolgen van die uitspraak.
U besluit weg te gaan met uw zoon/dochter
naar de club waar u niets hoeft te doen. Die club
gaat dus in rap tempo bestaan uit louter leden
met mensen die niets willen doen. Problemen
dus. Binnen de kortste keren gaat de contributie
omhoog om krachten in te huren of men confronteert u met een stappenplan om vrijwillige werkzaamheden langzaamaan te gaan verplichten.
Nog niet gesproken over alle trammelant die er
aan vooraf gaat. Te weinig vervoer, geen trainers
op het veld, geen scheidsrechters, een dichte kantine, smerige accommodatie etc. Allemaal zaken
waar uw kind de dupe van gaat worden.
De club die u heeft verlaten bestaat na uw
vertrek alleen nog maar uit heel veel vrijwilligers.
Alles kan tot in de puntjes geregeld worden en
alle afdelingen zijn optimaal bezet. Meer trainers en dus meer aandacht voor de spelers, een
gezellig onderkomen in de vorm van een kantine
die altijd geopend is, altijd voldoende vervoer, een
schone accommodatie en door het grote aantal
vrijwilligers hoeft iedereen maar een heel klein
beetje te doen. De ideale vereniging is ontstaan
en toekomst gegarandeerd!
Als club hoef je slechts de ballen te hebben om
dit initiatief te introduceren voor een grandioze
toekomst. Andere sporten kennen dit al veel
langer, maar zoals gebruikelijk lopen we in de
voetballerij altijd achter.
Het bestuur wat deze beslissing moet nemen
hoeft zichzelf alleen maar antwoord te geven
op één vraag....... wil je een club met 650 leden
en voor altijd verlost zijn van het vrijwilligersprobleem met een fantastische toekomst....... of
wil je een club van 750 leden met een blijvend
vrijwilligersprobleem en een onzekere toekomst
vanwege een te klein groepje overbelaste vrijwilligers die uiteindelijk de handdoek in de ring gaan
gooien?
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Brett Veldkamp
met 9 doelpunten
‘wintertopscorer’
Topscorers per team
Boskant 1

Brett Veldkamp
Maikel Merks
Roy van der Linden
Rens van de Wijdeven

Boskant 2

Ruud van der Heijden
Patrick Rovers
Luuk de Beer
Maikel Merks

Boskant 3

Erik Tijs
Thijs Hanegraaf
Hein van de Warenburg
Arjan Kuppens
Teun van der Heijden

Boskant 4

Roel Brans
Thijs Hanegraaf
Anton van der Werff
Erik Tijs

Boskant 5

Daan Rovers
Jan van Hastenberg
Erik Rovers

Boskant 6

Jozef van den Elsen
Overigen onbekend

Boskant VR1

Maaike van de Wijdeven
Merel Onland
Fleur van Heesch

Boskant totaal:

9
5
2
2
3
2
2
2
4
3
3
3
3
4
4
3
3
8
6
3
5

7
7
6

68 wedstrijden gespeeld
142 doelpunten
Gemiddeld: 2.09 goals/wedstrijd

De winterstop is ieder seizoen weer een mooie gelegenheid
om de balans op te maken op het gebied van het aantal
gescoorde goals binnen onze vereniging. Ook dit jaar is het
weer spannend in de top van het klassement. Door de late
seizoenstart zijn er nog niet zo veel wedstrijden gespeeld,
desondanks is er toch al een mooi overzicht op te stellen.

D

e topscorer van v.v. Boskant op
dit moment is Brett Veldkamp.
Hij begon de eerste seizoenshelft
erg sterk met negen doelpunten. Helaas
is hij vlak voor de winterstop geblesseerd geraakt, maar te hopen voor ons
vaandelteam is dat hij snel weer hersteld is. Zijn goals zullen zeer bruikbaar
zijn in hun jacht naar een prijs.
Kort achter Brett vinden we Daan
Rovers. Hij wist dit seizoen bij Boskant
5 een mooi aantal van acht goals te
scoren. De marge met Brett is minimaal,
dus er ligt een mooie uitdaging voor
Daan in de tweede seizoenshelft.
De derde plaats wordt gedeeld door
maar liefst vijf spelers/speelsters,
allen met zeven doelpunten. Maikel
Merks wist dit te bereiken met goals in
het eerste en het tweede, terwijl Thijs
Hanegraaf en Erik Tijs hun goals wisten
te scoren in wedstrijden van Boskant 3
en Boskant 4. Dat de dames dit seizoen
ook prima van start zijn gegaan, blijkt
uit het feit dat Maaike van de Wijdeven
en Merel Onland maar liefst zeven keer
wisten te scoren.
Zowel Jan van Hastenberg als Fleur van
Heesch wisten dit seizoen het net al zes
keer te vinden. Helaas voor hen is dit
net niet voldoende voor een podiumplaats halverwege.
In de top van het klassement vinden
we verder Jozef van den Elsen, Ruud
van der Heijden, Roel Brans en Bogdan
Gheorghe. Ze moeten een klein gaatje
laten met de bovenste plaatsen, maar
er volgen nog genoeg wedstrijden om
hier verandering in te brengen.
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Tot zover de individuele statistieken.
Laten we eens kijken hoe het gesteld is
met het scorend vermogen per team.
In totaal zijn er door de Boskantse seniorenteams 142 doelpunten gescoord
in 68 gespeelde wedstrijden. Dit komt
neer op een gemiddelde van 2,09 goals
per wedstrijd.
Kijkend naar de gemiddelden van alle
seniorenteams, zien we dat er het meeste gescoord wordt door het derde en de
dames. Opvallend voor beiden teams is
dat zij niet beschikken over een echte
goalgetter, maar dat zij als collectief
toch een gemiddelde weten te halen
van 2,7 doelpunten per wedstrijd.
Dat Boskant 1 met enige regelmaat
het net weet te vinden, blijkt al uit de
koppositie van Brett Veldkamp in het
topscorersklassement. Maar Brett is
niet de enige die regelmatig scoort, als
team halen zij, met 2,44 doelpunten per
wedstrijd, ook een mooie score. Vlak
hierachter vinden we Boskant 5. Met 2,2
goals per wedstrijd, scoren zij ook net
iets beter dan het algemene gemiddelde.
De doelpuntenproductie van Boskant 4
(2 doelpunten per wedstrijd), Boskant
2 (1,4 doelpunten per wedstrijd) en
Boskant 6 (1,2 doelpunten per wedstrijd) blijft helaas nog iets achter bij
de overige Boskantse team. Aan hen de
uitdaging om in het tweede deel van
dit seizoen de bal wat vaker voorbij de
‘vijandige’ doelman te werken.

Eindstanden jeugd najaar 2017
Boskant JO19-1

2e klasse 2

Boskant JO17-1

3e klasse 201

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Festilent JO19-1G

8

18

30

19

1

Ollandia JO17-1

10

28

51

10

2

FC Uden JO19-1

7

16

52

16

2

VOW JO17-1

10

27

36

16

3

WEC JO19-1

8

16

36

20

3

Sparta'25 JO17-2

9

20

27

16

4

Blauw Geel'38 JO19-2

7

15

29

14

4

Blauw Geel'38 JO17-4

9

19

42

17

5

Schijndel JO19-2

7

11

18

17

5

SCMH JO17-1

9

16

32

24

6

Irene JO19-1

7

8

29

29

6

Schijndel JO17-3

10

15

27

21

7

UDI'19/CSU JO19-3

9

7

16

30

7

Rhode JO17-2

9

13

22

28

8

Boskant JO19-1

5

6

13

17

8

Boskant JO17-1

10

9

12

29

9

Rhode JO19-2

8

4

10

50

9

Avesteyn JO17-2

10

8

14

35

Avanti'31 JO19-2

8

2

7

28

10

Avanti'31 JO17-2

9

7

9

20

11

Erp JO17-2

10

4

15

37

12

Nijnsel JO17-1

9

0

10

44

10

Boskant MO17-1

2e klasse 1

Boskant JO15-1

2e klasse 1

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

SJO/VITA MO17-1

11

30

44

12

1

Blauw Geel'38 JO15-3

10

24

23

7

2

SV O.S.S. 1920 MO17-1

11

28

59

14

2

FC Uden JO15-1

9

22

35

6

3

Nulandia MO17-1

10

22

48

15

3

Festilent JO15-1G

9

18

24

23

4

ST Heeswijk/Avest. MO17-1

10

20

36

21

4

Ruwaard JO15-1

9

17

48

21

5

UDI'19/CSU MO17-1

10

19

35

14

5

Boskant JO15-1

10

17

29

22

6

HVCH MO17-1

9

16

40

24

6

Heeswijk JO15-1

10

14

20

21

7

Rhode MO17-1

10

16

37

36

7

UDI'19/CSU JO15-3

9

13

24

22

8

Boskant MO17-1

9

8

29

43

8

ST SDDL/R'stein JO15-1

9

12

16

18

9

ST Herpinia/OKSV MO17-1

10

5

15

44

9

Rhode JO15-2

9

5

14

32

10

Nooit Gedacht MO17-1

10

4

10

45

10

Avanti'31 JO15-2

9

5

11

29

11

FC de Rakt MO17-2

10

3

18

63

11

FC de Rakt JO15-2

9

0

7

50

12

Vorstenb. Boys MO17-1

10

2

13

53

Boskant JO13-1

3e klasse 202

Boskant MO13-1

1e klasse 1

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

ST B'donk/K'donk JO13-1G

9

24

45

12

1

EVVC MO13-1

8

21

65

10

2

Nijnsel JO13-1

9

22

40

15

2

Boskant MO13-1

7

16

30

24

3

Schijndel JO13-4

9

19

34

12

3

HVCH MO13-1

8

10

30

30

4

Boskant JO13-1

9

15

31

21

4

Volkel MO13-1

8

5

19

34

5

DVG JO13-2G

9

13

25

28

5

Vorstenb. Boys MO13-1

7

3

12

58

6

WEC JO13-2

9

12

21

24

7

Blauw Geel'38 JO13-6

9

11

23

22

8

VOW JO13-1

9

11

23

34

9

SCMH JO13-1

9

8

27

36

10

WHV JO13-1G

10

7

26

48

11

Blauw Geel'38 JO13-5

9

0

10

53
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Boskant J10-1G

3e klasse 1

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Mierlo Hout JO10-3

9

27

47

17

2

S.V. Brandevoort JO10-3

9

21

71

28

3

Deurne JO10-2

9

18

40

28

4

Rood Wit'62 JO10-2

8

15

48

29

5

Gemert JO10-3

8

13

44

34

6

S.V. Brandevoort JO10-4

9

13

24

25

7

Sparta'25 JO10-2

9

12

39

29

8

Boskant JO10-1G

9

12

43

39

9

MULO JO10-2

9

9

26

44

10

ZSV JO10-2G

8

3

24

54

11

S.V. Brandevoort JO10-5

9

0

12

91

Bij de jeugd O9, O8 en O7
wordt door de KNVB de stand
niet meer vrijgegeven.

Gehoord & gezien
Legendarische assistentie
De sporadisch aanwezige toeschouwers bij de
vriendschappelijke wedstrijd ODC 2 - Boskant 2
waren de eersten die getuige waren van de kennismaking van een fenomeen op (Nederlands)
voetbalgebied met ons tweede team. Niemand
minder dan Barry Hughes komt het komende
half jaar Ron van Uden assisteren op de trainersbank. Foto’s liegen niet: het onmiskenbare
petje herken je uit duizenden en eerdaags zal
hij het (voor de 40-plussers onder ons waarschijnlijk bekende) fluitje ook wel weer voor de
dag halen.

180
Dat prestatiedrang nooit wegebt bewees Erik
van de Wijdeven tijdens de eerste dartsavond.
Na een paar gezapig overwinningen met een
gemiddelde van 23 per beurt moest hij aantreden tegen Mayk van Driel. Ondanks het feit dat
Erik na een imposante carrière geen kans meer
heeft om bij de selectie te komen wilde hij toch
indruk op onze trainer maken. Zijn gemiddelde
steeg direct naar grote hoogtes met als klapper
de 180!!!! Let op: de bijgaande foto is geen
trucage en echt op deze avond gemaakt.
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Reglementen Vrienden van Boskant
Doelstelling
De 'Vrienden van Boskant' stellen zich ten doel om
voetbalvereniging Boskant (financieel) te ondersteunen bij het realiseren van haar activiteiten in de
meest brede zin van het woord (sportief, recreatief,
organisatorisch en op het gebied van faciliteiten).
Lidmaatschap
Voor een bijdrage van €50,- per jaar kan eenieder
die Boskant een warm hart toedraagt lid worden van
'Vrienden van Boskant'. Alle leden worden vermeld
op een bord in de kantine.
Een 'Vriend van Boskant' heeft gratis toegang tot het
bijwonen van de thuiswedstrijden van Boskant 1.

Steun onze vereniging
en meld je aan!
De laatste jaren is het voor veel verenigingen best lastig om
financieel gezond te blijven. Geld om het aanzien van de
vereniging te vergroten en het sportpark te verfraaien is er
vaak niet. Ook v.v. Boskant heeft hier jammer genoeg mee
te maken.
Om hierin verandering te brengen zijn Peter van der
Heijden, Ad Nouwens, Rien van der Zanden en Ad Pepers
een nieuwe commissie begonnen, genaamd: ‘Vrienden van
Boskant’
Via deze commissie willen zij geld gaan inzamelen om
bepaalde investeringen, die blijven liggen vanwege een
gebrek aan middelen, toch uit te kunnen voeren.
Te denken valt hierbij aan:
•
•
•
•
•
•
•

nieuwe dug-outs op veld 2;
tuinbanken rond bomen op het sportpark;
aankleding ingang sportpark;
werkkleding onderhoudsploeg;
jassen leiders, zaterdag-/zondagdienst, etc;
nieuwe speeltoestellen;
nieuwe kasten bestuurskamer.

Deze eerste ideeën zullen uiteraard nog worden aangevuld,
maar dit zijn er alvast een aantal.
Om goed duidelijk te maken hoe de commissie werkt en op
welke manier er met het geld wordt omgegaan, is er een
reglement opgesteld. Dit is hiernaast terug te lezen.
Kijk ook op de website van v.v. Boskant voor meer informatie. Onder het kopje club/vrienden-van-boskant staan de
reglementen ook vermeld en kan er tevens een inschrijfformulier worden gedownload.
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Organisatie
De organisatie van de 'Vrienden van Boskant' wordt
ondersteund door een kerngroep van Boskant-vrijwilligers, die zorg draagt voor de ledenadministratie,
de bijdrage-inning, de informatievoorziening en het
voorbereiden van de te selecteren wijze van steun
aan de vereniging.
Wijze van steunverlening
Minimaal een keer per jaar bekijkt de kerngroep
welke doelen van de vereniging in aanmerking komen voor financiële ondersteuning; zij heeft daartoe
overleg met het bestuur, dat voorstellen hiervoor
kan doen. Ook de binnen Boskant functionerende
commissies kunnen bij de kerngroep voorstellen
indienen.
De kerngroep maakt hieruit een keuze en legt deze
voor aan het bestuur.
Tijdens een Boskant-bijeenkomst zal het cadeau telkens door de Vrienden van Boskant aan het bestuur
worden aangeboden.
Criteria voor steunverlening
De bijdrage wordt alleen toegekend aan eenmalige,
op zichzelf staande (liefst materiële) zaken, die als
zodanig zichtbaar zijn als afkomstig van de Vrienden
van Boskant.
De bijdrage kan niet gebruikt worden voor het
sluitend maken van de exploitatie van de vereniging,
of voor zaken die structureel terugkomen en via de
begroting opgelost moeten worden.
In bijzondere gevallen kan er ook een bijdrage
verleend worden voor het stimuleren of waarderen
van initiatieven van commissies of (groepen van)
individuen, die het belang van de vereniging ten
doel hebben.
Als er behoefte is aan zaken die het beschikbare jaarbedrag te boven gaan, kan de kerngroep besluiten
om een of meerdere jaargangen te ‘sparen’ om een
grotere bijdrage mogelijk te maken.
Aldus vastgesteld op 16 oktober 2017
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Playbackevenement
haalt topniveau!
De vaste bezoekers van dit evenement
waren eensgezind: we hebben de stijgende
lijn weer te pakken. De originaliteit en de
kwaliteit van de optredens waren duidelijk
beter dan die van het afgelopen jaar! Was
het vrijdagavond gezellig druk, op zondagmiddag was het zelfs meer dan dat. Degenen die het evenement om wat voor reden
dan ook gemist hebben, zullen het moeten
doen met de verhalen en de vele foto’s die
ongetwijfeld ‘geschoten’ zijn.
De vrijdagavond was gevuld met maar liefst 11 optredens.
Geen solo optredens of twee- en drietallen, maar nagenoeg
in alle gevallen complete teams die acte de présence gaven
waardoor het op het podium regelmatig ‘dringen’ was in een
poging de playback acts optimaal uit te voeren. De optredens worden beoordeeld op originaliteit en aankleding/
uitvoering waardoor er onder de deelnemers toch sprake
is van een gezonde ‘spanning’. De originaliteitsprijs op de
vrijdag kwam in handen van de (zaterdag) kantinedames
met hun medley ‘Marionettenpoppen’. De andere prijs, die
voor het winnende team, leverde bijna een overspannen
jury op, zo klein was het verschil. Twee optredens kwamen
daarvoor in aanmerking: het damesteam met hun vertolking
van het nummer Timber (wat hout betekent) en het team van
Boskant 1 die hun medley creatief de naam ‘Hout de dief’
hadden meegegeven, zodat ook zij met lof slaagden voor het
thema van deze avond: ‘Het hout niet op’!
Uiteindelijk bleek de weegschaal door te slaan in het voordeel van de mannen, die daardoor dus de vrijdagavond editie
winnend afsloten.
Het aantal teams op zondagmiddag deed niet onder
voor die van de zondag. Gesteund door hun leiders
en bij de kleineren ook hun ouders is het de deelnemende teams ook deze keer weer gelukt om er een
sprankelende middag van te maken. Ook bij de jeugd
maakte de jury ‘overuren’ voor het verdelen van de
ereplaatsen. De originaliteitsprijs was voor het team
JO13 die met hun nummer ‘Efteling carnaval’ het
thema van de middag ‘Carnaval festival’ wel heel dicht
benaderde. De JO9 behaalde met het nummer ‘Ruitenwissers’ de 1e plaats bij de 7-tallen. Bij de
11-tallen trok het team van de MO13 aan
het kortste eind met hun uitvoering van
het nummer ‘Shake it off’.
Gelet op het enthousiasme, zowel
bij de deelnemende teams als bij de
toeschouwers, zou het zonde zijn als
deze activiteit voor volgend seizoen
niet zou worden ingepland!
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Nieuws van de sponsorcommissie
I E D E R E

Afgelopen kwartaal is de sponsorcommissie druk geweest met het verlengen
van een groot aantal sponsorcontracten
die na een duur van 3 jaar afliepen. Dat
had even wat voeten in aarde maar intussen hebben we de meeste sponsoren
weer aan onze club kunnen binden. Van
enkele trouwe sponsoren die ons jarenlang, soms zelfs tientallen jaren lang(!),
ondersteunden hebben we afscheid
genomen. Wij willen ze nogmaals hartelijk danken voor de broodnodige steun
die zij ons jarenlang gaven. We weten
het allemaal: het effect van reclame en
sponsoring op lokaal niveau is moeilijk
meetbaar en zijn vaak gebaseerd op de
band die de ondernemer met de club
heeft. De onderstaande sponsoren waren ons jarenlang behulpzaam:
•
•
•
•
•
•
•

Jos Neggers, Eurotrans
Toon Verhagen, varkenshandel
Peter v.d. Linden, cafetaria de Mert
De Wets, kappersbenodigdheden
Café Oud Rooij
Ger Wehkamp, tankstation BP
Toon Vertier

Om de continuïteit van financiële steun
aan onze club te waarborgen hebben
we, en dat meldden we u eerder al in
DeMooiRooiKrant, diverse 5-jarige
contracten afgesloten met zogenaamde
‘stersponsoren’ en hun namen verbonden aan de seniorenelftallen. In Ton van
de Wijdeven van Wijdeven Isolatie vonden we een Boskanter in hart en nieren,
die het belang van sponsoring onderkent en bereid was het hoofdsponsorschap over te nemen van Marielde de
Koning. Marielde, die als eerbetoon
aan haar vader beschermheer Toon de
Koning de sponsoring cq. het beschermvrouwschap van hem overnam, deed
aan het begin van het seizoen een stapje
terug maar kon voor de club gelukkig
behouden blijven. De financiële bijdrage
van Ton van de Wijdeven zegt veel over
de jarenlange betrokkenheid van zijn
familie bij de club en zorgt ervoor dat
zowel het eerste elftal als het vrouwenteam in een prachtig nieuw tenue
spelen.
Als laatste aanwinst in het selecte
groepje stersponsoren konden we u
melden van het contract wat we afsloten
met Nicole v.d. Biggelaar van Makelaar-

C E N T

T E LT !

dij de Koning. Zij was al bordsponsor
maar gaf te kennen wel wat meer te willen betekenen. Op voorwaarde van haar
zonen Teun en Daan dat zij niet met een
roze logo op het shirt hoefden te spelen,
werd de naam van haar bedrijf verbonden aan het 2e elftal. Binnenkort zullen
er ook nieuwe borden van haar bedrijf
langs het veld verschijnen. Al onze stersponsoren staan als zodanig vermeld op
een prominente plaats in dit clubblad
en op de website.

KOOP LOKAAL,
KOOP BIJ ONZE
SPONSOREN!!
We zijn ook blij met de hernieuwde
sponsoring van Ad de Bever met zijn
mooie landwinkel aan de Boskantseweg. Ad heeft zich jaren een gulle sponsor (ook in natura) getoond en heeft
een netwerk waarvan de club al vaak
gebruik heeft mogen maken.
Edward van den Elsen was zo genereus
om met zijn bedrijf SolFeed het sponsorcontract van zijn vorige werkgever,
Fransen Gerrits, zondermeer over te
nemen. ’n Prachtig initiatief.
Heet van de naald: de gebroeders Foolen van BrabantFish/Claresse visverwerking hebben zich met een stersponsorcontract voor de komende 3 jaar aan
v.v. Boskant verbonden. Binnenkort dus
ook hun naam langs de velden van v.v.
Boskant. Welkom en hartelijk bedankt
voor dit mooie gebaar. Kijk eens op hun
website www.brabantfish.nl voor een
indruk over dit bijzondere bedrijf.
We zijn in gesprek met nog meer
potentiële sponsoren. Dat zullen echt
niet allemaal stersponsoren kunnen
zijn; iedere sponsoring wordt enorm
gewaardeerd en we streven naar een fijn
contact met duidelijke afspraken voor
de sponsor.
Ook waren we druk met het bezorgen
van de traditionele nieuwjaarsgeschenken. Op deze manier laten we onze
sponsoren blijken dat we hun steun
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erg op prijs stellen. We spreken rondom de jaarwisseling veel sponsoren
persoonlijk. Dat wordt door hen erg
op prijs gesteld. Zo weten we dat De
Plintenfabriek van Diek van den Berk
in een paar jaar enorm is gegroeid naar
meer dan 75 medewerkers(!), dat Kombi
Bouwmaterialen een prachtige nieuwe
hal heeft gerealiseerd aan de Sonseweg, dat Frietfeest zeer waarschijnlijk
het culturele Rooise erfgoed (en dat
is positief bedoeld!) cafetaria de Mert
van Peer van der Linden overneemt,
Jos Leenderts sinds kort aannemer is,
Nik Versantvoort het druk had met de
stormschades, dat Jos Peters na zijn
ernstige ongeluk gelukkig weer aan het
werk is, Gerits Mannenmode voor een
ingrijpende verbouwing staat en dat alle
andere sponsoren keihard werken om
hun bedrijf sterk en gezond te houden.
Het nieuwjaarsgeschenk werd dit jaar
verzorgd door De Winkel van Boskant.
Eigenaresse Jolanda Vos, tevens sponsor van de wekelijkse levensmiddelenmand, had een leuk pakketje samengesteld met daarin o.a. een halve liter van
het door haar geïntroduceerde Boskantse speciaalbier ‘Knoest’.
We kunnen het niet genoeg benadrukken: doe uw aankopen bij onze sponsoren. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die
de kwaliteit en service verlenen die je
elders mogelijk niet vindt.
Sponsorcommissie v.v. Boskant
Ronald ter Haak
Rien van der Zanden
Joep Dekkers
Wilco Verhagen

Van duikinstructeur tot kroegbaas
‘Schat, ik ben naar d’n Dommel,
tot vanavond!’ Dat was mijn
uitspraak toen ik de 1e donderdag
van november de deur uit ging.
‘Maar, hoef jij dan niet te trainen?’
volgde de onvermijdelijke vraag.
Antwoorden van mij als:
trainingsbeest in ruste en mij
kunnen ze toch niets meer leren,
kwamen niet aan.......

‘Nee, ik heb een interview met Wijnald, voor De Bal is Rond.
Ik heb vrijaf gekregen van Ad en Bart.’
Zodoende dat ik deze avond enkel mijn armspieren heb getraind. In een lege Dommel schuif ik aan de bar, waar uitbater
Wijnald Koolen mijn bestelling opneemt.
‘Laat ik beginnen met koffie, en ik kom voor het interview
Wijnald.’ Verrast, maar tegelijk herinnert hij zich onze afspraak. ‘Ja klopt, nou je het zegt.’
In een rustige omgeving praten we bij over de opzet van het
interview. Dat we graag in iedere editie van het clubblad een
sponsor eruit lichten voor een mooi inkijkje over het bedrijf
en persoonlijke achtergronden.
Nu zal de Dommel voor menig (volwassen) Boskanter geen
onbekend terrein zijn en zal het geen nadere introductie
behoeven. Zo niet, stap eens binnen voor een hapje of
drankje. Voor diverse clubleden geldt dit café dan ook als 2e
of 3e huiskamer (als je de kantine van Boskant hier ook onder
schaart, red.).
‘In 2010 heb je d’n Dommel overgenomen van Appie en Angela. Heb je zelf ook een horeca achtergrond?’
Wijnald knikt. ‘Toen ik een schoolkeuze moest maken, wist
ik het eigenlijk niet. En daarom heb ik ‘dan maar’, voor een
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koksopleiding gekozen. Vier dagen werken en een dag naar
school. Maar toen ik eenmaal klaar was met school was het
werkaanbod slecht in de horeca. Mijn vader had een bouwbedrijf en zat veel in Duitsland. Daarom ben ik veertien jaar
lang met hem meegegaan. Doordeweeks vaste klussen en op
zaterdag nog karweien in Keulen.’
‘Door een ongeluk van mijn vader is hij helaas gestopt met
zijn bedrijf. Hij wilde niet meer op en neer. Zodoende heb ik
mijn oude vak weer opgepikt. In de keuken bij afwisselend
het Hufke in Handel en de Time-Out in Gemert. Dat was namelijk van dezelfde eigenaar.’
‘En vervolgens Thailand, hoe kwam dit op je pad?’
‘Nou ik kwam daar al vanaf 2001, vervolgt Wijnald. ‘Een
maat van me vertrok ernaar, om een resort te starten.’ Na
tweeënhalf jaar was ik er weer op vakantie en vroeg hij of
ik duikinstructeur bij hem wilde worden. Ik duik namelijk al
sinds 1996, bij Aqua libre, hier in de Neul. Ik heb dan enkel
zwemdiploma A, maar bij het duiken ben ik zéér leergierig.
Na lang op de wachtlijst te hebben gestaan, heb ik me stapsgewijs ontwikkeld. En heb ik veel diploma’s gehaald: tot aan
internationaal padi instructeur (Professional Association of
Diving Instructors).’
‘Maar Wijnald, zo’n beslissing om naar Thailand te vertrekken, maak je toch ook niet in één keer?!’
Het antwoord ik net zo kort en krachtig als zijn beslissing!
‘Binnen één minuut. Door mijn ervaringen heb ik direct de
knoop doorgehakt. De beste beslissing ooit in mijn leven.
Ach joh, in oktober t/m april in Thailand leven (duikseizoen)
en de rest van het jaar in Nederland. En in de zomer vakantiewerk doen bij een hovenier, of hier in de horeca. Dat waren
nog eens tijden.’
‘Vissen kijken, lucht verkopen,’ vervolgt Wijnald. Dat voelde
nooit als werk, gewoon genieten!
Maar na zes weken volgde de tsunami (26 december 2004).
Dat was zwaar. Ik heb ook voor mijn leven gerend. Maar ik zie
overal het positieve ervan in. Weet je wat trouwens opviel,
een dag vooraf was er tijdens het duiken geen enkele dolfijn
te bekennen. Ook waren er bijna geen vogels meer! Na de
ramp waren er bijna geen dode dieren te vinden. Toch gek
hè, alsof ze meer aanvoelen.

Mijn maat en ik hebben daar veel leed gezien. En zelf alles
weer opbouwen op het resort. Aan de gang: in een hotelkamer kon je vlot zesendertig kruiwagens zand kruien.’
Thailand blijkt gedurende het gesprek een zeer aangenaam
onderwerp te zijn bij Wijnald. Waar de vreugde vanaf spat. Zo
loopt het als een rode draad door de avond. Met foto’s van
zijn huis aldaar. En het feit dat hij in februari 2017 D’n Dommel tien dagen sloot en met het voltallige personeel naar
Zuidoost Azië vertrok (leuk bedrijfsuitje).
‘Waarom ben je dan toch hier als kroegbaas beland,’ is mijn
volgende vraag.
‘Het heeft denk ik zo moeten zijn, geeft hij aan. Ik raakte op
enige moment flink ziek en ging de medische molen in. Via
onder andere het tropenziekenhuis in Rotterdam kwam ik
in het gespecialiseerde ziekenhuis in Oostende terecht. Men
kreeg de oorzaak lange tijd niet gevonden. Uiteindelijk bleek
ik tweemaal door een tijgermug te zijn gestoken. Dat kan
dodelijk zijn. Als ik nog éénmaal gestoken word, dan kan het
verstrekkende gevolgen hebben!’
Met pijn in het hart heb ik dus Thailand verlaten. Maar in het
verleden had ik het er met Appie wel eens over gehad en op
een gegeven moment belde hij op dat ze de zaak van de hand
deden. Net als het vertrek naar Thailand was ik er zo uit. In
acht dagen had ik alles rond.’
Voor beide beslissingen kan ik zeggen dat ik spijt zou hebben
als ik het niet had gedaan! Ik had al horeca ervaring: let op
wat je tegenkomt in de praktijk, luister naar je personeel, je
klanten en weet wat ze bijvoorbeeld drinken, welke interesses ze hebben en noem maar op. Dat is belangrijk.’
Ondertussen zorgt de bezienswaardige barvrouw Chrissie
(vriendin Daan Rovers, red.) dat de koffie plaatsmaakt voor
een verfrissend pilsje!
Wijnald gaat na het onderwerp Thailand nu ook helemaal
‘los’ over zijn Dommel.
‘Het is hard werken, gemiddeld honderd uur in de week maken, maar ik heb dan ook super personeel, zij zijn ten slotte
het gezicht van de kroeg, let op details en zo draait het goed.’
‘Maar ook de voetbalvereniging,’ vervolgt hij: het is een dankbare club (mooi compliment, zelfde citaat als bij Marielde

Koh Lanta, Thailand

Na zes weken
volgde de tsunami.
Ik heb ook voor
mijn leven gerend.
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v.d. Broek [dbir,2017 editie 1], kunnen we trots op zijn, red.).
Zo krijg je eens een bloemetje, aandacht en waardering, het
is geven en nemen.
Ook de jongens uit Boskant die hier vaak zitten, dat is een
mooi clubje bij elkaar. In het begin was het wel uitproberen, maar ik bepaal de grens. Ze brengen sfeer. Een mooi
voorbeeld is het feit dat ze op een rustige avond met de pet
rondgaan en dan zanger Bas laten komen voor een optreden.
Mooi man. Een ander voorbeeld is dat ik ook wel eens voor ze
heb gekookt.’
‘Nu we toch ook de vereniging noemen, wordt ik een beetje
nieuwsgierig. Heb je zelf ook nog gevoetbald?’
‘Sporten, nou voetballen deed ik enkel met vrienden onder
elkaar, niet bij een van de Schijndelse clubs waar ik vandaan
kom. Ik heb wel fanatiek gebasketbald en gejudood. Ik ben
zelfs nog Zuid-Nederlands kampioen geworden. Mijn ouders
zeiden vooraf: als je wint krijg je een hond! Nou fanatiek
jongen dat ik werd! Bij het judoën heb ik later echter nog
mijn ellenboog gebroken. Ook bij basketbal kwam ik er niet
zonder kleerscheuren af (gebroken enkel). Toen hield ik het
voor gezien met sporten.
In Thailand ben ik met mijn maat vaker naar Thai bokswedstrijden geweest, mooi in de vip box. Wilde die Thai mij ook
laten boksen! Ze boden 500 euro, wat daar veel geld is. Dan
zou ik flink moeten trainen. Maar het geniepige is, dat ze dan
ergens een kampioen halen die flink gaat matten. Ik kreeg
de bijnaam ‘the Hippo’, ik zal wel op dat beest lijken of zo.
Uiteindelijk heb ik er vanaf gezien.’
‘Om nog je favorieten op te maken, wat zijn jouw voorkeuren?’
Eten: ‘Oh lekker massaman curry, met kip en kokos’ (http://
www.smulweb.nl/recepten/1414882/Massaman-curry)
‘En als kroegbaas zal je natuurlijk flink wat dranken kennen
en lusten?’
Het verrassende antwoord klinkt luid: ‘Koffie! Zo’n 25 bakken
per dag. Prima, of anders een colaatje zero. Ik heb denk ik al
zo’n zeven jaar geen glas bier meer gedronken. Dan sta ik zo
op mijn kop man. Doe mij maar sterke drank, Jägermeister of
zo. Goed te doen.’
‘Als we het toch over voorkeuren hebben, wat vind je dan de
mooiste activiteiten in d’n Dommel? Is dat carnaval, kermis
of een bepaalde avond?’
‘Nou als er een bandje speelt, dan is dat voor mij het mooist,’
geeft Wijnald aan. ‘Kermis ook, maar qua smaak toch eerstgenoemde. Als bijvoorbeeld de band ‘Private Label’ optreedt,
volle bak en erg gezellig. Daar geniet ik enorm van!
En qua muziek is het gericht op de rock scene: U2, AC/DC,
Guns ’n Roses, The Stones. Ben pas geleden nog naar een
concert geweest van Volbeat op Strijp S. Wat een feest!
En op dinsdag, mijn enige vrije dag (die is heilig!), ga ik als
het even kan motorrijden. En anders met mijn petekindjes
iets doen. Zo rijd ik sinds april ook paard. Nou, ik voel me
veiliger op een olifant.
Maar het komt ook genoeg voor dat ik bestellingen wegwerk,
klusjes opknap of iets dergelijks. Maar wel rustig aan.’
Vervolgens komt nog een aanvulling op een eerdere uitspraak. ‘Kermis is ook zo’n feest,’ beaamt hij.
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Wijnald en Chrissie bij de ingang van D’n Dommel

‘Dan ben ik altijd jarig en volgend jaar moet ik er zeker aan
geloven, dan word ik namelijk 50!!’
Door de gespreksstof wordt de keel weer wat droger, gelukkig weet Chrissie de onderzoeksjournalist tijdig te ondersteunen met een volgend goed getapt pilsje! In voetbaltermen
gezegd, blijkt ze een goed veldoverzicht te hebben!
Van de voorkeuren zoemt Wijnald ook in op andere leuke
activiteiten. De pubquiz is hier ook een voorbeeld van.
‘‘De natte plek’ organiseert al zo’n zeven jaar, om de zes
weken deze activiteit. Acht zelf ben ik niet zo’n spelletjesman, dobbelen oké maar dit niet. Wel doe ik graag mee bij de
muziekquiz van de Ossekop.’
Gedurende de avond golft het op en neer tussen Rooi en
Koh Lanta. Wat, hoor ik u denken. Dat betreft de plaats waar
Wijnald in Thailand heeft gewoond en gewerkt en nu dus nog
een huis heeft.
Het eiland is gelegen naast Koh Phi Phi (zie film ‘The Beach’
met Leonardo di Caprio, red.).
‘Nou daar kwam ik dan gemiddeld drie keer in de week om te
duiken, mooi man.
D’n Dommel was een droom, maar in Thailand ligt mijn hart.
Het leven is daar eenvoudig, in de goede zin. Korte broek,
slippertjes, scooter en klaar. Voor de rest had ik niets nodig.
Ik had ook geen keuken. Ik leefde als een god in eh... Thailand. In de ochtend zwemmen of wat klusjes doen. Daar
ging ik olifanten voeren en hier in Nederland ga ik naar het
hertenkamp.’
Het is duidelijk dat Wijnald passie heeft voor vele dingen. Zijn
werk, zijn Dommel, maar zeker voor zijn tweede thuis in Azië.
De avond heeft een mooie inkijk gegeven bij deze gezellige
kroegbaas!
Proost!
Pirreke
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Profdag 2017
Dankzij het geweldige weer en de inzet van alle aanwezige spelers en begeleiding, is ook deze editie van
de jaarlijkse profdag zeer geslaagd!
De hoofdtrainer van ons vaandelteam, Mayk
van Driel, had samen met Maarten van
der Linden een breed programma in
elkaar gezet, waar de meer dan vijftig
deelnemende juniorenleden van onze
vereniging fanatiek aan deelnamen.

Dit alles gebeurde onder begeleiding van een zestal selectiespelers. De keepers kregen een speciale behandeling. In
verschillende keepersvormen werden zij flink onder
handen genomen door (lange) Jan van Hastenberg en keeper van het 1e elftal Vincent Staals.
Het middagprogramma bestond uit verschillende voetbalspellen, zoals snelheidsmeting,
cirkelschieten, penalty’s nemen, gat-schieten en het proberen te raken van de
hoofden van supersterren.

In de ochtend bestond het programma voornamelijk uit wat serieuzere oefeningen, zoals partijvormen, passen & trappen
en één tegen één, afgesloten door grotere partijvormen per leeftijdscategorie.

Gezien het enthousiasme van
iedereen, kan ook voor de
herfstvakantie 2018 de
kalender op de woensdag
alvast ingekleurd worden
als: Profdag
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Info
V.V. Boskant is op zoek naar kavels en vrĳwilligers
voor de goederen- en dienstenveiling op zaterdag
27 oktober 2018. Heb je iets aan te bieden of zou je
graag willen meehelpen, neem dan contact op met
Huub van der Zanden (06-22714266) of spreek een
van de onderstaande organisatoren aan.
Ad van de Laar, Edward van den Elsen, Hans van Driel,
Huub van der Zanden, Ilona van Galen, Peter van den
Elsen, Rien van der Zanden, Roy van der Linden
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H

et door Boskant georganiseerde
5e BRON-toernooi ligt al weer “een
mensenheugenis” achter ons. Echter
omdat het een dermate groot Roois
evenement is en wij er trots op zijn dat de
organisatie weer gesmeerd liep, blikken we
er toch nog even op terug. Al is het maar voor
ons nageslacht dat over tientallen jaren in de
oude clubbladen aan het snuffelen is en wil
zien hoe mooi het vroeger was.
V.V. Rhode was de grote winnaar van het
weekend. Alle deelnemende teams (vrouwen,
veteranen en vaandelteam) gingen aan de
haal met de schaal die door MooiRooi beschikbaar was gesteld!
De organisatie van het 5e BRON-toernooi kon
terugkijken op een zeer geslaagd weekend.
Vanzelfsprekend droeg het goede weer daar
ook positief aan bij. Prima om te voetballen,
heerlijk om te kijken en ook voor de 3e helft
een goede temperatuur om buiten na te
genieten. We kijken nu al uit naar de editie van
volgend jaar!
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BOSKANT 1

BOSKANT 2

BOSKANT 3

BOSKANT 4

BOSKANT 5

BOSKANT 6
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BOSKANT VR1

BOSKANT O19-1

BOSKANT JO17-1

BOSKANT MO17-1

BOSKANT JO13-1

BOSKANT JO10-1G

BOSKANT JO9-1G

BOSKANT JO8-1G
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BOSKANT JO7-1G

BOSKANT MINI'S

Gehoord & gezien
Docent Mark
Mark van Kaathoven heeft altijd de geheime wens gehad om leraar te worden. In zijn jaren als
penningmeester vormden de budgetbesprekingen voor hem altijd het hoogtepunt. Hij mocht
dan weer zijn mooie multimediabord opstarten en de overige bestuursleden imponeren met
zijn kennis. Zijn didactische en pedagogische vaardigheden zijn dermate overtuigend dat
menig bestuurslid dat zijn/haar begroting moest indienen peentjes zweette om maar geen
fouten te maken, want voor het zelfde geld kon je een uur nablijven en daar had, ondanks de
mooie werkomgeving bij Marks bedrijf, niemand zin in.
Zoals bekend is de vacature die Mark achter gelaten heeft, nog steeds niet ingevuld. Dankzij
het feit dat het penningmeesterschap over 2 personen is verdeeld, wordt de dagelijkse financiële gang van zaken nog steeds geregeld (dankzij Jolanda van den Elsen). Feit blijft dat de
vacature "Penningmeester" dringend moet worden ingevuld. Mocht je jezelf geroepen voelen
om deze functie te gaan vervullen of mocht je iemand kennen die hiervoor geschikt is, aarzel
dan niet om jezelf aan te melden (Je hoeft niet te beschikken over een multimediabord !).
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Uitslag Nieuwjaarsloterij 2018
#

Prijs

Winnaar

Sponsor

1

Micro music system Philips met bluetooth

Toon van Eert

Philips

2

Wedstrijdbal

Leo Sprik

Brabants Sports

3

Wedstrijdbal

Carlo Opheij

Brabants Sports

4

Voetbaltas

Anneke Bekx

Brabants Sports

5

Voetbaltas

Jimmy Vorstenbosch

Brabants Sports

6

Elektrische tafel barbeque

Rens v/d Wijdeven

Roxs Electro World

7

Multifunctionele grillpan

G. Habraken

Anoniem

8

Tosti ijzer/grill plaat

Paula van Alebeek

Anoniem

9

Onderhoudsbeurt airco auto

Max Habraken

Hans Steenbakkers

10

Tegoedbon Het Gouden Woud

Max Habraken

Het Gouden Woud

11

Tegoedbon Het Gouden Woud

Rob v/d Heijden

Het Gouden Woud

12

Tegoedbon knipbeurt

M. van Kaathoven

Hairdresser Sabine

13

Tegoedbon knipbeurt

Michael v/d Hove

Hairdresser Sabine

14

Tegoedbon knipbeurt

Ties Brands

Hairdresser Sabine

15

Tegoedbon knipbeurt

Marian v/d Linden

Hairdresser Sabine

16

Brabants vleespakket

Jo Welvaarts

Puur Brabant

17

Brabants vleespakket

H. Habraken

Puur Brabant

18

Kippakket

Timmermans

Grillspecialist Olislagers

19

Kippakket

Annemarie v/d Wijdeven

Grillspecialist Olislagers

20

Kippakket

Theo junior

Grillspecialist Olislagers

21

Kippakket

Bertha v/d Heijden

Grillspecialist Olislagers

22

Autowasprogramma

Patrick Rovers

Wehkamp autowasserete

23

Autowasprogramma

Wessel v/d Heijden

Wehkamp autowasserete

24

Tegoedbon Verheijen

Henk v/d Dungen

Verheijen slagerij

25

Tegoedbon Verheijen

Marnita

Verheijen slagerij

26

Pakketje van de forum

Tinus Hulsen

Forum

27

Fruit pakket

J. Doreleijers

Dommelfruit Toon van Hoof

28

Fruit pakket

Thea v/d Laar

Dommelfruit Toon van Hoof

29

Tegoedbon Co Style

Saskia Beekx

CO Style

30

Tegoedbon Switch

Jan Oerlemans

Switch fashion & lifestyle

31

Tegoedbon Switch

Wessel v/d Heijden

Switch fashion & lifestyle

32

Krultang

Nelly v/d Heijden

Kapper Marian

33

Giftset

De Brouwer

Kapper Marian

34

Giftset

M. v/d Wiel

Kapper Marian

35

Tegoedbon Liempds menu

John v/d Heijden

t Struifhuis Liempde
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#

Prijs

Winnaar

Sponsor

36

Tegoedbon Liempds menu

Mats Neggers

t Struifhuis Liempde

37

Midgetgolf voor 2 personen

Arno v/d Heijden

Rekkendonken Liempde

38

Midgetgolf voor 2 personen

Thijssen

Rekkendonken Liempde

39

Midgetgolf voor 2 personen

J. Klomp

Rekkendonken Liempde

40

Midgetgolf voor 2 personen

Lars Bomer

Rekkendonken Liempde

41

Midgetgolf voor 2 personen

Lars Bomer

Rekkendonken Liempde

42

Tegoedbon DA

Luuk v/d Berk

DA v/d Linden

43

Tegoedbon DA

Max Habraken

DA v/d Linden

44

Tegoedbon Amigos-mens wear

V/d Wijdeven

Amigos-mens wear

45

Dommeldal bier en jam

Hans Toebes

Streekwinkel 't Dommeldal

46

Dommeldal bier en jam

P. Habraken

Streekwinkel 't Dommeldal

47

Tegoedbon van Eertwegh

W. Kollenburg

Bakkerij van Eertwegh

48

Tegoedbon van Eertwegh

Maik van Driel

Bakkerij van Eertwegh

49

Houten serveerplank met kaasmessen

Lars Bomer

Anoniem

50

Wijnpakket met nootjes

V. Brunschot

Anoniem

51

Rooiseheide wijn

Stien v/d Donk

Drankenhandel v. Boxmeer

52

Rooiseheide wijn

Glenn Saris

Drankenhandel v. Boxmeer

53

Fles cognac

Michiel v/d Heuvel

Anoniem

54

Campagne met glazen

Nik v. Sandvoort

Anoniem

55

2 flessen wijn

Frans Hoogers

Anoniem

56

2 flessen wijn

Peter Beekx

Anoniem

57

Fles wijn

Annemarie van Hoorn

De Vriendschap

58

Fles wijn

Roy v/d Linden

De Vriendschap

59

Fles wijn

Wim Schepens

De Vriendschap
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Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Selectie
Om met de selectie te beginnen: op het moment
van schrijven (winterstop) bekleedt het eerste elftal
een vijfde plaats in de competitie. Helaas lopen we
door wat afgelastingen iets achter op de concurrentie voor wat betreft het aantal gespeelde wedstrijden. Dit betekent uiteraard wel dat de ranglijst
er nog iets fraaier uit gaat zien als in de inhaalwedstrijden de nodige punten worden gehaald! In elk
geval is het elftal nog altijd ongeslagen en in de
laatste wedstrijd voor de winterstop liet het team ondanks behoorlijk wat afwezigen - tegen koploper
EMK zien dat het voor geen enkele tegenstander
bang hoeft te zijn.
Het tweede elftal had het in de bekerwedstrijden
nog erg moeilijk, maar draait in een sterke competitie gewoon goed mee. Er zullen na de winterstop
nog de nodige punten moeten worden verzameld,
maar in de eerste seizoenshelft is wel duidelijk
geworden dat handhaving een realistische doelstelling is. Uiteraard moet het dan qua blessures
en schorsingen allemaal een beetje mee zitten,
maar met de huidige inzet tijdens trainingen en
wedstrijden is er veel mogelijk. Mocht het team in
de 2e klasse blijven, dan heeft Ron met zijn staf en
spelers een hele goede prestatie geleverd.
Het bestuur, de technische commissie, spelers en
begeleiding zijn unaniem zeer tevreden over de samenwerking met onze trainers. Omdat hoofdtrainer Mayk van Driel ook heel duidelijk aangaf graag
bij Boskant door te willen en nog veel uitdaging
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te zien, hoefden de ‘onderhandelingen’ dit jaar
niet lang te duren. De handtekeningen werden snel
gezet en Mayk zal dus ook in het seizoen 2018-2019
onze hoofdtrainer zijn! Ook over Ron van Uden
(Boskant 2) zijn club en spelers positief. Als trainer/
coach heeft hij het eerste half jaar erop zitten en
- met de tips en adviezen van een aantal ervaren
rotten achter en naast hem - heeft hij zich daar
prima doorheen geslagen. De TC heeft er daarom
veel vertrouwen in dat hij zich als trainer en coach
alleen maar verder zal gaan ontwikkelen en wil
daarom ook volgend seizoen graag met hem verder. Ook onze hoofdtrainer staat hier zeer positief
tegenover. Na de winterstop hopen we dan ook op
een verlenging van de samenwerking te kunnen
proosten.

Lagere elftallen
Ook de meeste lagere elftallen draaien qua resultaat redelijk tot goed mee in hun eigen competities.
Het zesde heeft het even wat moeilijker, maar beschikt over voldoende routine om na de winterstop
nog orde op zaken te stellen.
Voor alle leiders en betrokkenen blijft het echter wel
heel moeilijk om iedere donderdagavond de elftallen
compleet te krijgen. Dit is best wel frustrerend omdat
we heel bewust hebben gekozen voor 4 (heren) lagere elftallen. Het zou best handig zijn om er gewoon
drie van te maken met 20 spelers voor elk elftal. Dit
zou echter betekenen dat je soms per wedstrijd een
speler of 15 zou moeten wisselen. Omdat wij er nog
altijd vanuit gaan dat mensen bij voetbal zitten
omdat ze graag voetballen, hebben we hier niet voor
gekozen. Elk elftal heeft nu nog altijd minimaal 16-17
spelers en met een beetje goede wil zou dit ook meer
dan genoeg moeten zijn. Natuurlijk heb je (zeker bij
oudere spelers) af en toe te maken met blessures,
maar voor de rest is het niet zo ingewikkeld: van
september tot en met half december en daarna van
eind januari tot en met mei is het in principe iedere
zondag voetballen. Hiermee kun je rekening houden.
Er blijven meer dan genoeg weekenden over om iets
anders te plannen. Doe je dit toch als je weet dat je
team moet voetballen, weet dan in elk geval dat je
je eigen en andere teams flink benadeelt, want er
moet dan weer overal geschoven worden. Dit kost
een aantal mensen iedere donderdagavond veel
tijd en energie en daar gaat de lol ook wel een keer
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vanaf. Om iedere week te kunnen voetballen is het
ook nodig dat spelers af en toe met een ander team
meedoen. Zeker als je eigen team afgelast is of vrij,
sluit dan een keer bij een ander team aan! Gelukkig
zijn er veel spelers bereid dit af en toe te doen, maar
het zijn wel altijd dezelfde spelers. Degenen die zich
vaak en makkelijk afmelden zijn veelal ook degenen
die nooit met een ander team willen meedoen. Deze
mensen zouden zichzelf misschien een keer de vraag
moeten stellen wat een teamsport precies inhoudt.
Voor de oplettende lezer: de cursief gedrukte tekst
hierboven is een letterlijk kopie van hetgeen vorig
jaar in het clubblad stond. Aan de ene kant lekker
makkelijk voor mij dat ik het niet nogmaals hoef te
typen, maar aan de andere kant maakt het natuurlijk vooral duidelijk dat het probleem niet echt opgelost is....... En ook dat een oproepje in het clubblad of tijdens een ledenvergadering dus niet de
oplossing is. Toch blijf ik het aanhalen. Gelukkig is
het ons overigens wel bijna iedere week gelukt alle
elftallen te bezetten. De bereidheid van de leiders
om elkaar te helpen is groot en gelukkig is er altijd
nog een groepje spelers dat begrijpt dat je ook af
en toe een ander vooruit zult moeten helpen, als je
zo’n klein clubje draaiende wilt houden. Speciale
dank daarvoor aan de spelers en leiders van Boskant 6: hier heeft het team gemiddeld duidelijk de
hoogste leeftijd, maar het is tevens het team met
veruit de beste opkomst en het team dat het vaakst
spelers afstaat aan andere teams. Hulde!

jaar ervoor de meeste problemen waren). De TC
gaat bij de teamindelingen voor een nieuw seizoen heel gestructureerd te werk: al in het voorjaar wordt gepeild welke spelers ook het volgend
seizoen bij Boskant willen blijven voetballen. Zodra
dit bekend is wordt er op basis van leeftijden,
uitzonderingen qua niveau, verzoeken van spelers
(indien realiseerbaar) en eventuele nieuwe aanwas
een concept indeling gemaakt. Hier gaan meerdere bijeenkomsten overheen. Deze concepten
worden vervolgens besproken met alle leiders. De
aandachtspunten die dat overleg oplevert worden
door de TC opgepakt en nogmaals wordt gecheckt
of alle ingedeelde spelers inderdaad bij Boskant
blijven spelen. Dit resulteert dan uiteindelijk in
een definitieve indeling per team, die meestal
pas richting de zomer gepresenteerd kan worden.
De TC heeft dan minimaal 5-6 keer urenlang bij
elkaar gezeten om de puzzel (opnieuw) te maken
en er zijn allerlei gesprekken gevoerd met spelers,
ouders, leiders etc. om alle beslissingen nog eens
toe te lichten.

Junioren

Waarom leg ik dit allemaal uit? Vooral om duidelijk
te maken hoe frustrerend het is als vervolgens twee
spelers uit de JO17 in augustus / september alsnog
doodleuk aangeven te gaan stoppen met voetballen. Dat is namelijk precies wat er gebeurde,
waardoor eigenlijk alle voorbereidingen meteen de
prullenbak in konden. Uiteraard is nog met man en
macht geprobeerd deze spelers (en hun ouders) op
andere gedachten te brengen door ze te wijzen op
de gedane toezeggingen en op het grote probleem
waarmee zij hun (voormalige) teamgenoten en
leiders opzadelden. Helaas tevergeefs. Een TC lid
gaat zich in zo’n geval natuurlijk ook achter de oren
krabben: in hoeverre hebben al die vergaderuren
in het voorjaar zin als in augustus toch weer alles
op de schop moet? Daarom aan alle jeugdspelers
en hun ouders hierbij het verzoek om in mei-juni goed na te denken over de vraag wat je in het
volgende seizoen wilt gaan doen. Er zijn natuurlijk
altijd onvoorziene omstandigheden, maar iedereen
moet toch in staat zijn in te schatten wat er twee
maanden later eventueel zo anders zou kunnen
zijn dat je wilt stoppen (studie, werk, reizen, zin,
etc.). Wij hebben uiteraard het allerliefste dat
iedereen bij ons blijft voetballen, maar we hebben
liever iemand die in mei duidelijk is dan iemand die
toezeggingen doet die hij/zij twee maanden later
breekt. De tweede groep maakt het ons namelijk
onmogelijk om te plannen!

Na een roerig 2016-2017, waarin er heel erg veel
met spelers moest worden geschoven om de competities op een goede manier te kunnen afsluiten,
leek het er voor aanvang van dit seizoen een stuk
rooskleuriger uit te zien: we zaten immers een stuk
ruimer in de spelers voor JO17 en JO19 (waar het

Grote complimenten aan de leiders en spelers van
JO15, JO17 en JO19 die in september de handschoen hebben opgepakt en wekelijks de verdeling
van de spelers met elkaar afstemmen. Het vereist
af en toe een logistiek manager om het allemaal
voor elkaar te krijgen, maar gelukkig voetballen

Vrouwen
Het vrouwenelftal is een mooi groepje bij elkaar.
Het was vorig jaar even wennen aan het spelen in
een 7×7 competitie, maar inmiddels hebben de
dames de smaak goed te pakken en hebben ze
ook behoorlijk wat punten weten te verzamelen.
Leider Ton van de Wijdeven heeft zijn staf weten te
versterken met Marty Schepens, die de dames met
zijn rijke voetbalachtergrond natuurlijk heel veel
bij kan brengen. Nog altijd is het streven om met
het vrouwenteam op termijn terug te keren naar
een 11×11 competitie, maar het zal van verschillende zaken afhangen hoe snel dat kan. De belangrijkste daarvan is de doorstroom vanuit onze
meidenteams in de jeugd. Hierover later meer.
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sommige jongens nog zo graag dat een ‘dubbel
programma’ op zaterdag geen probleem voor ze is.
En gelukkig dat er leiders en ouders zijn die deze
jongens ook van sportpark naar sportpark willen
rijden om e.e.a. mogelijk te maken. Tot nu toe
hebben we het daarmee kunnen redden, maar het
zal ook na de winterstop een behoorlijke uitdaging
zijn. Laten we niet vergeten dat onze JO19 voor
de winterstop slechts 5 (!!) competitiewedstrijden
heeft gespeeld, waardoor we in veel weken andere
teams hebben kunnen helpen. Het mag echter
duidelijk zijn dat dit geen wenselijke situatie is en
dat zeker een JO19 team veel meer moet voetballen. De redenen voor de vele afgelastingen bij
dit team lagen overigens in veel gevallen bij de
tegenstander of het weer, maar uiteraard heeft het
eerder vermelde probleem met het aantal spelers
hierbij niet geholpen. “Gelukkig” hadden ook onze
seniorenteams regelmatig spelers tekort, waardoor
de jeugdspelers op zondag toch nog hun minuten
konden maken.

Zowel qua spelers/speelsters als qua trainers. Een
gezonde ontwikkeling, want hierdoor blijkt de
doorstroom van onderaf op peil!
Bij de jongste teams valt dus vooral heel veel positiefs te melden. Toch is er nog wel een belangrijk
aandachtspunt: al sinds het begin van het seizoen
zijn we op zoek naar een trainer voor de JO13, die
op donderdagavonden Ruud van den Berk wil ondersteunen. Om alles gewoon door te kunnen laten
gaan heeft Ruud tot nu toe telkens alleen de trainingen verzorgd, maar dat is eigenlijk geen werkbare situatie. Daarom ook via deze weg nogmaals de
vraag aan alle selectiespelers, oudere jeugdspelers
en ouders: Ben of ken je iemand die het leuk vindt op
donderdagavond mee de JO13 te trainen? Laat dit
dan a.u.b. weten aan ondergetekende of aan 1 van
de andere TC leden. De trainingen zijn van 18.15 uur
tot en met 19.30 uur en dus prima te combineren met
een training bij de selectie of de lagere elftallen!

Meidenteams
Overige jeugd
De overige jeugdteams hebben allemaal mooi meegedraaid in hun competities. Bij de JO13 en JO10
kunnen we dat nog terugzien in de stand, maar
voor onze JO9, JO8 en JO7 golden dit jaar voor
het eerst de nieuwe wedstrijdvormen bij pupillen.
Behalve kleinere teams en kleinere veldjes betekent dit ook dat er in de competitie geen standen
meer worden bijgehouden. Het was allemaal even
wennen voor iedereen, maar uiteindelijk speelt ieder voetballertje elke wedstrijd toch weer even fanatiek om te winnen. Mooi om te zien allemaal. De
JO7 (voorheen mini-F) speelt dit jaar voor het eerst
een onderlinge competitie in Meierijstad. Voorheen
gebeurde dit in de kring Boxtel. De ervaringen tot
nu toe zijn positief. Het belangrijkste is dat het
enthousiasme van de spelertjes heel groot is. Nog
mooier is dat dit ook geldt voor de ouders / leiders.
Het begin was logischerwijs nog wat aarzelend,
vooral omdat alles nieuw was en er geen ‘vaste’ leider was. Al snel daarna hebben een paar ouders de
taken verdeeld en is er zelfs op eigen initiatief een
begin gemaakt met verzorgen van trainingen voor
dit groepje. Zo zien wij het natuurlijk het allerliefst:
precies zoals het hoort bij een club als v.v. Boskant!
Op zaterdagochtenden traint ook de groep allerkleinste voetballertjes: de mini’s. Zij doen dit in de
wintermaanden in het zaaltje in Boskant en de rest
van het jaar lekker buiten. Het is aan het begin van
een seizoen altijd even afwachten hoe groot de
groep gaat worden en welke ouders willen helpen
met de trainingen, maar gelukkig was ook dit jaar
de animo na de open minidag weer erg groot.
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Voor het eerst heeft onze vereniging dit seizoen
twee meidenteams in de jeugdcompetities spelen:
de jongste meiden spelen op een half veld in de
MO13 en de oudere meiden spelen op een heel
veld in de MO17. Met bovendien nog een damesteam in de senioren, is er sprake van een heuse
‘damestak’ binnen de vereniging. Hier hebben we
allemaal lang aan gewerkt en het sluit ook aan bij
de landelijke trend met meisjesvoetbal - zeker na
het gewonnen vrouwen EK - als explosief groeiende
sport. Op zich ziet er dat dus heel mooi uit. Helaas
zit er wel een addertje onder het gras: de instroom
van onderaf is heel erg goed en de aanwas lijkt gegarandeerd. Om het voor de jonge meiden mogelijk
te maken via een hoger meidenteam uiteindelijk
door te stromen naar de senioren, is het echter
van groot belang om ook een ouder meidenteam
intact te houden. Op dit moment is dat de MO17,
maar het is onzeker of we dat in stand kunnen
houden. Het groepje meiden was vanaf het begin
al niet groot, maar wel heel fanatiek. Bovendien
waren de meiden uit het lagere team en de paar
meiden die bij de jongens spelen altijd bereid het
team vooruit te helpen. Anita van den Oever heeft
samen met Nikki en de trainers de eerste seizoenshelft alle balletjes in de lucht weten te houden.
Dat is echt heel erg knap en af en toe ook gewoon
een ondankbare taak. Dat het moeilijk zou worden
was vanaf het begin duidelijk, het ‘overleven’ van
dit seizoen - met het behoud van alle voetballende
meiden - is van groot belang voor de toekomst van
de ‘damestak’ binnen de vereniging. In goed overleg met alle betrokken leiders en trainers is dan ook
afgesproken de schouders eronder te zetten en ook
de tweede seizoenshelft op dezelfde manier aan
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te pakken. Om Anita op zaterdagen te ontlasten
en om de meiden ook voetballend nog wat extra
dingen bij te brengen zal Huub van der Zanden na
de winterstop als tweede leider gaan fungeren.
Hier zijn we erg blij mee, want het kan net het zetje
zijn dat het team nodig heeft om het seizoen goed
af te ronden!

De onder 10 pupillen stappen vanaf het seizoen
2018/’19 over op de nieuwe 6 tegen 6 wedstrijdvorm. Net als de onder 8 en 9 pupillen gaan ook zij
spelen op een bijna kwart veld (42,5m x 30m) waarbij de scheidsrechter voortaan de rol aanneemt
van spelbegeleider. Hij of zij beweegt niet in maar
langs het veld en geeft de spelers zoveel mogelijk
de ruimte het spel zelf te ontdekken. Alleen bij het
duidelijk overtreden van de spelregels grijpt de
spelbegeleider in en legt deze uit. Net als bij de
onder 8 en onder 9 pupillen worden er bij de onder
10 pupillen (vanaf seizoen 2018/’19) geen uitslagen
en standen meer gepubliceerd. De KNVB houdt wel
de uitslagen bij om teams op het juiste niveau in te
delen.
Vanaf het seizoen 2018/’19 starten de onder 11
en onder 12 pupillen met het spelen van 8 tegen
8 wedstrijden op een veld dat iets kleiner is dan
een half veld (42,5 x 64m). In tegenstelling tot de
onder 8, 9 en 10 pupillen worden de wedstrijden bij
deze leeftijdscategorieën geleid door een pupillenscheidsrechter. Vanaf de onder 11 leeftijdscategorie
publiceert de KNVB ook actief rangen en standen.

Tot slot

Nieuwe wedstrijdvormen pupillen:
Fase 2
In het seizoen 2017/’18 introduceerde de KNVB
voor alle pupillen van O6 t/m O9 jaar nieuwe
wedstrijdvormen. Zo worden er bijvoorbeeld
wedstrijden gespeeld met minder veldspelers en
op kleinere veldjes. Deze nieuwe vormen sluiten
volgens de KNVB beter aan bij de ontwikkeling en
het spelplezier van voetballende kinderen. Vanaf
het seizoen 2018/’19 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het amateurvoetbal.
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Dit seizoen was in diverse opzichten anders dan
eerdere seizoenen. Behalve de al eerder genoemde
grote wijzigingen in het pupillenvoetbal, kregen
leiders, scheidsrechters en spelers bijvoorbeeld te
maken met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Zoals bij alle nieuwe dingen verliep
de introductie bij de ene wat soepeler dan bij de
andere, maar inmiddels mogen we wel stellen dat
de meesten e.e.a. onder de knie hebben en dat het
er allemaal alleen maar makkelijker op is geworden. Daarnaast is ook de indeling van het seizoen
aangepast: door diverse weken later te starten met
het seizoen hebben we allemaal meer tijd gekregen
om rustig fit te worden na de zomervakantie, maar
het betekent automatisch ook dat het seizoen wat
langer dan normaal zal doorgaan. Alle data zijn al
het hele seizoen bekend en onder meer terug te
vinden op voetbal.nl en onze website, dus laat je
hier niet door verrassen en houd er rekening mee
met het plannen van weekendjes, uitstapjes etc.!
Allemaal (alsnog) de allerbeste wensen en op naar
een mooi 2018!
Rudy Neggers
TC v.v. Boskant
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Profiel

Naam:
Giel van den Dungen
Leeftijd:
31 jaar
Woonplaats:
Sint-Oedenrode
Functie:
Lid playbackorganisatie
(coördinator)
Uitvoerend sinds:
Ongeveer 10 jaar (2007)
Overige taken:
Lid commissie pr &media

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

Op voorhand werd er wederom door de redactie in gezamenlijkheid bedacht welke functie(s)
in deze rubriek voor deze editie in de schijnwerpers zou worden gezet. Dit maal betrof het een
lid van de playbackcommissie. Samen met zijn
kompaan Bram van Driel zit Giel van den Dungen hier van de huidige organisatie er het langste bij. Helaas blijkt uit het gesprek dat beide
heren zullen afzwaaien. (Het interview is gehouden voor de playback van 2018.) De overige
leden betreffen: Stan Veldkamp, Jan van Hastenberg jr. en Emiel van den Elsen. Tevens zijn
er nieuwe leden geworven: Thijs van Asveldt en
Rens van de Wijdeven.
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Hé, wie bende gij?
Ik ben dus Giel van den Dungen, 31 jaar en
woonachtig in Sint-Oedenrode. Voor mijn
gevoel ben ik niet echt een Boskanter. Ik
loop wel mee, ben nieuwsgierig, waarin ik
denk dat overal wel iets (qua plezier of uitdaging) te halen valt.
Kun je ook meer over jezelf / jouw achtergrond vertellen?
Ik heb altijd in Boskant gevoetbald. Rond
mijn negende ongeveer een jaar gestopt,
maar daarna weer de draad opgepakt.
Jeugd, senioren, selectie. Tot afgelopen
seizoen. Qua werk zeg ik altijd dat ik grafisch
vormgever ben. Officieel heet het creatief
dtp-er (desktop Publisher). Het verlengstuk
van een vormgever (heeft het visuele plaatje
voor zich). Dan ben ik daar de technisch tekenaar voor. Dit doe ik voor een reclamebureau voor offline media. Gevestigd in Waalre, maar gaat verhuizen naar Eindhoven.

De Bal Is Rond Winter 2017-2018

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen,
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
Kort maar krachtig, lid van de playback organisatie. Dit valt volgens mij onder de activiteitencommissie.
Wat houdt dat in?
Nou, eigenlijk alles regelen van a t/m z voor
dit jaarlijks terugkerend weekend; tent,
kachel, vrijwilligers, projectteam, snoepzakken, draaiboek volgen, heel breed dus. Om
de maand (vanaf augustus) bespreken en
bijwerken.
Waarom doe jij dit werk?
Evenementen heeft me altijd al getrokken.
Om te beleven, maar ook om te organiseren!
Ik heb zelfs even een studie op de Fontys
gevolgd voor muziek, evenementen en entertainment. Destijds werd ik door deze achtergronden door mijn vriend Maarten van
der Linden benaderd om lid van de organisatie te worden. Dat was in de tijd van Peter
Beekx, Cees de Jong en Gert-Wilm Kuijpers.
Een voorbeeld is een mega evenement als
Rock Werchter. Altijd kijken wat er gebeurt,
hoe vermaken mensen zich en hoe zet je iets
neer (qua beleving).
Kun jij iets meer vertellen, hoe ziet jouw
dagtaak of periodieke taak eruit voor dit
alles?
Eigenlijk begint de opstart van de nieuwe
editie een à twee maanden na de laatste
editie! Eerst evalueren hoe het is verlopen.
Zo loop ik tijdens het weekend na afloop van
de vrijdag of zondag editie een rondje en leg
mijn oor te luister. Er zijn altijd wel mensen
die je aanklampen of het een en ander kwijt
willen.
Wat heeft Marian vanuit ‘barperspectief’ aan
tips en ervaringen, of hoe hebben Jos en
Peter het als spreekstalmeesters beleefd?
Luister dus rondom de organisatie, betrokkenen, deelnemers, gasten e.d.
Als het publiek maar blij is en ik kijk uit naar
een ‘volgend trappetje’. Hoe krijgen we het
een stap verder?

Van opbouw
t/m afbreken
zijn we van
woensdag
t/m de maandag erna vol
aan de bak.

Voorbeelden hierin zijn de indeling van de
tent, opzet van het podium, of het gebruik
en inrichting van de garderobe.
Maar ook het boeken van een artiest. Sluit
het aan bij de avond en zorgt het voor een
juiste sfeer?
Vervolgens komen we in augustus weer
samen, wederom evalueren met zijn allen,
welke ideeën zijn er geopperd.
Dan ga je ook aan de slag met praktische
zaken: vergunningen, tent (prijs, kwaliteit,
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op de centen letten hè!!).
En zoals al gezegd opstelling van de bar,
budget, bestellijsten, enzovoort.
In het begin zijn het dus de grotere taken,
daarna komen de kleinere klusjes: jury regelen, om vervolgens de inspanningen verder
te intensiveren. Van opbouw t/m afbreken
zijn we van woensdag t/m de maandag erna
vol aan de bak. Daarbij gezegd hebbende,
dat de onderhoudscommissie een grote
steun is, door de opbouw te verzorgen! Ook
vele vrijwilligers, barpersoneel en noem
maar op, maken het werk haalbaar! We hebben zo in de loop der tijd een vaste club.
Zelf ga ik op woensdag een aanhanger vol
‘spul’ halen en lossen. Donderdag is het
oefenen geblazen en vrijdag en zondag de
festiviteiten.
De tussenliggende zaterdag is wederom
oefendag en tijd om zaken aan te passen.
Even adempauze, banken en stoelen plaatsen voor zondag en bijslapen.
Maandag is de druk eraf, dan kunnen we
gezellig opruimen en afronden.
Wat is dan het uiteindelijke resultaat van
jouw werkzaamheden?
De voldoening dat mensen het leuk hebben
gehad! Voor mij is en hoeft het niet materialistisch. Het doel is dus niet tastbaar, maar
een gevoel. Plezier, samenhang en een
mooie activiteit.
Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Veel mensen hebben geen besef hoeveel
werk erin gaat zitten. ‘Het is maar een tent
regelen.’ Er zijn zovele factoren waar rekening mee gehouden moet worden: mensen,
het weer, sfeer, etc. Een paar jaar geleden
hadden we bijvoorbeeld flinke storm (code
oranje), hierdoor hebben we intensief
geschakeld met de verhuurder (Kapteijns),
waar we op het laatste moment twijfelden
om het af te blazen. Gelukkig gaf hij de garantie af dat het gezien de omstandigheden
door kon en mocht gaan.
Wat maakt deze taak zo leuk en waarom?
Ik kan doen wat ik dus altijd had willen doen.
Iets neerzetten waar mensen veel plezier
aan beleven, lol voor iedereen. Lachende
kinderen of feestende volwassenen. Als we
dan tijdens de dagen even door de gordijnen
spieken en dit zien, dan weten we dat onze
taak is volbracht.
En wat maakt het minder leuk?
Als mensen ergens niet blij of tevreden mee
zijn. Dat er commentaar komt op het een of
ander. Ik heb dan de neiging om het posi-
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tief om te draaien: creatief denken of door
mensen zelf met een voorstel of oplossing
te laten komen.

De voldoening of
respons is
een beloning
op zich.

Wat doe je beroepsmatig/studie en hoe
staat dit in verband met je vrijwilligerswerk?
(Wat Giel voor werk doet is al toegelicht.)
Zelf vind ik dat duidelijk communiceren,
overal van willen weten en controle houden
duidelijke overeenkomsten hebben met mijn
werk. Bram van Driel en ik coördineren al
enige tijd de edities.
We nemen elkaar afwisselend op sleeptouw.
Door met dezelfde groep te werken zorg je
voor goede samenwerking en een gezonde
verantwoordelijkheid. Het creatieve denken
wil ik graag toepassen in het vernieuwen van
kleine of grote dingen. Om zo meerwaarde
te creëren. Dat de mensen bijvoorbeeld de
tent binnenlopen en zoiets hebben van 'hé,
dat is goed veranderd vergeleken met vorig
jaar.'

Heb jij voor jouw vrijwilligerswerk nog tips
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Heb je als lid of betrokkene bij de vereniging
nog geen vrijwilligerswerk of zoek je iets
leuks: je kan mensen er zo blij mee maken
met iets kleins..... Help zonder enig geld eraan te besteden. De voldoening of respons
is een beloning op zich.
Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
Oh jee, nou om toch bij de rode draad in
mijn verhaal te blijven: ga voor jezelf na waar
jij je het beste bij voelt en dat je op je plek
zit. En specifiek voor de vereniging en vrijwilligerswerk: vraag en plaats (indien mogelijk)
de juiste persoon bij het juiste type werk.
Hartelijk bedankt vûr dit verhaal, dit geeft
weer een mooi beeld van onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt voor jullie inzet! Houdoe
en..........
Pirreke

Gehoord & gezien
Achter de Geraniums
Alhoewel de drie heren op de foto nog (lang)
geen pensionado’s zijn, mochten ze onlangs
ervaren hoe het voelt om achter de geraniums
te zitten. Aangezien dit drietal nog zeer actief
op en langs het veld is, was het wel even wennen voor ze. Gelukkig voor hen werd de ludieke
actie snel afgebroken, zodat de bloemetjes
weer snel plaats konden maken voor een lekker
kaasplankje. Misschien ook wel omdat de bedenker van deze ludieke actie bang was om zelf
nog een keertje voor het blok gezet te worden.

Jong geleerd
André Olislagers zet als jeugdcommissielid en sponsor
altijd zijn beste beentje voor en is nooit voor “één gat
te vangen”. Zo maakte hij tijdens het wedstrijdlootjes verkopen handig gebruik van het feit dat hij geen
mede-verkoper had. Hij vroeg gewoon zijn oudste zoon
Youri om mee te helpen, zo kon hij gelijk Youri ook wat
reken - en geldtelvaardigheden leren die handig zijn op
de markt in de grillwagen.
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Lars van Kollenburg
1 oktober 2017, Boskant 1 - ELI 1

Pupil van de Wedstrijd

Indy de Koning
15 oktober 2017, Boskant 1 - SBC 1

Yuri Neggers
22 oktober 2017, Boskant 1 - Mariahout 1
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Hoofdlijnen Algemene Ledenvergadering
Boskant, 26 oktober 2017

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste
punten die tijdens de ledenvergadering zijn besproken.
Voorzitter Ronald ter Haak opent de vergadering. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Martien vd Biggelaar en Bert
de Beer. Deze bijzondere leden (sedert de oprichting lid)
van v.v. Boskant overleden tijdens het seizoen 2016-2017.

Jaarverslag afgelopen seizoen 2016-2017
door secretaris
Aan enkele leden werd gevraagd wat zij de meest memorabele zaken van het afgelopen jaar vonden op deze
manier werd spelenderwijs het jaar doorgelopen. In het
uitgebreide jaarverslag van de secretaris kan echter het
complete jaaroverzicht gevonden worden. Hieronder een
kleine greep hieruit:
• Het totaal aantal leden daalde licht ten opzichte van
seizoen 2015-2016 (van 338 naar 331).
• Tijdens de algemene ledenvergadering van november
2016 werd Ron van Breemen gekozen als nieuw bestuurslid. In deze rol wordt hij geassisteerd door Lieke
van Kessel. Hij neemt de rol van secretaris over van
Rudy Neggers die zich nu volledig kan gaan richten op
zijn functie als hoofd TC. Mark van Kaathoven gaf aan
dat zijn laatste jaar als penningmeester was ingegaan.
• Fred van Bussel en Yvonne van den Akker werden
tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar
van 2017 gekozen tot sportman en sportvrijwilliger van
het jaar.
• JO9-3, MO15-1 en natuurlijk het tweede elftal zijn kampioen geworden.
• Er zijn weer ontzettend veel activiteiten georganiseerd
die zonder uitzondering als zeer positief ervaren zijn,
waarvoor dank aan de vele vrijwilligers.

Technische Commissie
Er is speciale aandacht gevraagd voor het feit dat we
seniorenelftallen “in de lucht” houden om iedereen zo
veel mogelijk aan het voetballen te houden, helaas wordt
er te makkelijk afgemeld, waardoor teams in problemen
komen. Daarnaast gesproken over te weinig spelers bij
MO15-1 en JO17-1 mede veroorzaakt door spelers die
tussentijds stoppen. Het digitale wedstrijdformulier en
bijbehorende apps zijn snel geïntegreerd en werken fijn
en werkbesparend. Niet vergeten te downloaden. Verder
aandacht gevraagd voor de (vele) vacatures.
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Sponsorcommissie
Ronald ter Haak (voorzitter sponsorcommissie) geeft
een overzicht van de nieuwe sponsoren, die van harte
welkom worden geheten bij de vereniging. We hebben afscheid genomen van een heel bijzondere sponsor Marielde van den Broek - de Koning die samen met haar vader
meer dan 40 jaar (hoofd)sponsor is geweest. Als nieuwe
hoofdsponsor hebben we Ton van de Wijdeven mogen
verwelkomen. Ronald roept alle leden nog op wederom
op v.v. Boskant te stemmen bij de Clubkas campagne van
de Rabobank.

Financiën
Overzicht 2016-2017
Penningmeester Mark van Kaathoven geeft een overzicht
van de financiële situatie van de vereniging. Het afgelopen seizoen is afgesloten met een positief resultaat
van €2.246 Vorig jaar was dit nog een negatief resultaat
van €1.473. Dit resultaat is (net als vorig jaar) zonder
de bijzondere (incidentele) baten meegerekend. Vorig
jaar waren deze €11.000 (verkoop units) en dit jaar was
dit €5.000 (vrijval gereserveerde btw seizoen 15/16).
Het uiteindelijke resultaat is €900 meer dan begroot. In
een grafiekje maakt Mark duidelijk hoe het percentage
contributie gerelateerd aan de veldhuur in de afgelopen 5
jaar is opgelopen van 47% tot maar liefst 92%. In andere
woorden maar liefst 92% van onze contributie-inkomsten
gaat op aan veldhuur, wat duidelijk maakt dat inkomsten
uit overige activiteiten en sponsoring, maar ook besparing op kosten zeer belangrijk is.
Verslag kascontrolecommissie
Ad Nouwens geeft namens de kascontrolecommissie
door dat de boekhouding in orde is. De commissie,
verder bestaande uit Jos van der Zanden en Rens van
de Wijdeven, heeft een uitgebreid inzicht en toelichting
gekregen over het financiële reilen en zeilen binnen
onze vereniging. Omdat Jos (4 jaar) en Ad (3 jaar) in de
kascontrolecommissie zitten, gaan ze plaatsmaken voor
2 andere leden. Patrick Rovers en Wilco Verhagen stellen
zich hiervoor beschikbaar. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Begroting 2017-2018
Voor het seizoen 2017-2018 is een positief saldo van
€6.662 begroot. Deze begroting is onder meer gebaseerd
op een stabilisering van de veldhuur en kantine-inkomsten. De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.
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Bestuursverkiezing
Penningmeester Mark van Kaathoven was aftredend en
niet herkiesbaar net als Jori van de Wijdeven die in het
bestuur de portefeuille Kantine en Activiteiten heeft. Omdat er niemand gevonden is die hun plaats in het bestuur
over wil nemen gaat het bestuur voorlopig verder met 5
leden. Dankzij het feit dat de functie Penningmeester in
tweeën is gesplitst kan de dagelijkse gang van zaken door
gaan. Dit is te danken aan Jolanda van den Elsen.
Tijdens de vergadering is tevens kenbaar gemaakt dat
voorzitter Ronald ter Haak zich niet herkiesbaar stelt voor
een nieuwe termijn, nadat hij zijn huidige heeft uitgediend (november 2019).

Samenwerking
Sportraad Meierijstad
Op 26 juni jl. zijn de sportverenigingen van Meierijstad bij
elkaar geweest om te overleggen of de oprichting van een
Sportraad Meierijstad (SRM) zinvol zou zijn: de conclusie
was Ja.
Vervolgens is een werkgroep aan de slag gegaan om de
oprichting van de SRM voor te bereiden. Ronald neemt
hier aan deel. SRM wordt eerste aanspreekpunt en een
belangrijk onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
O.a. m.b.t. accommodaties, tarieven, subsidies, etc.
SRM is officiële en eerste gesprekspartner van de gemeente maar uiteraard blijft het mogelijk om als vereniging individueel bij de gemeente aan te kloppen.
MFA (Multifunctionele Accommodatie)
De voordelen zijn inmiddels bij velen bekend en onderkend. Het is duidelijk dat het geen korte termijnverhaal
wordt. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met ervaringsdeskundigen (o.a. in Erp en Oirschot) en gemeente
en komt er een gesprek met SKOSO, Buitenschoolse
opvang en Basisschool. Gezien de plannen van de nieuwe
gemeente en reacties van diverse vertegenwoordigers
van de gemeente zijn de verwachtingen hoog gespannen.
MFA kan een heel belangrijke rol spelen in het groeiende
Boskant. De leden van de verenigingen worden op de
hoogte gehouden van de belangrijke ontwikkelingen
omtrent de MFA.

Vrienden van Boskant

De financiën worden beheerd door het bestuur en gecontroleerd door een speciale kascommissie. Individuen
mogen zelf met ideeën komen waar geld aan te besteden
en ook het bestuur mag dit doen.

Vacatures
Getoond op het scherm zijn: Penningmeester, Bestuurslid
kantine en activiteiten, Voorzitter jeugdcommissie, Leden
jeugdcommissie, Vlagger Boskant 2, Leider Boskant 4,
Vlagger Boskant 4, Zondagdienst Trainer JO11, Zaterdagdienst Kantinebeheerder(s), Coördinator(en) Vlooienmarkt, Verenigingsscheidsrechters, Kantine vrijwilligers
(vooral zaterdagochtend), Vrijwilligerscoördinator.

Vrijwilligersbeleid
Gezien de grote hoeveelheid (belangrijke vacatures)
nieuw speerpunt? We hoeven het wiel niet opnieuw uit
te vinden en zijn in het bezit van stukken van andere
verenigingen. Deze persoon of personen zouden de volgende taken kunnen hebben: aansturen van mensen die
op zoek gaan naar geschikte personen voor de diverse
vacatures (of zoekt zelf), is een algemeen aanspreekpunt
voor vrijwilligers, maar hoeft niet in het bestuur te zitten.
Daarnaast bewaakt deze persoon(en) het vrijwilligersbeleid en stuurt dit beleid eventueel bij i.o. bestuur.

Mededelingen algemeen
De activiteitenkalender wordt toegelicht en er wordt met
name aandacht gevraagd voor de datum van de Sponsors/Vrijwilligers/Leden feestavond die dit jaar vrij vroeg
in het jaar gehouden wordt (14 april).
Speciale aandacht is gevraagd voor de Samenloop van
Hoop. Een initiatief van meer mensen maar met name
de Boskantse Marion vd Ven. Als club staan we volledig
achter dit initiatief en willen we steunen waar mogelijk.
Aangezien er geen rondvraag was werd hierop de vergadering gesloten. Omdat er geen stemmen geteld hoefde
te worden is de pauze overgeslagen en werd het drankje
dat normaal gesproken tijdens de pauze wordt aangeboden na de vergadering geschonken.

Peter van der Heijden, Rien van der Zanden, Ad Nouwens
en Ad Pepers zijn het initiatief gestart om de “Vrienden
van Boskant” op te richten. Dit in navolging van andere
verenigingen en als opvolger van “De Club van 50”.
Het is de bedoeling dat het verworven geld gebruikt
wordt voor zaken waar de club geen geld voor heeft,
of heeft weten vrij te maken. Voorbeelden kunnen zijn:
materialen, bouwwerken of een bijdrage aan te organiseren activiteiten. De deelname is per jaar, en men kan
na ieder jaar opzeggen. Deelnemers ontvangen ieder jaar
een overzicht van de investeringen en plannen voor de
toekomst.
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Sinterklaasfeest
De trommelvliezen van de luid meegezongen Sinterklaasliedjes van vorig jaar net
hersteld, was het al weer tijd voor een nieuw Sinterklaasfeest! Gelukkig had onze
jeugd dit jaar meer respect voor de gevoelige oortjes van de oudere medemens en
zongen ze minder hard (zeker niet minder enthousiast) de Goedheiligman en zijn
knechten toe.

Het was echter weer even zoeken waar Sinterklaas
zich nu weer ophield. Het lijkt wel of hij er een sport
van maakt om de kinderen in Boskant geen gewone
binnenkomst te geven. Omdat ze vrijwilligerswerk
zeer nodig en enorm belangrijk vinden, hadden ze
het idee opgepakt om onze voetbalclub een beetje
te helpen. Zo vonden ze het nodig om de kleedkamers extra goed te poetsen. Ze gingen echter zo op
in hun vrijwilligerswerk dat ze de tijd waren vergeten
en omdat de kinderen in de kantine ietsje zachter
zongen dan normaal, konden ze het gezang vanuit
de kleedkamers niet goed horen.

Sinterklaas wil via deze weg ook nog even zijn
contactpersonen en hun helpers heel erg bedanken
voor hun inzet, zonder deze mensen zou dit gezellige
feestje nooit georganiseerd kunnen worden!!

Uiteindelijk is alles toch helemaal goed gekomen.
Alle kinderen hebben een persoonlijk woordje van
de Sinterklaas gekregen en uiteraard lekkere pepernoten en een mooi cadeautje. Uit betrouwbare bron
hebben we vernomen dat Sinterklaas ook volgend
jaar onze club weer wil aandoen. Zeker gezien het
groeiend aantal jonge jeugdleden zal hij weer met
enthousiasme begroet gaan worden.
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Tussenstanden senioren 2017-2018
Boskant 1
#

4e klasse G

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

1

EMK 1

11

9

2

0

29

35

10

2

WODAN 1

10

7

1

2

22

27

11

3

Stiphout Vooruit 1

9

7

0

2

21

16

4

4

SBC 1

10

5

3

2

18

29

16

5

Boskant 1

9

4

5

0

17

22

8

6

Mariahout 1

11

5

1

5

16

27

27

7

Acht 1

11

4

3

4

15

15

18

8

ELI 1

10

3

3

4

12

15

15

9

ASV'33 1

10

3

2

5

11

17

21

10

Boxtel 1

11

3

2

6

11

14

15

11

Bavos 1

9

3

1

5

10

12

17

12

Essche Boys 1

9

2

0

7

5

9

32

13

MVC 1

10

0

4

6

4

10

29

14

RKVV Keldonk 1

10

1

1

8

3

15
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Boskant 2

reserve 2e klasse D

Boskant 3

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

1

Margriet 2

10

26

34

10

1

2

Schijndel 2

9

23

29

9

2

3

DAW 2

9

19

27

13

4

Heeswijk 2

10

16

20

5

Nooit Gedacht 2

10

16

6

EVVC 2

10

13

7

Festilent 2

9

8

Volkel 2

9

reserve 5e klasse 23
G

P

DPV

DPT

DVG 4

9

27

49

5

VOW 2

10

21

26

24

3

WHV 3

9

19

33

22

16

4

Nooit Gedacht 4

9

16

44

24

19

15

5

Boskant 3

10

16

27

16

18

22

6

Avanti'31 4

8

15

33

23

12

15

20

7

Nulandia 7

9

15

38

32

10

11

18

21

8

Schijndel 4

9

14

44

20

Boskant 2

10

10

14

21

9

HVCH 10

9

12

32

31

10

Erp 3

10

7

14

35

10

Avesteyn 4

10

5

19

46

11

HVCH 3

9

5

13

24

11

UDI'19/CSU 10

10

3

18

59

12

Prinses Irene 2

10

5

14

29

12

Blauw Geel'38 10

10

1

15

76

Boskant 4

reserve 5e klasse 24

Boskant 5

reserve 6e klasse 36

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

WEC 3

9

21

21

9

1

Blauw Geel'38 12

10

23

31

8

2

Schijndel/DE WIT 5

9

21

26

17

2

Nijnsel 4

9

19

28

15

3

WHV 2

9

20

35

11

3

Schijndel/DE WIT 6

10

19

30

17

4

Avesteyn 5

10

17

34

17

4

WEC 4

10

17

22

23

5

DVG 5

9

14

20

21

5

Boskant 5

10

17

22

24

6

Blauw Geel'38 11

9

13

22

21

6

Rhode 6

10

16

21

23

7

Heeswijk 4

8

11

10

12

7

ELI 4

9

15

28

19

8

Boskant 4

9

10

18

22

8

Heeswijk 5

10

14

15

20

9

Rhode 5

8

6

15

36

9

DVG 6

8

9

14

17

10

VOW 3

9

5

16

28

10

Gemert 7

10

8

9

17

11

Avanti'31 5

9

1

6

29

11

Sparta'25 8

10

4

8

24

12

Mariahout 4

10

4

18

39
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Boskant 6

reserve 6e klasse 37

Boskant VR1

1e klasse 1 (7×7)

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Schijndel 7

10

24

47

20

1

Tivoli VR1

9

24

59

11

2

Heeswijk 6

10

24

47

24

2

Vlijmense Boys VR1

8

21

61

11

3

Rhode 7

9

21

49

20

3

SPV VR1

10

21

28

10

4

Nulandia 8

9

18

30

23

4

Ollandia VR1

10

21

35

18

5

Nijnsel 5

9

15

26

20

5

Emplina VR2

10

16

16

22

6

WEC 5

10

15

22

33

6

Real Lunet VR1

9

13

32

31

7

Blauw Geel'38 13

10

13

25

33

7

Boskant VR1

10

13

27

28

8

Irene 2

10

13

21

38

8

SBC VR2

10

10

27

39

9

DVG 7

9

12

24

25

9

Avanti'31 VR2

10

9

19

44

10

Avanti'31 6

9

10

17

24

10

Baardwijk VR3

10

9

28

57

11

Boskant 6

10

4

12

37

11

FC Cranendonck VR2

10

8

18

44

12

UDI'19 12

9

0

12

35

12

Blauw Geel'38 VR1

10

4

12

47

AGENDA 2018
FEB

DO 1 FEB

DARTTOERNOOI (RONDE 2)

ZA 3 FEB

FIFA TOERNOOI

DO 22 FEB

RIKCONCOURS (RONDE 4)

ZA 24 FEB

SPEURTOCHT PUPILLEN (T/M O13)

MRT

DO 22 MRT

ALGEMENE LEDENVERGADERING

APR

ZA 14 APR

SPONSOR- EN VRIJWILLIGERSAVOND

MEI

DO 10 MEI

FAMILIE- EN VRIENDENTOERNOOI

DO 10 MEI

VLOOIENMARKT

ZO 27 MEI

SEIZOENSAFSLUITING

ZA 2 JUN

THUISTOERNOOI JEUGD

VR 8 JUN

OUDER-KIND WEDSTRIJDEN

JUN

ALLE DATA ONDER VOORBEHOUD. NIET ALLE ACTIVITEITEN STAAN VERMELD OP DEZE KALENDER.
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IN MEMORIAM
Peter de Baaij
Peter was sinds 1 januari 1959 lid van
onze voetbalvereniging. Een trouwe
supporter van Boskant die wekelijks
de wedstrijden volgde vanaf de zijlijn.
In augustus 1965 deed hij al mee met
de donateursactie, voor Boskant langs
de deuren gaan om enkele donateurof seizoenkaarten te verkopen.
Bij de jeugd heeft hij alle teams
doorlopen totdat hij bij de senioren
ging spelen. Meestal in de lagere
teams; maar toch is hij ook wel enkele
keren uitgekomen in Boskant 1. Hij
was meer een speler van stevig in de
duels en geen verfijnde techniek als
achterhoede speler; meer eentje van
HHW (hard, hoog en wijd). Later werd
hij verplaatst naar de voorhoede waar
hij beter op zijn plaats stond en vaak
de tegenstander te snel af was. Hij
heeft lang in de voorhoede gestaan
vooral als buitenspeler waar hij dan
ook gemakkelijk wist te scoren. Na
de periode bij de senioren ging hij bij
de veteranen voetballen. Dit heeft hij
jaren volgehouden en hij was iedere
zaterdag trouw van de partij. Vooral
bij de derde helft was hij niet weg te
denken en hij was meestal een van de
laatste die huiswaarts keerde.
In 1977 kwam Peter in de kantinecommissie samen met Jan Versantvoort,
Rinus Berkvens, Jan Smits en Ad van
der Velden. Hij draaide al vaak zondagdiensten mee en de kneepjes van
barman had hij snel geleerd. Een grote
uitslaande brand in de nacht van 22
april 1983 betekende dat de kantine
geheel in vlammen opging. Maar Boskant moest verder. Er werd snel een
noodgebouw geplaatst en Peter was
een van de mensen die hier zijn vrije
tijd geheel aan besteedde.
Er werden plannen gemaakt voor
nieuwbouw van een kantine en op 6
juli 1983 werd de fundering al gestort.
Slechts 7 maanden later werd deze
kantine op 4 februari 1984 officieel
geopend. Dit was de dag van Peter de
Baaij; hij nam het kantinebeheer over
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van Jan en Mia Versantvoort samen
met Noud Klerkx en Tonnie Habraken.
Vele uren is hij in de weer geweest om
de inrichting, de bestuurskamers, de
toiletgroep, de bar en de friethoek van
de nieuwe kantine op de juiste plaats
te krijgen. Ook de grote bar was een
van zijn ideeën om zoveel mogelijk
klanten te kunnen bedienen.
Dit was zijn werk bij Boskant en ook
Bep en de kinderen waren wekelijks
aanwezig om bardiensten te verrichten. Sandra en Wendy waren de
vaste verkoopsters voor de friet en
versnaperingen, ook draaiden zij al
regelmatig bardiensten. In 1994 stopte
Peter als beheerder van de kantine en
namen Ed en Karin het over. Het grote
werk zat er voor Peter dan op. Zijn
andere hobby’s waren het biljarten
en kaarten; hij was een graag geziene
gast. Iedere week zoveel mogelijk biljarten en met zijn vaste maten katten
was zijn lust en zijn leven.
Peter bleef trouw lid van onze vereniging en in juni 2009 werd hij dan
ook gehuldigd als 50-jarige jubilaris.
Wel een half jaar te laat; de oorzaak
hiervan weten we ook niet precies te
vertellen, maar hij stond niet graag op
de voorgrond, misschien is dat wel de
reden.
Zoals eerder gezegd, Peter was een
zeer trouwe supporter van Boskant.
Ook als het 1e elftal eens niet hoefde
te spelen dan kwam hij nog naar het
2e kijken. Het was de gewoonte om
onder de rust met z’n allen een kopje
koffie te gaan drinken. Peter ging dan
al voor het rust was naar de kantine
om de koffie te bestellen. En als wij
dan binnen kwamen zat hij al op een
stoel en stond de koffie klaar op de tafel. Nu blijft deze stoel leeg, wij zullen
voortaan de koffie zelf moeten halen.
Peter bedankt voor de mooie tijd. We
zullen je missen, we zullen het vanaf
nu moeten doen met de vele herinneringen.

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

Contactpersonen

Ledenstand januari 2018
Soort lid

Aantal

Pupillen

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 2017-2018
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.

Daarnaast wordt van onze leden verwacht, dat ze:
• netjes omgaan met materialen en gebouwen;
• zich beschikbaar stellen als hulp wordt gevraagd
bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
en/of bij de organisatie van activiteiten;
• zich netjes gedragen op en naast het veld (normen en waarden!).

Bestuur
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Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Junioren

52

Ronald ter Haak

Voorzitter

0413-476916

voorzitter@vvboskant.nl

Senioren

117

Ron van Breemen

Secretaris

0413-477734

secretaris@vvboskant.nl

Rustende leden

102

Vacature

Penningmeester

-

-

Totaal

323

Rudy Neggers

Voorzitter TC

0413-471955

rudyneggers@hotmail.com

Willy van der Heijden

Wedstrijdsecretaris

0413-473621

w.heijden87@upcmail.nl

Vacature

Kantine & activiteiten

-

-

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

Wilma Kuijpers

Algemeen commissielid

wilma-adjan@hetnet.nl

Kim van de Wijdeven

Wedstrijdsecretaris

wedstrijdenjeugd@vvboskant.nl

Jolanda van Acht

Oefenwedstrijden

vvboskantoefenwedstrijdenjeugd@hotmail.com

Rob van der Heijden

Lid TC jeugd

06-12439295

Rob8916@hotmail.com

Mark van der Heijden

Lid TC jeugd

06-51075166

markvdheijden@live.nl

Jeugd

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 †

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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