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‘Senior’ en ‘Pirreke’ hebben weer een aantal personen
gesproken die de club een warm hart toedragen. Sponsor
Nicole van den Biggelaar van Makelaardij De Koning BV komt
aan het woord over haar werk en haar zoons en ook Gerard
Rovers weet enkele mooie anekdotes te vertellen. Met zijn bijna
70-jarige lidmaatschap heeft hij natuurlijk veel meegemaakt.
Maaike en Kim van de Wijdeven geven aan waarom ze zich
trouw inzetten voor de club in de rubriek ‘Wè doe de gij nou vûr
d’n Boskant?’
Verder in deze editie ook een blik op de toekomst. Hoe
is bijvoorbeeld de stand van zaken bij een eventuele
multifunctionele accommodatie (MFA). En wat is er allemaal
nodig om de kantine ook komend seizoen draaiende te houden,
nu Marian is gestopt? Opnieuw blijkt maar weer dat v.v. Boskant
veel meer is dan alleen voetbal. We houden jullie op de hoogte.
De redactie gaat nu ook genieten van het lekkere zomerweer.
We willen jullie hierbij allemaal een hele fijne vakantie
toewensen.
Veel leesplezier!

Verenigingsnieuws

Vacatures

Omdat diverse direct betrokkenen in dit nummer van “De Bal is Rond” al heel veel geschreven
hebben over belangrijke zaken die onze vereniging betreft, hoeft er hierover op deze plek niet
uitgebreid over bericht te worden. Een samenvatting kan dus voor veel van deze onderwerpen
volstaan.

Bestuur
• Penningmeester
• Bestuurslid kantine
& activiteiten

Taakoverdracht

Commissies
• Voorzitter/aanspreekpunt
jeugdcommissie
• TC lid meiden/vrouwen
• Lid/leden TC jeugd
• Leden zaterdag- en
zondagdienst
Technisch
• Vlagger Boskant 5
• Vlagger Boskant 6
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.

Eén van de belangrijkste punten, zeker in een blad dat verschijnt aan het einde van weer
een mooi voetbalseizoen, is mensen te bedanken die na vele jaren inspanning hun taken
over gaan dragen. Dit seizoen is het “officiële” bedanken rommelig of zelfs (nog) helemaal niet verlopen. De voornaamste reden hiervoor is het feit dat de “vrijwilligers avond”
op een zeer vroeg tijdstip in dit jaar moest plaatsvinden. Normaal gesproken worden er
op die avond mensen die stoppen met bepaalde taken bedankt, maar nu was er nog geen
volledig overzicht. Inmiddels is dat er uiteraard wel en voor nu is het de bedoeling dat
mensen die vele jaren, vele uren voor de club hun inzet hebben getoond op de dag van
de eerste competitiewedstrijd die ons eerste elftal thuis speelt, in het zonnetje worden
gezet. Gelukkig zijn de meeste vacatures die door het vertrek van desbetreffende vrijwilligers zijn ontstaan reeds ingevuld. Het mooie hiervan is dat het vaak nog jeugdige leden
zijn die hun verantwoordelijkheid nemen. Zonder alle namen te noemen (met het risico
toch nog mensen te vergeten) willen we iedereen die zich heeft ingezet voor ons clubke
ontzettend bedanken en iedereen die met een nieuwe taak is gestart ontzettend veel
succes, maar ook plezier toewensen. Vrijwilligerswerk moet namelijk ook leuk zijn, anders
houd je het niet zo lang vol. In de komende clubbladen, op de social media en op de website zult u de komende periode kennis kunnen nemen van de nieuwe gezichten.

Ledenvergadering
Website en social media zijn voorbeelden van zaken die binnen onze vereniging een
steeds belangrijkere rol zijn gaan spelen. Ongemerkt zijn hierdoor een aantal gewoontes
en gebruiken gewijzigd. Zo staan de notulen van de ledenvergaderingen onder het kopje:
“downloads”. In de notulen van de meest recente ledenvergadering staan ook een aantal
veranderingen benoemd, waarvan er eentje de frequentie van de ledenvergaderingen
“an sich” betreft. Zo zal met ingang van komend seizoen de voorjaarsledenvergadering
vervallen. Doorgaans was deze vergadering alleen maar informatief van aard en werden
er geen zaken, zoals bestuursverkiezingen behandeld. Mochten er toch nog belangrijke
onderwerpen komen waarvoor de ledenvergadering van oktober/november te ver weg
ligt, dan wordt er een incidentele ledenvergadering ingelast met één bepaald thema als
hoofdonderwerp. Overige informatieve zaken worden via de reguliere kanalen (website,
mail of clubblad) met de leden gedeeld. Tijdens de voorjaarsledenvergadering was het
gebruikelijk om de sportman/vrouw c.q. vrijwilliger/vrijwilligster van het jaar bekend te
maken. Dit zal nu dus (zoals het er nu uitziet) ook tijdens de algemene ledenvergadering
van oktober/november gaan gebeuren. Afgelopen jaar zijn Maaike van de Wijdeven
(sportvrouw) en Rien van der Zanden (sportvrijwilliger) dus de laatsten geweest die in het
voorjaar gehuldigd werden.
In de hiervoorgaande alinea genoemde notulen is uiteraard de stand van zaken van dat
moment beschreven. Inmiddels zijn er sinds de vergadering van april op het gebied van
MFA, SRM, VOG en AVG (leuk al die afkortingen) weer vele stappen gezet. Als we het
toch hebben over veranderingen, dan zal met name de MFA voor onze vereniging en ons
dorpje consequenties hebben. Voor de toekomst van ons, en onze in Boskant wonende
(klein) kinderen gaat een dergelijk multifunctionele accommodatie van cruciaal belang
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zijn. Vandaar dat v.v. Boskant volledig meewerkt aan de plannen, rekening houdend met
de belangen van de leden en overige dorpsbewoners. In de komende onderhandelingen
met de gemeente inzake de nieuwe sportnota zal nieuwbouw een belangrijke rol gaan
spelen. Over deze nieuwe “sportnota” gesproken: deze zal, als het goed is, voor een
aanzienlijke lastenverlichting (kunnen) zorgen, maar heeft op het oog gezien ook nog wel
wat consequenties op economisch/juridisch vlak. Hierboven staat de activiteit “onderhandelingen met de gemeente” vernoemd en komen we op een gevoelig punt. Voor gedegen financiële onderhandelingen met derden zul je een penningmeester nodig hebben
en die hebben we op het moment van dit schrijven nog steeds niet. De dagelijkse gang
van zaken (betalingen, incasso’s, etc. etc.) en daarmee het kloppende financiële hart van
onze vereniging wordt nog steeds op voortreffelijke wijze door Jolanda van den Elsen beheerd. En binnen de werkgroep MFA vertegenwoordigt onze oud-penningmeester Mark
van Kaathoven onze belangen. In het dagelijks bestuur is het echter noodzakelijk dat er
een nieuwe financiële man/vrouw bijkomt. Heeft u de oplossing? Meld het ons!

Ook v.v. Boskant voldoet aan de AVG!
Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn dat er op 25 mei jl. met de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) een nieuwe privacywetgeving van kracht is geworden. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging en tijdens de laatste ledenvergadering
hebben we al toegelicht hoe we hiermee omgaan.
Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en relaties met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de vereniging zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.
Omdat v.v. Boskant waarde hecht aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming
van persoonsgegevens, is er een privacy statement opgesteld waarin we op heldere en
transparante wijze informatie geven over de wijze waarop onze vereniging persoonsgegevens verwerkt van leden, vrijwilligers, sponsoren, leveranciers, toernooideelnemers, en
andere personen waarmee de vereniging een relatie heeft.
Dit privacy statement is te vinden via www.vvboskant.nl/club/privacy.
Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust
per e-mail via privacy@vvboskant.nl.

Kantine
Een andere belangrijk onderwerp betreft onze kantine. Elders in dit blad zijn meer details
te lezen. Op dit moment vormt een groep mensen de “Kantinecommissie”. Deze groep
probeert oplossingen te bedenken voor zaken waar sinds het stoppen van Marian tegenaan gelopen wordt. Feit is dat we gezamenlijk als leden en mensen die onze club een
warm hart toedragen de kantine open moeten proberen te houden. Er wordt dus op iedereen een beroep gedaan. Hierdoor kunnen we met een paar uurtjes werk per persoon
per jaar, onze “huiskamer” en voorname inkomensbron in stand houden.

Toekomst
De toekomst van v.v. Boskant ziet er florissant uit: sportief gezien draaien we goed mee
en brengen we lekker veel teams op de been, de schrikbarende huren gaan als het goed
is omlaag, we zijn samen met anderen bezig met de oriëntatie en voorbereidingen voor
een schitterend nieuwe accommodatie en gezien de huizenmarkt en de nieuwbouw is
ook de toekomst qua ledenaantallen gegarandeerd. Volgend jaar bestaan we 70 jaar en
met deze prachtige vooruitzichten zullen we ook met gemak de komende 70 jaar door
gaan komen.
Voor nu een ontzettend fijne vakantie gewenst!!
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Uitslag eerste FIFA-toernooi
Top 3 jeugd

Top 3 senioren

1. Teun van den Biggelaar
2. Stijn van den Biggelaar
3. Jari Vogels

1. Jaap van der Linden
2. Yannick Opheij
3. Aimé Opheij

FIFA
DARTS
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Wè doe de gullie nou..?
...vûr d'n Boskant!
Profiel

Kim van de Wijdeven

Maaike van de Wijdeven

Leeftijd:
20 jaar (inmiddels 21 jaar, red.)

Leeftijd:
26 jaar

Woonplaats:
Boskant

Woonplaats:
Boskant

Functie:
Wedstrijdsecretaris jeugd

Functie:
Lid jeugdcommissie

Uitvoerend sinds:
September 2017

Uitvoerend sinds:
September 2017

Overige taken:
Ondersteuning vriendinnendag

Overige taken:
Ondersteuning vriendinnendag
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Op voorhand werd er wederom door de
redactie in gezamenlijkheid bedacht welke
functie(s) in deze rubriek in de schijnwerpers
zou(den) worden gezet. Dit maal betrof het
twee vrijwilligers binnen de jeugdafdeling.
Deze dames werken beiden ‘onder de vlag’ van
de jeugdcommissie. Zijn tevens speelsters van
het 1e vrouwenteam en ook nog zéér goede
bekenden van elkaar! De zussen Kim en Maaike
van de Wijdeven.

Hé, wie bende gullie?
Maaike: Wij zijn de zussen Maaike en Kim van
de Wijdeven.

We vonden
het voetbal
erg leuk,
maar hadden
erover nagedacht hoe we
ons steentje
konden bijdragen.

Kunnen jullie ook meer over jezelf / jullie
achtergrond vertellen?
Maaike: Voor wie ons (nog) niet kennen, we
zijn in Boskant geboren en getogen. Mocht
er niet direct een belletje rinkelen: wij zijn
de dochters van de trotse hoofdsponsor
Ton van de Wijdeven. We hebben nog een
oudere zus Ilse (27) en een broer Rens (22)
die ‘tussen ons in valt’. Zelf voetbal ik alweer
elf jaar bij de club, daarvoor heb ik altijd
gekorfbald.
Kim: Ik voetbal alweer zes jaar, en heb daarvoor ook gekorfbald. Eigenlijk vond ik op een
gegeven moment het korfballen niet meer
zo leuk, maar ja er waren niet veel alternatieven. Gelukkig wist de gedachte naar het
jaarlijkse kamp mij weer aardig te motiveren.
Deze duurde namelijk een week lang!
Leuk dè ik bij jullie op de koffie mag komen,
maar eh... wè doe de gullie nou vûr d’n
Boskant?
Kim: Mijn functie van wedstrijdsecretaris
voor de jeugd valt wel onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie, maar ik
maak daar zelf geen onderdeel van uit.
Maaike: Ik ben algemeen lid van de jeugdcommissie, daarbinnen ben ik verantwoordelijke voor het uitvoeren van een aantal
eenmalige of repeterende activiteiten.
Wat houdt dat in?
Kim: In de zomer- en winterstop vraag ik het
wedstrijdprogramma op. Vervolgens maak ik
de schema’s per team en voorzie de leiders
van de benodigde informatie. Zodat zij
vervolgens hun planning, rij- en wasschema
op kunnen maken. Gedurende het seizoen
ben ik, waar nodig, druk bezig wedstrijden te
verzetten in overleg met de teams, scheidsrechters, tegenstander, kantinebeheer etc.
JO7 zet ik zelf op de site, de overige teams
worden door de koppeling met sportlink op
de site gezet.
Maaike: zoals gezegd ben ik verantwoordelijk voor een aantal activiteiten. Tijdens onze
periodieke vergaderingen, nemen we de
planning door, bereiden voor, of evalueren
een activiteit. Ook problemen e/o vraagstukken binnen de jeugdafdeling komen binnen
de commissie aan bod. Bij iedere activiteit
is een draaiboek. Zelf voer ik de coördinatie
van de wedstrijdloterij uit: plannen, wekelijks de levensmiddelenmand ophalen etc.
Ook verzorg ik aan het einde van het seizoen
de attentie (teamfoto’s). Daarnaast help ik
mee met de jaarlijkse vriendinnendag.
Andere activiteiten zoals de speurtocht of
het jeugdkamp worden door andere vrij-
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willigers gedaan, die wij enkel tijdig polsen
om te starten met de organisatie ervan.
Ook vervul ik soms de zaterdagdienst in de
kantine.
Waarom doen jullie dit werk?
Maaike: We vinden het belangrijk en weten
dat vrijwilligers nodig zijn om de taken op te
pakken en de club draaiende te houden!
Kim: We vonden het voetbal erg leuk, maar
samen met Maaike hadden we erover
nagedacht hoe wij ons steentje bij konden
dragen. Daarop hebben we onszelf vervolgens bij Ron van Breemen gemeld.
Maaike: De voorkeur ging uit naar de jeugd.
Kim: Ik ben een jaar na Maaike vrijwilligerswerk gaan doen, daar er door het stoppen
van Yvonne van de Akker direct een vacature
ontstond.
Kunnen jullie iets meer vertellen, hoe ziet
jullie dagtaak of periodieke taak eruit voor
dit alles?
Kim: Zoals gezegd krijg ik de speelkalender
van de KNVB voorafgaand aan het seizoen.
De wedstrijdplanning krijg ik vervolgens via
sportlink, waarna ik alles verder uitwerk en
verdeel onder de belanghebbenden (leiders,
scheidsrechter, kantine). Oefenwedstrijden
vallen niet onder mijn verantwoordelijkheid
(dit voert Jolanda van Acht uit). Gedurende
het seizoen is het voor mij dagelijks de mail
in de gaten houden en alle wijzigingen in
goede banen te leiden. In de zomer- en winterstop zijn de uren flink meer, maar regulier
kost het mij drie à vier uur per week.
Maaike: Voor mij is het niet in wekelijkse taken te plannen. Dit zijn (behalve de
wedstrijdloterij) voor het overgrote deel
eenmalige handelingen. Naast de wedstrijdloterij verzorg ik ook de coördinatie voor
de nieuwsjaarloterij. De registratie, uitgifte
en inname van de boekjes. Het regelen van
de prijzen bij sponsoren. Daarnaast dus de
foto’s aan het einde van het seizoen en de
vriendinnendag. De wedstrijdloterij is dus
wel een terugkerende taak. Mijn ureninzet
schommelt afhankelijk van de activiteit.
Wat zijn dan de uiteindelijke resultaten van
jullie werkzaamheden?
Maaike: Een goed uitgevoerde activiteit,
waarbij de deelnemers een leuke dag hebben gehad!
Specifiek voor de vriendinnendag: hopelijk
nieuwe leden. En bij de loterijen uiteraard
een mooi centje voor de club.
Kim: Bij mij als alles goed geregeld is en in
goede banen is geleid. Of ik ooit commentaar krijg?, nee dat niet. In de gewenning van
de taken ben ik wel een keer de vrijwilliger
van de afgelastingen vergeten te informeren.

Voorheen
ervaarde ik
dat als vanzelfsprekend,
maar nu besef je toch
meer dat
vrijwilligers
hier allemaal
voor zorgen.

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Kim: De organisatie, dat er zoveel geregeld
moet worden. Als ik op zondag naar de
kantine fiets om te voetballen is de kantine
open, staan de vlaggen op het veld en zijn
de lijnen al gekalkt. Voorheen ervaarde ik
dat als vanzelfsprekend, maar nu besef je
toch meer dat vrijwilligers hier vooraf allemaal voor zorgen!
Wat maakt deze taken zo leuk en waarom?
Maaike: Het contact met andere mensen,
ouders die we daarvoor niet of minder goed
kenden. Maar nu specifiek ook met de kinderen binnen de club.
Kim: Ik vind het persoonlijk leuk dat mensen
ongevraagd eens bij je aanhaken, advies
geven, of gewoon eens een praatje maken.
En wat maakt het minder leuk?
Kim: Bij wijzigingen in het programma, het
contact zoeken met andere verenigingen.
Ooit duurt het dagen voordat ik iemand via
mail, telefoon of anderszins te pakken krijg.
Maar daar heb je dan ook geen invloed op.
Wat doen jullie beroepsmatig/studie en hoe
staat dit in verband met jullie vrijwilligerswerk?
Maaike: Bij mij is dat niet direct te koppelen.
Ik heb sociaal pedagogisch werk gestudeerd
en werk als persoonlijk begeleider op een
woongroep van meervoudig gehandicapten
op Zonhove in Son.
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Kim: Ik ben nog aan het studeren en hoop
in september mijn HBO maatschappelijk
werk en dienstverlening te behalen. En nu
ben ik nog aan het werk bij dé grillspecialist
Olislagers.
Hebben jullie voor het vrijwilligerswerk nog
tips vûr d’n Boskant of individuele leden?
Gezamenlijk: dat de leden hopelijk meer in
gaan zien wat het inhoudt om samen een
club draaiende te houden. Als je bijvoorbeeld kijkt op de ledenvergadering, dan
wordt er iedere keer gerefereerd naar de
invulling van vacatures. Maar helaas wordt
dit dan gemeld naar de aanwezigen tijdens
de vergadering, die veelal toch al goed de
handen uit de mouwen steken en dus niet
bij de leden die niet aanwezig zijn!
Tot slot is ’t leste woord nog vûr jullie.
Wederom gezamenlijk: We zijn trots op ons
clubke! Daarnaast zijn we verheugd dat er
een aantal meisjes overkomen van de jeugd,
zodat wij met de dames weer lekker elf
tegen elf kunnen spelen.
Hartelijk bedankt vûr dit verhaal, dit geeft
weer een mooi beeld van onze vele vrijwilligers!
En uiteraard bedankt voor jullie inzet! Houdoe
en..........
Pirreke

Eindstanden jeugd voorjaar 2018
Boskant JO19-1

2e klasse 1

Boskant JO17-1

3e klasse 201

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

FC Uden JO19-1

11

30

67

17

1

Blauw Geel '38 JO17-4

9

19

35

15

2

Blauw Geel '38 JO19-2

11

30

52

10

2

Heeswijk JO17-1

9

19

26

10

3

Irene JO19-1

11

24

36

25

3

Stiphout Vooruit JO17-3

8

16

21

18

4

WEC JO19-1

11

22

43

24

4

Rhode JO17-3

9

13

22

24

5

ST Herpinia/OKSV JO19-1

9

19

28

19

5

Rhode JO17-2

9

13

15

20

6

EVVC JO10-1

11

16

28

31

6

Boskant JO17-1

8

12

10

15

7

Schijndel JO19-2

10

8

14

32

7

WEC JO17-2

9

12

19

20

8

Boskant JO19-1

11

8

21

42

8

ELI JO17-1

9

9

20

24

9

Margriet JO19-2

10

7

14

29

9

Sparta '25 JO17-2

9

9

19

25

10

DAW JO19-2

10

6

15

38

10

Schijndel JO17-3

9

6

13

29

11

SV TOP JO19-2

9

5

24

46

12

Ruwaard JO19-1

10

5

15
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Boskant MO17-1

2e klasse 2

Boskant JO15-1

2e klasse 03

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

FC De Rakt MO17-1

10

30

65

14

1

Bavos JO15-1

9

21

31

10

2

ST Ravenst./SDDL MO17-1

10

25

51

20

2

Blauw Geel '38 JO15-3

9

18

31

12

3

Boekel Sport MO17-1

10

23

26

11

3

Boskant JO15-1

9

18

27

18

4

JVC Cuijk MO17-1

10

18

25

19

4

ELI JO15-1G

9

17

27

20

5

Nooit Gedacht MO17-1

9

12

15

19

5

Boekel Sport JO15-1

9

11

21

21

6

Vorstenb. Boys MO17-1

10

12

29

27

6

Gemert JO15-3

9

10

27

38

7

ST Achates/De Zwaluw 1

9

11

21

30

7

ASV '33 JO15-1

8

9

11

30

8

Boskant MO17-1

8

9

20

28

8

Heeswijk JO15-1

9

8

19

23

9

Schijndel JO15-2

9

8

23

28

Nooit Gedacht JO15-2

8

6

17

34

ST Achates/De Zwaluw 2

9

7

20

36

9

10

Nijnsel MO17-1

7

0

2

38

10

11

ST Herpinia/OKSV MO17-1

8

0

11
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Boskant JO13-1

3e klasse 103

Boskant MO13-1

1e klasse 1

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Heeswijk JO13-2

11

30

56

12

1

Achilles Reek MO13-1

11

33

74

8

2

Boskant JO13-1

11

25

53

23

2

Vianen Vooruit MO13-1

10

24

66

25

3

DVG JO13-2

11

21

33

31

3

ST St. Hubert/De Willy's 1

9

22

57

22

4

UDI '19 JO13-7

11

19

33

32

4

Vianen Vooruit MO13-2

11

20

53

38

5

Princes Irene JO13-3

11

19

32

33

5

EVVC MO13-1

11

16

49

40

6

Schijndel JO13-4

11

18

39

26

6

VIOS '38 MO13-1

10

15

28

39

7

Nooit Gedacht JO13-3

11

15

27

33

7

Juliana Mill MO13-1

10

15

36

50

8

WEC JO13-2

11

13

31

33

8

Venhorst MO13-1

10

13

41

39

9

Volkel JO13-2

11

12

40

54

9

Boskant MO13-1

11

13

20

55

10

Margriet JO13-6

11

10

14

33

10

HVCH MO13-1

11

9

22

47

11

Rhode JO13-4

11

6

25

47

11

FC Uden MO13-1

11

4

29

57

12

Blauw Geel JO13-4

11

6

15

40

12

SES MO13-1

11

1

21

76

11
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Boskant J10-1G

3e klasse 1

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

SJVV JO10-1

10

27

40

12

2

Boskant JO10-1G

10

24

47

25

3

MULO JO10-2

10

15

31

35

4

S.V. Brandevoort JO10-4

10

13

19

24

5

S.V. Brandevoort JO10-6

10

6

19

39

6

Sparta '25 JO10-2

10

4

16

37

Boskant JO8 ongeslagen
Ondanks het feit dat er geen uitslagen en ranglijsten meer
bijgehouden worden, was er toch een “kampioensfeestje” voor de
kanjers van JO8. Zinzi, Sam, Rick, Toby, Niek, Tycho, Mats en Luca
hebben in de voorjaarswedstrijd onder de goedkeurende blikken van
hun leiders Maarten en Manuel alle wedstrijden gewonnen. Deze
geweldige prestatie was toch wel een feestje waard!

Theo van Gils op
eenzame hoogte

N

a het spelen van de laatste
rikwedstrijd, medio februari,
en de bekendmaking van de
eindstand, heb ik menig deelnemer enigszins teleurgesteld de kantine zien verlaten. Overigens niet nadat
ze een flinke borrel achterover sloegen
om weer wat in de stemming te komen.
Maar er waren ook blije gezichten!

Wie een goed geheugen heeft, weet
dat de rikcompetitie vorig seizoen met
grote overmacht gewonnen werd door
de familie Heijmans. Beter gezegd: door
gezin Heijmans; Ben pakte met 296 punten de hoofdprijs en verwees pa Tony
daarmee naar de 2e plek. In de loop van
het afgelopen seizoen, toen de eerste
rikavond zich aankondigde, klonk er op
heel veel plekken geroezemoes. Twee
uit een gezin, dat kan g.......mme toch
niet. “Daor moet iet aon gebeure”!
De conclusie na 4 rikavonden is helder: het is ze (bijna) gelukt, de naam
Heijmans komt nog maar één keer voor
in het rijtje van 1 t/m 3. De naam van
Tony komt zelfs helemaal niet voor in

het lijstje van deelnemers. De reden:
tijdgebrek, andere bezigheden. De werkelijke reden? Heeft Tony het aan voelen
komen? Zal wel gissen blijven.
“Och ik kan Theo van Gils, menne
buurman wel vraoge”, reageerde Jep
(van den Berk, red.) toen er bij de
organisatie de spraak kwam dat er te
weinig animo was. Nou dat hebben ze
geweten! Op twee avonden wist Theo
de winst naar zich toe te trekken en de
3e avond (waarvan de uitslag meetelt,
de minste avond mag vervallen) leverde
een 3e plaats op. Geen wonder dus dat
Theo in de eindstand met 300 punten
als resultaat, vet bovenaan eindigde. De
winnaar van vorig jaar, Ben Heijmans
eindigde met 200 punten op plaats 2.
Een prima prestatie die hij behaalde
door in de laatste wedstrijd liefst 134
punten te scoren! Bert de Koning eindigde met 164 punten op de 3e plek.
Was het dan allemaal hosanna deze
competitie? Nou nee, reageerde Jan van
Boxtel, die de wedstrijden (mee) organiseert. Natuurlijk zijn het meest ouderen
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die meedoen aan het rikken, maar dat
hoeft op zich geen probleem te zijn. Uit
de ‘wisselende’ opkomst blijkt echter
dat veel ouderen het zelfs op donderdagavond druk hebben waardoor we
enkele keren met een minimale bezetting hebben moeten spelen. Dus naast
een woord van dank aan de personen
die hebben deelgenomen, ook meteen
maar een oproep aan potentiele deelnemers! Dan kunnen we deze activiteit
ook volgend seizoen weer organiseren!
Senior

Thijs Hanegraaf topscorer
v.v. Boskant 2017-2018
Het afgelopen seizoen is het Thijs Hanegraaf wederom
gelukt om zich tot topscorer van onze vereniging te kronen.
Met twintig gescoorde goals bleef hij zijn concurrenten op
gepaste afstand voor. Met zijn doelpuntenproductie heeft hij
dit speeljaar verschillende teams weten te helpen, want hij
scoorde zijn goals voor zowel ons derde, vierde als vijfde elftal.

I

Topscorers
2017-2018
1.
2.
3.
		
5.
6.
		
		
9.
10.
		
12.
		
		
		
16.
		
18.
		
		

Thijs Hanegraaf
Fleur van Heesch
Daan Rovers
Puck Schepens
Maaike v.d. Wijdeven
Brett Veldkamp
Edo Brans
Roy van der Linden
Ruud van der Heijden
Jan van Hastenberg
Roel Brans
Arjan Kuppens
Emiel van den Elsen
Merel Onland
Rens van de Wijdeven
Erik Rovers
Maikel Merks
Linda van Heesch
Martijn Rijkers
Stefan de Jong

20
16
15
15
13
9
9
9
8
7
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4

n het topscorersoverzicht in de wintereditie van De Bal Is Rond, was al te
zien dat ons vrouwenteam behoorlijk
op dreef was voor de winterstop. Dat ze
deze lijn door hebben weten te trekken
in het voorjaar, blijkt uit de huidige
ranglijst. Op de tweede plek is dan ook
Fleur van Heesch terug te vinden. Zij
wist zestien keer het net te vinden. Net
niet voldoende om het de koploper nog
lastig te maken, maar zeer zeker een
prima aantal.
De derde plaats wordt gedeeld door
Daan Rovers en Puck Schepens, met
beiden één gescoorde goal minder dan
Fleur. Daan scoorde zijn doelpunten in
ons vijfde elftal en Puck natuurlijk bij de
vrouwen.
Zoals reeds genoemd, draaien de
vrouwen lekker mee in de top van het
klassement. Dat blijkt uit het feit dat
met Maaike van de Wijdeven op de
vijfde plek, de top vijf voor meer dan de
helft uit dames bestaat! Maaike moet
met een klein verschil haar meerdere
erkennen in Fleur en Puck, maar wist in
totaal toch maar liefst dertien keer de
‘vijandige’ keepster te verschalken.
Voor Brett Veldkamp, Edo Brans en
Roy van der Linden bleef de top vijf
net buiten bereik. Zij scoorden allen
negen keer. Saillant detail is dat Brett
Veldkamp in de wintereditie ook al op
dit aantal stond. Vanwege aanhoudende blessures is hij het tweede deel van
het seizoen helaas niet meer in actie
gekomen. Was hij anders een serieuze bedreiging geweest voor de eerste
plaats?
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Direct onder dit drietal heeft Ruud van
der Heijden een plekje weten te bemachtigen. Met acht gescoorde goals,
verdeeld over Boskant 1 en 2, bezet hij
de negende plek.
De top tien wordt verder gecomplementeerd door Jan van Hastenberg en
Roel Brans. Zij waren beiden goed voor
zeven treffers.
Voor de spelers die net buiten de top
tien zijn gevallen, ligt er voor volgend
seizoen een mooie uitdaging klaar. Zal
het Arjan Kuppens, Emiel van den Elsen,
Merel Onland en Rens van de Wijdeven
(allen zes doelpunten) gaan lukken om
wat plekken te stijgen ten opzichte van
dit jaar? Ook Erik Rovers, Maikel Merks
(beiden vijf), Linda van Heesch, Martijn
Rijkers en Stefan de Jong (vier goals)
kunnen weer vol aan de bak!

Meidenvoetbalkamp
Het voetbaljaar liep weer
ten einde, dus tijd voor een
meidenvoetbalkamp.
Dit jaar heeft het uitstapje
niet langer geduurd dan één
nacht. Dit mocht echter de
pret niet drukken.

Op 16 juni moesten we om 11.00 uur verzamelen bij de kantine.
Gewapend met 2 grote partytenten en toebehoren (zeker 10
stopcontacten moesten mee, stel je voor dat je je telefoon niet
kunt opladen) hebben wij koers gezet naar Handel en Elsendorp.
Het slaapadres was “De Christoffelhoeve” in Elsendorp. Hier
aangekomen bleek de hele camping voor ons te zijn, hoefden we
tenminste niet zo stil te zijn ’s avonds. Het opzetten van de tent
bleek onder deskundige leiding van Erik van de Wijdeven heel
erg makkelijk. Ook kwam hierbij de teamgeest van onze meiden
goed van pas.
Na de geweldige tosti’s van Anita op te hebben, zijn we naar de
Rooye Plas in Handel gegaan. Hier konden we lekker zwemmen,
want het weer werkte perfect mee. Van het potje beachvolleybal
hadden we honger gekregen, de barbecue kwam dus als
geroepen voordat we naar de volgende activiteit gingen.
Op de Rooye Plas kun je waterskiën achter een speedboot. Eerst
een rondje aan een stang en het volgende rondje achter de
boot met een touw. Nadat iedereen zijn kunstjes had vertoond,
werd er achter de speedboot nog een soort bank gehangen.
Deze voer met hoge snelheid over het water zodat het een soort
kermisattractie werd.
Nadat iedereen gedoucht had, hebben we een kampvuur
aangestoken, frikandellen gebakken op het tosti-ijzer en een
“Ren je Rot” gedaan. De meeste meiden waren toch wel moe van
het waterskiën en gingen op tijd slapen maar er zijn er natuurlijk
altijd nog wel een paar “niet kapot te krijgen”.
Na een heel koude nacht kwam een versterkend ontbijtje als
geroepen. Hierna hebben we geprobeerd het “blote voetenpad”
te lopen maar dat viel heel erg tegen. Toen weer de tent in om
met z’n allen op te ruimen en om 12.00 uur koers gezet naar “het
Gouden Woud” in Liempde om een hapje te gaan eten. Om 15.00
uur was het Meidenkamp 2018 ten einde.
Dit meidenteam stopt er nu mee. Een paar meiden gaan naar de
dames, een paar naar de nieuwe MO15 en een paar hebben het
voetbal gedag gezegd. Het jaar was door personele problemen
niet makkelijk maar gelukkig is Huub van der Zanden bereid
geweest om ons in de voorjaarscompetitie te helpen. Super
bedankt hiervoor!!
Verder willen wij alle meiden die hebben ingevallen om ons
vooruit te helpen heel erg bedanken. Zonder jullie hadden wij
niet kunnen voetballen en hadden we het niet zover geschopt in
de competitie.
Wij wensen iedereen heel plezier op vakantie en hopelijk een
goed en vooral sportief nieuw voetbaljaar 2018-2019.
Erik vd Wijdeven, Daan de Brouwer, Anita vd Oever (en alle
andere hulpen)
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Gehoord & gezien
De buit is binnen!
Bij elke thuiswedstrijd van Boskant 1
worden er door onze jeugd loten verkocht
om op die manier wat extra inkomsten te
genereren voor onze toekomstige talenten.
Heel vaak gaat de prijs, een levensmiddelenmand (met inhoud dus) naar supporters
van het bezoekende team. Niets mis mee,
laten we dat vooropstellen. Maar natuurlijk
is het wel fijn als die mand Boskant niet uit
gaat. Op 22 april, bij de thuiswedstrijd van
Boskant 1 tegen Essche Boys 1 was dat het
geval. Geen zorgen voor het afleveren van
de mand. Zonder peperkoek, die is nomaliter voor de onderhoudsploeg, was het voor
winnaar Toon een kleinigheidje om de mand
mee naar de Waterwilg te versjouwen!

Goed werk door de onderhoudscommissie
V.V. Boskant heeft een actieve onderhoudscommissie en dat is
maar goed ook. Want heel regelmatig moet die commissie in
actie komen als er weer ergens iets stuk is, of niet meer functioneert, of vervangen/onderhouden moet worden. Jan(tje) van
Hastenberg stuurt die commissie aan en moet om die reden
ook regelmatig zelf aan de bak!

Quizzz
Wie weet waar
deze spreuk is
opgehangen?
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Topsport op
eenzame hoogte!

BOSKANT VR1

Ook voor ons damesteam zit het seizoen er weer op. Een seizoen om trots
op te zijn.
Na 20 wedstrijden eindigden we op de
4e plek, een prima resultaat. Slechts
één punt achter rivaal Ollandia VR1,
dat deed bij een aantal van onze dames
eigenlijk toch wel een beetje pijn! Heel
even maar, beste lezers, want de vreugde over het goede seizoen overheerste!

Het kampioenschap lag niet binnen
handbereik, want Tivoli VR1 was duidelijk het sterkste team in deze klasse.
Met liefst 8 punten op nummer 2 pakten
de Tivoli dames de kampioensbeker.
In de uitwedstrijd, voor de winterstop,
hadden we niet veel kans en won Tivoli
met 3-1, maar in de thuiswedstrijd,
medio mei, speelden we een dijk van
een wedstrijd en leek de wedstrijd in
een 1-1 gelijkspel te eindigen. Door een
ongelukkig tegendoelpunt, net voor
tijd, stonden we na afloop helaas toch
weer met lege handen.

Onze prijs hadden we eigenlijk ook al
binnen. Want door de goede resultaten
wisten we binnen v.v. Boskant alle herenteams voor te blijven in de strijd om
de 2e periodetitel!
In die 20 wedstrijden behaalden we
36 punten (liefst 12 overwinningen),
scoorden we 68 goals en kregen er 37
tegen. Het lijkt er op dat het vele ‘afwerken op doel’ daaraan ten grondslag
ligt. Als we iets minder blessureleed
hadden gekend, zou die score vermoedelijk nog wel wat hoger zijn uitgevallen! En slechts 37 doelpunten tegen is
niet slecht, vooral als je weet dat we
een groot aantal wedstrijden hebben
gespeeld zonder keepster. Nou ja, niet
zonder natuurlijk! Als ‘nood’ stonden
onze speelsters om beurten in het
doel, maar dat is niet de meest ideale
oplossing! Sandra heeft ons een aantal
wedstrijden vooruitgeholpen en ook
Nikki van de Berk, keepsters van ons
meidenteam, is een aantal keren onze
‘reddende engel’ geweest!
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Overdrijft het team nou niet, met zo’n
titel boven het verhaal, zult u zich
wellicht afvragen. Zijn de dames door
die goede resultaten niet op ‘al te hoge
hakken’ gaan lopen. Is het niet tijd voor
twee benen op de grond!
Het wordt jullie, denk ik, vanzelf duidelijk als je bijgaande foto’s bekijkt!
‘Het was een leuk uitstapte’, piepte leider Ton vanaf één van de hindernissen
die aan de Bedafseweg waar Klimpark
Uden is gevestigd, moest worden genomen. Je zou bijna medelijden met hem
krijgen,
maar hij liet zich in ieder geval niet
kennen. Tobsport op eenzame hoogte,
maar liever nog met beide benen op de
grond!
Een onvergetelijke en leuke afsluiting
van het voetbalseizoen!
Trainer

Tobsport op hoogte
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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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(Samen)werken met De Koning
Makelaardij BV is “Vast Goed”!
Een lang voetbalseizoen
ten einde, de naderende
zomer tegemoet.
Het juiste moment voor de
redactie van De Bal Is Rond
om weer op zoek te gaan
naar passende bijdragen
voor de zomereditie van ons
clubblad. Tijd voor senior
en ondergetekende om een
bezoek te brengen aan een
van onze sponsoren.

Bij het aanschuiven aan de tuintafel besef ik mij (Pirreke) dat er onbedoeld een
rode draad is met ons vorige zomers
tafelgesprek. Destijds waren we bij Marielde de Koning te gast. En nu mogen
we weer op bezoek bij een ondernemer;
Nicole van den Biggelaar van jawel, de
Koning Makelaardij BV.
“Leuk dat je daar over begint, Marielde
ken ik goed, ze was vroeger zelfs een
vriendin van mij op de basisschool,”
opent Nicole het gesprek.
De boerderij waar ze samen met haar
kinderen Daan, Teun en Neeltje in het
gezelschap van haar ouders woont, is
landelijk gelegen op de grens van Rooi
en Son. Een prima plek om Nicole eens
stevig ‘aan de tand’ te voelen!
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Op onze vraag wat ze allemaal aan opleidingen heeft gevolgd, steekt ze direct
van wal! “Ach ik ben ook maar gewoon
op de MAVO begonnen. En omdat het
mij wel leuk leek, ben ik daarna naar de
MAS in Boxtel gegaan.
Echter maar voor één jaar. Het was iets
te leuk en gezellig! Dan ga jij maar naar
de modevakschool, ‘hielp’ ons moeder.
Dat doet ons ‘Mir’ ook, dat is ook vast
iets voor jou. Dus zo gedaan. Ik heb het
wel afgemaakt, maar kon daar niet mijn
weg in vinden. Om vervolgens, weer op
advies van ma, een managementassistente opleiding bij Schoevers te volgen.”
“Na die opleiding ben ik bij de buurman
(tevens mijn oom) Lambert van den Biggelaar in het bedrijf (installatietechniek)
gekomen. Zorgen voor de administratie.

En zo geschiedde. Naast de zorg voor
een jong gezin ging Nicole twee avonden in de week naar de Fontys. En als
de kinderen rond negen uur in bed lagen, aan de studie tot na middernacht.
“Ach, vroeger vond ik leren een verschrikking , maar nu ik iets leuk had
gevonden, kreeg ik er energie van en
juist heel veel zin in. Met resultaat, want
in 2009 behaalde ik m’n diploma voor
register makelaar en taxateur en in 2011
behaalde ik, na het uitvoeren van de
zogenaamde vaktest, de titel ‘Beëdigd
makelaar’.”
Senior: “Een van de activiteiten als
makelaar is het taxeren van het vastgoed. Ik heb daar vroeger wel eens
mee te maken gehad. Dat leek me geen
moeilijk werk, een keer door en langs
de woning lopen en daarmee had je het
wel gehad.”
De reactie van Nicole laat niet lang op
zich wachten: “Vroeger ging dat vaak
op twee A4’tjes, maar daar kom je
tegenwoordig niet meer mee weg. Het
nameten, uittellen, uitvoeren van grondonderzoek en zoeken naar minimaal
een x aantal referenties kost veel werk.
Met name de hypotheekverstrekkers en
de overheid willen informatie daarover
op papier. Het is nu een flink boekwerk
dat aangeleverd moet worden!”
Na haar opleiding ging Nicole aan de
slag bij René van de Laar, waar ze zich
verder bekwaamde in het vak. Totdat
ome Wim (Wim van den Biggelaar) ‘op
bezoek kwam’.

Toen het personeel verspreid door de
hele woning zat, is er besloten te verhuizen. In 2002 heb ik de verhuizing naar
de Heikant meegemaakt. Daar heb ik
me, na het inrichten van de showroom,
voornamelijk bezig gehouden met de
inkoop en met projectbouw.
Door mijn betrokkenheid maakte ik
veel meer uren dan ik op basis van m’n
contract moest maken. Uiteindelijk
zette mij dat wel aan het denken of
dat het was wat ik eigenlijk zou willen?
En die keuze was niet echt moeilijk!
Makelaar, dat vak had me altijd al sterk
getrokken.”

“Ome Wim werkte al bij de Koning
Makelaardij, eigendom van Toon de
Koning. Toen Toon zich vooral ging bezighouden met exploitatie en (grotere)
projecten heeft oom Wim samen met
Jan van Erp het kantoor met makelaardij-, assurantie- en hypotheektak
overgenomen. Op het moment dat hij
me benaderde, had hij het stokje overgegeven aan Cor van Laarhoven die op
dat moment tien jaar eigenaar was van
het makelaardijgedeelte. Zijn vraag was
eigenlijk heel duidelijk: Nicole, wordt
het niet eens tijd dat er weer ‘unne Biggel’ in De Koning komt? M.a.w. stop bij
Van de Laar, stap over naar De Koning
Makelaardij en neem het over!”
Dat blijkt uiteindelijk dus de start van
haar eigen makelaarskantoor. In 2011
werd er in het oude huis van oma
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begonnen. Na enkele jaren is Nicole
met de zaak verhuisd naar het huidige
onderkomen aan het Kofferen.
Pirreke: “Als we kijken naar de informatie op jullie site zien we dat de
makelaardij inmiddels bestaat uit een
‘drie-vrouw-schap’. Gaat dat goed?”
“Vroeger zou ik gezegd hebben nooit
alleen met vrouwen te willen werken,”
begint Nicole. “Maar ik wil nu niets liever, we kennen elkaar goed, zijn aan elkaar gewaagd en op elkaar ingespeeld.
Als het nodig is, schakelen we een paar
tandjes bij.
Judith is mijn zus, die vlak na de start
terugkwam na vier jaar in Hongkong te
hebben gewoond. Ze wilde weer iets
omhanden hebben. Nou, ik wist wel
iets! Ze is eigenlijk meegegroeid met het
bedrijf. Daarnaast is Jolanda ons komen
versterken. Haar kende ik al uit mijn tijd
bij Van de Laar.”
Nicole vervolgt: “We hebben de (hoofd)
taken verdeeld. Judith is van de binnendienst en verzorgt de administratie. Jolanda is assistent makelaar en
verzorgt ook mede de binnendienst.
En zelf ben ik voornamelijk actief in de
buitendienst.
Als het gaat om afspraken, verwijs ik
altijd naar het kantoornummer. Negen
van de tien keer ben ik in gesprek en
kan ik niet opnemen of inplannen. Op
zaterdag en de avonden werken wij alleen op afspraak. Verder worden bezichtigingen veruit het meeste via Funda
zelf aangevraagd.”
“Hoe moet ik me ‘de handel’ in de praktijk voorstellen?” Senior wil graag meer
detail. “Is het: aanmelden via Funda, en
brengen jullie koper en verkoper dan
met elkaar in contact?”
“Dat is niet helemaal de weg,” reageert
Nicole. “Alleen makelaars kunnen op
Funda een huis aanbieden. ‘Eenvoudig’
vraag en aanbod bij elkaar brengen is
het niet. Dus als iemand bij ons een huis
voor de verkoop aanbiedt, zorgen wij
uiteindelijk voor aanmelding bij Funda.
Daarvoor moet er door ons (eigenlijk
altijd) voorwerk worden verricht met
betrekking tot presentatie. Bij verkoop
wil je het graag breed uitzetten, zodat
het voor meerdere gegadigden interessant is. En mocht de vraag (te) groot
zijn, dan kan je altijd nog overwegen om
te verkopen bij inschrijving. In steden
als Eindhoven en Den Bosch wordt

die methodiek vaak gehanteerd, maar
ook in Sint-Oedenrode is verkoop via
inschrijving steeds vaker aan de orde.
Als onze hulp gevraagd wordt door
iemand die een huis wil kopen, gaan we
meer zitten op de wensen, behoeften
en mogelijkheden die de koper heeft.
Ondanks de druk die er soms is, in ‘alle
rust’ geschikte huizen zoeken en in
detail bespreken voordat er een bod zal
worden uitgebracht.”
Pirreke: “Ik kan me nog herinneren dat
het met de banken en de huizen aanen verkoop rond 2011 allemaal niet zo
florissant ging. Daarom ben ikzelf wel
benieuwd of de start op dat tijdstip wel
zo’n geschikt moment was?”
De reactie van Nicole is helder. Ze geeft
aan dat het (zoals wel vaker gezegd
wordt) in een tijd van crisis of economische tegenwind wel degelijk een goed
moment is om in te stappen. Nicole:
“Red je het dan, dan ben je, ervaren en
bewust van het vak in al haar facetten,
in staat om een stabiele onderneming
op te bouwen. In de jaren 2013 en 2014
was de crisis maximaal. Er was minder
handel, maar het was minder hectisch
en we hadden ruim tijd voor goed advies. Met wat extra inspanning hebben
we toch het hoofd boven water kunnen
houden.
Nu is het echter snelheid troef, de markt
lijkt wel gefrustreerd! Wij adviseren dan
ook altijd om de tijd te nemen om je te
oriënteren en bij een bezichtiging goed
en uitgebreid te kijken....... Voor ons
werkt het! Hebben we in het verleden
bij aan- of verkoop iemand geholpen of
geadviseerd, dan blijkt uit ervaring dat

zeker een derde daarvan in te toekomst
bij ons terugkomt.”
Senior: “Er zijn veel concurrenten op de
markt. Wat maakt De Koning Makelaardij BV nu onderscheidend?”
Nicole aarzelt een klein momentje,
maar neemt dan overtuigend het
woord.
“We (Judith, Jolanda en ondergetekende) hebben hart voor ons vak, in
combinatie met passie voor huizen. Bij
ons is de klant koning! Dat is wat ons
kantoor anders maakt. Dat maakt onze
dienstverlening deskundig, betrokken
en professioneel. Wij willen het meedenken met de klant en een stukje
betrouwbaarheid naar de klant zien als
toegevoegde waarde! Verder krijgen we
vaak complimenten van kijkers dat we
ze goed en uitgebreid van informatie
voorzien en dat we kijkers ook wijzen op
de mogelijkheden van een woning.”
Het is ons (Pirreke en Senior) duidelijk
dat het bedrijf De Koning Makelaardij
BV, met aan het hoofd de dames Jolanda, Judith en Nicole het op de huizenmarkt ‘nog niet zo slecht doen’. Dat ze
nu stersponsor zijn van v.v. Boskant is
misschien toeval. Of misschien ook niet.
Hoe is het zo gekomen?
Op het gezicht van Nicole verschijnt
een glimlach (niet de eerste keer deze
avond trouwens). “Zelf ben ik van
vroeger uit altijd op Boskant gericht,”
antwoordt Nicole. “Met vrienden, de
ponyclub en noem maar op. De jongens
hebben vroeger nog bij Rhode gevoetbald. Op de Dommelrode school was
Teun de enige in zijn klas die bij Rhode

Met de kinderen naar Guus Meeuwis

Teun en Nicole in Engeland
voetbalde. Ook Yannick Opheij zat bij
Teun in de klas. Diens vader Carlo was
jeugdleider bij v.v. Boskant. Carlo sprak
ons vaker aan over een overstap. Hij is
daarvoor zelfs bij ons thuis geweest.
Uiteindelijk kwam de oversteek. Daan
maakte daarna ook de stap naar de
Blauwwitten.”
En jullie Neeltje(dochter van Nicole),
was de reactie van de Pirreke?
“Ons Neel zal niet zo vlug gaan voetballen, zij hockeyt met veel plezier bij MHC
Rooi”.
Nicole vervolgt: “Bij Rhode is het vooral
op de selectieteams gericht, in Boskant
heeft ‘het roeien met de riemen’ ook
zo zijn charme. Samen sterk en werken
voor elkaar, waardoor hechte teams en
een goede onderlinge band ontstaan
binnen en buiten het veld.”
Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar
Nicole haar sportieve leven.
“Een beetje wielrennen”, klinkt het wat
bescheiden.
Pirreke: “Even tussendoor, bij entree
van de achtertuin staat er een flink aantal kratten bier. Dat sluit niet echt aan
bij ons beeld van een sportief gezin!”
Nicole met een glimlach: “We hebben
onlangs een barbecue gehouden voor
een goed doel.” Het blijkt dat Nicole met
haar vriend Adrie vorige week deelgenomen heeft aan het welbekende Alpe
d’Huzes evenement. Dit heeft ze vijf jaar
geleden ook gedaan.
Hoezo af en toe wielrennen?
“Echter gezien het werk, het gezin en
vrienden/familie, schiet het fietsen er
wel eens bij in,” vervolgt Nicole.
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deze club te bezoeken. Helaas was het
een besloten training, maar bij toeval
spraken we een vriend van Stefan de Vrij
die ons vervolgens binnenloodste.”
Na de training hebben we Stefan
ontmoet en ruim een half uur met
hem over van alles en nog wat kunnen
praten: persoonlijk, oranje, Lazio, etc.
Op dat moment beseften we ons dat
het 2e moest spelen en vroegen we
hem een videoboodschap te maken.
Zo geschiedde, waarna deze in de
groepsapp van het 2e terecht kwam.
Een leuke, vriendelijke en toegankelijk
jongen! Maar dit bleek niet eenmalig.
De jongens hebben nog regelmatig
contact met hem en afgelopen maart
heeft Stefan de jongens uitgenodigd om
de beladen stadsderby Lazio - AS Roma
bij te wonen.”
“Is het dan zo dat je van vastgoed
je werkterrein gaat uitbreiden naar
spelersmakelaar,” vraagt Pirreke en het
lijkt of de dollartekens al in z’n ogen
verschijnen.
Senior blijkt zich goed ingelezen te
hebben op de site onze gesprekspartner, zodat we een duik nemen in de
online-wereld.
Nicole: “De meeste handelingen/activiteiten vinden voor ons plaats via Funda.
Het maken van foto’s, 360 graden foto’s,
plattegronden en een woningvideo is
uitbesteed aan specialisten. Het maken
van de verkooptekst, invoeren van alle
relevante gegevens van een woning en
het maken van brochures doen we zelf.
Daar gaat nog aardig wat tijd in zitten.
Naast onze eigen site zitten we ook op
Facebook, Twitter en hebben we een
eigen De Koning makelaardij app.”

“Nee, dat niet,” opnieuw die glimlach
op het gezicht van Nicole. “Ik heb namelijk geen verstand van voetbal, dus dat
laat ik aan de kenners over. Ieder zijn
vak.”
Nicole vervolgt haar verhaal over haar
persoonlijke interesses. “Fietsen zoals
gezegd, maar ik geef in alle eerlijkheid
toe dat alleen de zondag overblijft
om dat in te plannen. Ik probeer wel
vaker te gaan, maar het is ook wel eens
fijn om gewoon even niets te doen en
thuis te zijn. Maar op vakantie, zoals op
Mallorca wordt de ‘schade’ weer flink

“Klopt,” reageert Pirreke. “We hebben
gezien dat er een artikel is geplaatst
waarin aangegeven wordt dat een
trotse Nicole het 2e van v.v. Boskant
sponsort. Met de groeten van Stefan de
Vrij, Oranje ‘international’ en speler van
Lazio Roma. Hoe dat zo, willen we wel
eens weten. Het filmpje van oktober
2017 kunnen we ons wel globaal herinneren. Maar hoe is dit ontstaan?”
Nicole maakt het ons duidelijk: “Als de
jongens slagen voor school, neem ik ze
mee op een zelfgekozen trip. Uiteraard
wordt bij Daan en Teun, waar mogelijk,
een locatie gekozen waarbij een voetbalwedstrijd bezocht kan worden. Zo
ook in Rome. Naast een wedstrijd van
Lazio probeerden we een training van
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ingehaald. Tochten maken in de bergen.
Van half tien ’s ochtends tot drie uur ’s
middags toeren. En daarna lekker met
een pilsje aan het zwembad. Het moet
niet alleen inspanning zijn,” grijnst Nicole, ontspanning is ook belangrijk!
“Met muziek op de achtergrond?,” helpt
Pirreke in vragende vorm.
“Ja, natuurlijk”, reageert Nicole. “Ik heb
geen echte voorkeur, alle genres van
Hollandse hits tot AC/DC.”
Culinair?
“Geen specifieke voorkeur, maar brede
interesse.” Nicole blijkt zelfs al vijftien
jaar lid te zijn van een kookclub. “We
koken van alles, maar de gezelligheid
staat voorop. Je bent dan weer eens
met andere dingen bezig.”
Voor ons is duidelijk dat het bij Nicole
en de makelaardij in het vastgoed vast
goed is! Een enthousiaste dame, een
echte doorzetter die een duidelijke visie
heeft over haar vak, waarin ze volledig
haar ding kan doen.
Het was ons een genoegen meer achtergrondinformatie te mogen ontvangen
over De Koning Makelaardij BV en de
achtergrond van haar eigenaar. Nicole,
bedankt voor deze boeiende inkijk en
samen met Judith en Jolanda nog heel
veel succes met jullie bedrijf.
Senior en Pirreke

Speurtocht pupillen

D

it jaarlijks terugkerend evenement zorgde al bij
voorbaat voor genoeg gespreksstof. Want zou het
niet te koud worden? Gevoelstemperatuur van -8!
En zou de griepepidemie geen roet in het eten gooien?
Al die vragen bleken achteraf ongegrond, want met
bijna 50 kinderen uit de JO7/JO8/JO9/JO10/MO13 en
JO13 was de opkomst kei goed. Voor de statistieken: bij
de jongste jeugd heeft de JO9 gewonnen en bij de (iets)
oudere jeugd de JO13. Maar wat zeker zo belangrijk
is, is dat alle teams zich supergoed hebben ingezet en
unne skônne avond hebben gehad! Een grote opkomst
en dan ook nog de leiders/begeleiders en ouders die
ze in de kantine opwachtten, maakte de avond tot een
zeer geslaagde en gezellige boel!
Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar inzet!!
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Mijn eerste jaar
als trainer/coach
van Boskant 2
Een nieuwe uitdaging stond op me te
wachten! Gedurende 90 minuten geen plek
binnen de lijnen als speler, maar deels in
zithouding sturen vanaf de zijlijn als
trainer/coach. Het is even wennen!!!

D

e start was moeizaam. In de aanloopperiode
naar de competitie speelden we 3 bekerwedstrijden waarvan ik er twéé en Peter van der
Heijden er één heeft gecoacht. Het resultaat
was niet echt positief, 3 gespeeld, 0 punten. 0 voor en
12 tegen. Duidelijk was dat we als team nog echt zoekende waren.
Samen met Jan van Boxtel (leider) hebben we er over
nagedacht hoe we de competitie in zouden gaan. De
openingswedstrijd, thuis tegen Margriet 2 hebben we
weliswaar verloren, maar het was toch echt genieten,
zeker achteraf als je weet dat ze kampioen zijn geworden. De week erop, uit tegen Heeswijk 2, was het opnieuw smullen. En....... de eerste 3 punten in de pocket!
Een prima resultaat, zodat we de week erop vol goede
moed tegen Nooit Gedacht het veld opgingen. Een sterke tegenstander! Met 1-0 voor in de 85e minuut leken de
punten opnieuw binnen bereik. Maar 9 minuten later,
inclusief blessuretijd, was het anders: 1-2 eindstand en
lege handen voor Boskant 2. Het was begrijpelijk dat de
hoofdjes toen even naar beneden
gingen.
Toch speelden we een week later
uit tegen Prinses Irene 2 met veel
lef een goede wedstrijd, genoeg
voor 1 punt, maar met een klein
beetje geluk hadden dat er ook
zomaar 3 kunnen zijn! En ook de
week erop, thuis tegen Volkel 2,
was het weer ‘feest’. De eerste
overwinning thuis, een geweldige
teamprestatie! De wedstrijden die
toen volgden, met tegenstanders
als EVVC, Festilent, DAW en Schijndel, leverden ons geen punten op.
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Tegen Festilent hadden we als team een off-day en de
andere drie waren gewoon beter. De daarop volgende wedstrijd, een potentiele medekandidaat voor de
onderste plaatsen, moest gewonnen worden. Met liefst
4-1 leverden we een knappe prestatie waarmee we de
winterstop in gingen.
HVCH 3 stond na de winter als eerste op het programma. We hadden enkele blessures, maar met aanvulling
van A-jeugd en 3e elftal spelers werd het een knappe
2-3 overwinning. Zes punten dus uit de laatste 2 wedstrijden! Thuis tegen EVVC was het, net als uit, net niet.
Toch hoeven we voor dat team niet echt onder te doen,
het is wel het niveau als we er allemaal zin in hebben en
uitstralen wat we kunnen!
En ook de daaropvolgende wedstrijd, thuis tegen Heeswijk 2 leverde een knappe 2-0 overwinning op! Daarmee leek de koek op, want de eerstvolgende wedstrijd,
thuis tegen Margriet werd een 0-9 nederlaag. En ook uit
tegen Schijndel was het resultaat niet om naar huis te
schrijven; het werd liefst 7-0. De afspraak vooraf was
om het eerste half uur de nul (proberen) te houden.
Maar een 4-0 achterstand binnen 20 minuten, viel ons
wel heel koud op het dak. Het zat niet lekker binnen
het team, er werd stevig op elkaar gegromd en er was
duidelijk geen acceptatie als er eens een fout werd
gemaakt. Kijk eerst zelf in de spiegel voordat je naar
een ander wijst! Thuis tegen Prinses Irene, een wed-
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strijd die we gezien de stand moesten winnen voor een
goede positie op de ranglijst, ging het een redelijke tijd
goed, we kwamen zelfs op voorsprong, maar gaven het
na rust helemaal weg (3-5 eindstand)! Er was duidelijk
geen sprake meer van een team, maar van flink wat
spelers die puur voor zichzelf bezig waren. Die mentaliteit was er ook de oorzaak van dat ook tegen Volkel en
Festilent verloren werd. De uitwedstrijd tegen Erp 3 zou
de ommekeer moeten
zijn, om het seizoen
toch nog een beetje
kleur te geven. Iedereen weet hoe het afliep.
Kansloos!
Thuis tegen HVCH lukte
het toch om één puntje
te halen, zodat we
nacompetitie konden
spelen. Helaas is het
ons niet gelukt om ons
te handhaven. Aan
de wedstrijden in de
nacompetitie heeft het
niet gelegen qua instelling en inzet en hebben
we er alles aan gedaan
om er in te blijven. De
inzet en de samenwerking was er weer!

Daarom vind ik het zuur dat we gedegradeerd zijn.
Dat had niet gehoeven! Als we ‘gewoon’ elke week ‘als
team’ op het veld hadden gestaan, zouden we niet
zijn gedegradeerd en zouden we in de eindstand net
onder of boven EVVC zijn geëindigd! Daar ben ik van
overtuigd. Helaas is dat niet zo. We zijn de competitie
geweldig begonnen en hebben het na de winter helemaal uit handen gegeven. Misschien helpt deze terugblik om herkenbaar te maken wat goed, maar vooral
ook wat fout is gegaan! Dat hebben we nodig voor het
volgende seizoen! Na de vakantie verder als team, dat
is de belangrijkste opdracht!
In de begeleiding van het team gaat er voor het volgend
seizoen wat veranderen. Jan van Boxtel gaat er mee
stoppen. Dat was toch even schrikken toen Jan met
die mededeling kwam. Ruim 7 jaar heeft Jan de rol als
teamleider vervult. Ik heb daar vanzelfsprekend veel
steun aan gehad afgelopen competitie en ik wil hem
daarvoor, ook, vanaf deze plek nog hartelijk bedanken!
Hij kende alle teams en (bijna) alle scheidsrechters zodat het voor de zondag eigenlijk nauwelijks een verrassing was, wat we konden verwachten. Daarnaast was
hij een goed aanspreekpunt tijdens de wedstrijd.
We vallen als team niet in een gat, want met Ben
Heijmans als persoon is de vacature al ingevuld. Dat
gaat zeker lukken, daar heb ik alle vertrouwen in!
Ron van Uden

Gehoord & gezien
Kantinereuzen
Tijdens het jeugdtoernooi stond er letterlijk en figuurlijk een “reus” in de kantine. Emiel is niet alleen een reus qua fysiek, maar ook qua hulpvaardigheid. Deze
jeugdige vrijwilliger maakt niet alleen deel uit van de commissie “Playback” , maar
hij heeft onlangs ook nog de ledenadministratie van Sandra van de Laar overgenomen. Zoals hierboven beschreven is hij dus ook niet te beroerd om een steentje bij
te dragen aan de kantine, al heeft hij nog wel
wat te leren. Zo vroeg hij steevast of mensen
“draadloos wilden pinnen”, daardoor mensen
in verwarring achterlatend!
Op hetzelfde jeugdtoernooi nam hij tussendoor
ook nog even de prijsuitreiking voor zijn rekening. Ook hier schiep hij verwarring door het
steevast over de “originaliteitsprijs” i.p.v. de “sportiviteitsprijs” te hebben. Eigenlijk ook
wel begrijpelijk als je ook al de playbackshow mee moet regelen.

Hendig zo’n telefoontje?!
“Die jong van tiggeworrig zitten toch altijd me dat ding te speule!” Maar niet alleen de jong
aan de kleur haar te zien! Welk spelleke zottie nou wir......?
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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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MFA UPDATE

Multifunctionele accommodatie op
sportpark ‘De Scheeken/Esdoorn’
Zoals in eerdere updates aangegeven grijpt de werkgroep MFA alle mogelijkheden
aan om de Boskantse gemeenschap op de hoogte te houden van de ontwikkelingen met betrekking tot de MFA. Zo heeft de oplettende lezer recent nog stukjes
kunnen vinden in zowel DeMooiRooiKrant als in andere regionale kranten.
Momenteel worden de eerste plannen uitgewerkt om te komen tot een interactieve website waarop iedereen volledig en up-to-date wordt geïnformeerd en dus
ook de voorgang van dit project kan worden gevolgd. Het wordt dan mogelijk
voor iedereen om via deze site ideeën en tips in te brengen. Uiteraard stellen we
Boskant op de hoogte van het moment dat de site actief wordt. Daarnaast kunnen
de leden van de werkgroep uiteraard rechtstreeks worden benaderd.
In een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente in maart jl. is afgesproken dat zij het schrijven van het plan van aanpak (pva) op zich zouden nemen. Dit
pva wordt ons nog voor het zomerreces ter beoordeling toegezonden en op een
nog nader te plannen datum na de vakantie besproken. Vanaf dat moment hopen
we concrete stappen te kunnen zetten.
Dit betekent niet dat we sinds maart hebben stilgezeten. Achter de schermen
wordt gewerkt aan een aantal onderwerpen waarover vroegtijdig moet worden
nagedacht en die het project in een latere fase ten goede komen. Zo buigen we
ons momenteel over de toekomstige exploitatie en beheer. Een complex onderwerp waar we niet pas na realisatie over na moeten gaan denken. Vrijwilligersorganisaties zoals de sportverenigingen, een overheidsorganisatie zoals de school
en commerciële organisaties zoals de kinderopvang zullen gezamenlijk moeten
komen tot een werkwijze ten aanzien van de exploitatie en het beheer van de MFA.
Hiervoor is kortgeleden nog een bezoek gebracht aan De Loop’r in Olland waar
we uitgebreid zijn geïnformeerd over hoe daar e.e.a. is geregeld en wat daar goed
loopt en lastige punten zijn.
Uiteraard is op dit moment nog niet te zeggen wie welk deel van de kosten voor
het gebouw en de herinrichting van het sportpark voor haar rekening zal moeten
nemen. Zeker is wel dat de verenigingen een deel zullen moeten financieren. In dit
kader wordt momenteel geïnventariseerd welke subsidiemogelijkheden voorhanden zijn en welke andere creatieve oplossingen er zijn om financiering mogelijk te
maken.
Tot slot nog een onderwerp waarover we het als werkgroep unaniem eens zijn dat
dit een hoge prioriteit heeft en moet blijven houden: het behoud van de 4 belangrijkste pijlers voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van Boskant:
De Sportverenigingen, De School, De Vriendschap en De Dorpswinkel. In alle
plannen die we maken en alle besluiten die we nemen wordt het belang van deze
vier meegenomen. We zijn ervan overtuigd dat als één van deze pijlers wegvalt
dit direct van invloed is op de andere pijlers en daarmee op de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid om in Boskant te willen wonen. Hiervoor heeft al een gesprek
plaatsgevonden met de uitbaters van De Vriendschap en op het moment dat u
dit leest ook met de Dorpswinkel. We begrijpen dat er meerdere belangen spelen
en dat er criticasters zijn die cynisch zijn omtrent een MFA en het liefste alles bij
het oude houden. Echter door met hen en alle Boskanters in gesprek te gaan en
te blijven, proberen we rekening te houden met iedereen en ieders belang. Dit
alles met in het achterhoofd een mooie leefbare toekomst voor ons dorp en onze
(klein) kinderen te realiseren.
Mede namens de werkgroep wens ik alle Boskanters een fijne zomervakantie toe.
Vz stuurgroep MFA,
Hans v.d. Gouw
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Activiteiten op
Hemelvaartsdag
druk bezocht

D

e activiteiten die jaarlijks door v.v. Boskant
op Hemelvaartsdag worden georganiseerd,
zijn opnieuw zeer succesvol verlopen. Deels
heeft dat ook wel te maken met het weer. De
voorspellingen waren niet echt optimistisch, maar
gelukkig beperkte de regen zich tot de ochtenduren.
Daarna was het prima ‘evenementen-weer’, zowel
voor een bezoek aan de vlooienmarkt als voor
deelname aan het 7 tegen 7 toernooi.
De vlooienmarkt, waarvan de opbrengst bestemd
is voor onze voetbaljeugd, werd druk bezocht. Het
bezoekersaantal was een fractie minder dan die van
vorig jaar, maar daar heeft de opbrengst, die opnieuw
hoger was dan die van de voorgaande jaren, dus niets
onder geleden!
Ook bij de organisatie van het 7 tegen 7 toernooi was
de stemming opperbest. Ondanks het feit dat de KNVB
een volledig voetbalprogramma had ingepland op
Hemelvaartsdag, waardoor veel (senioren) spelers
verplichtingen hadden, hadden zich toch nog 14
teams ingeschreven voor het toernooi. Met name de
jeugd was goed vertegenwoordigd! Rond half 5, na het
spelen van maar liefst 46 (!) wedstrijdjes, was bekend
wie deze keer met de wisselbokaal op huis aan mocht.
Opnieuw bleek dat de vriendengroep ‘De Koninklijke’
te zijn, die in de finale het team van familie van de
Wijdeven wisten te verslaan. Daarmee leverden ze
een prima prestatie, want ook vorig jaar wisten ze het
toernooi te winnen.
De sportiviteitsprijs kwam in handen van ‘De
Levensgenieters’, die naast dit resultaat ook
uitstekend presteerden door in het toernooi op de 4e
plaats te eindigen.

De Koninklijke
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Eindstanden senioren 2017-2018
Boskant 1
#

4e klasse G

Team

G

W

GL

V

P

DPV

DPT

1

Wodan 1

26

20

2

4

62

73

29

2

SBC 1

26

16

6

4

54

82

28

3

EMK 1

26

16

4

6

52

74

39

4

Acht 1

26

15

4

7

49

49

36

5

Stiphout Vooruit 1

26

15

3

8

48

49

34

6

Boskant 1

26

13

7

6

46

50

29

7

Mariahout 1

26

11

3

12

36

45

46

8

Boxtel 1

26

9

6

11

33

30

33

9

Bavos 1

26

9

4

13

31

37

48

10

MVC 1

26

7

6

13

27

30

56

11

ELI 1

26

7

4

15

25

28

50

12

ASV'33 1

26

6

2

18

20

38

65

13

RKVVO Keldonk 1

26

5

4

17

18

32

70

14

Essche Boys 1

26

4

3

19

14

27

81

Boskant 2

reserve 2e klasse D

Boskant 3

reserve 5e klasse 23

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

Margriet 2

22

52

74

24

1

DVG 4

22

59

112

18

2

DAW 2

22

52

68

20

2

Schijndel 4

21

36

82

45

3

Schijndel 2

22

42

54

27

3

Nooit Gedacht 4

20

35

77

63

4

Volkel 2

22

35

49

34

4

Nulandia 7

20

34

69

54

5

EVVC 2

22

34

45

46

5

VOW 2

22

34

56

52

6

Heeswijk 2

22

28

33

40

6

Boskant 3

19

32

50

34

7

Nooit Gedacht 2

22

28

36

44

7

WHV 3

21

32

62

59

8

Festilent 2

22

23

35

50

8

Avanti'31 4

20

31

58

61

9

HVCH 3

22

23

38

54

9

HVCH 10

20

26

65

60

10

Prinses Irene 2

22

18

29

56

10

UDI'19 10

22

16

40

93

11

Boskant 2

22

18

33

67

11

Blauw Geel'38 10

22

14

43

135

12

Erp 3

22

17

34

66

12

Avesteyn 4

21

11

33

73

Boskant 4

reserve 5e klasse 24

Boskant 5

reserve 6e klasse 36

#

Team

G

P

DPV

DPT

#

Team

G

P

DPV

DPT

1

WHV 2

20

48

79

24

1

Blauw Geel'38 12

21

53

63

18

2

Schijndel 5

20

45

63

37

2

Nijnsel 4

21

42

70

39

3

WEC 3

20

36

51

41

3

Schijndel 6

22

38

63

41

4

Blauw Geel'38 11

19

34

57

37

4

ELI 4

22

35

64

54

5

Avesteyn 5

20

34

67

38

5

Boskant 5

22

30

44

52

6

Heeswijk 4

19

31

28

30

6

Rhode 6

21

29

43

44

7

DVG 5

20

25

43

56

7

Gemert 7

22

26

31

31

8

Boskant 4

19

17

38

55

8

Heeswijk 5

20

24

36

47

9

Rhode 5

20

16

38

84

9

WEC 4

22

24

35

57

10

VOW 3

20

13

36

60

10

DVG 6

22

23

42

56

11

Avanti'31 5

19

8

21

59

11

Sparta'25 8

22

21

33

46

12

Mariahout 4

21

12

35

74
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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

Heeswijk 6

22

55

104

37

1

Tivoli VR1

20

50

115

22

2

Rhode 7

21

47

90

33

2

SPV VR1

20

42

54

19

3

Nulandia 8

22

44

73

58

3

Ollandia VR1

20

37

66

44

4

Schijndel 7

20

42

73

40

4

Boskant VR1

20

36

68

37

5

Nijnsel 5

22

34

59

54

5

Real Lunet VR1

20

33

71

46

6

Blauw Geel'38 13

22

33

57

59

6

Emplina VR2

19

29

37

46

7

WEC 5

21

31

46

63

7

SBC VR2

20

22

40

64

8

Avanti'31 6

21

26

47

53

8

Avanti'31 VR2

19

20

35

62

9

DVG 7

21

24

50

69

9

Baardwijk VR3

20

18

48

102

10

Irene 2

21

24

43

70

10

FC Cranendonck VR2

18

13

27

67

11

Boskant 6

22

6

27

82

11

Blauw Geel'38 VR1

20

7

25

77

12

UDI'19 12

17

1

17

68

Verrassende winnaar biljartcompetitie
Niets is vanzelfsprekend! Dat geldt
voor de wedstrijden die intussen
gespeeld zijn in de voorronde van het
WK, maar dat geldt zeker ook voor
de biljartcompetitie die op de donderdagavond bij v.v. Boskant wordt
georganiseerd. Twee poules deze
keer, een A- en een B-poule (niet te
moeilijk dus!) Gemiddeld spelen de
iets ‘betere’ biljarters in de A-poule
en de iets mindere goden een trapje
lager. Tenminste: zo is de organisatie
er jaren geleden mee gestart. Intussen
is er wat gehusseld en is die verdeling
niet meer aan de orde.
Omdat er op gemiddelde wordt gespeeld, hebben nagenoeg alle spelers
kans om de wedstrijd te winnen en bepalen vooral de hoeveelheid zenuwen,
de vorm van de dag en/of de mate van
onderschatting wie uiteindelijk de
winnaar wordt van een partij.
In de A poule was vanaf het 1e moment duidelijk (geen zekerheid!) dat
Maurice Vorstenbosch hoge ogen zou
gaan gooien. Opperste concentratie en
mooie patronen leverden hem bijna
altijd een volle score op binnen zijn gemiddelde (max. 15 beurten). Maurice
kreeg bij de fanatieke aanhang na de
winst in poule A dan ook een positie 1
notering in de strijd om de wisselbokaal!
In poule B was het wat lastiger. Daar
speelt de vorm van de dag vaak een
bepalende rol waardoor het veel
lastiger te voorspellen is, wie aan de
biljarttafel aan het langste eind gaat
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trekken. Met enkele (zeer) verrassende
uitslagen (onderschatting door de
tegenstander?) wist Thieu Dekkers zijn
tegenstanders van de groene mat te
spelen zodat hij de tegenstander werd
van Maurice in de strijd om de v.v.
Boskant titel.
Een ongelijke strijd, gonsde het vooraf
al in de wandelgangen. Maurice moest
34 caramboles in 15 beurten en Thieu
‘slechts’ 13. Duidelijk was in ieder
geval wel dat de druk vooral op de
schouder van Maurice kwam te liggen.
Elk punt van Thieu was meteen 7,7 %
van z’n score terwijl dat bij Maurice
slechts op 2,9 % lag. Met andere woorden: Maurice moest bijna 3 keer zoveel
caramboles maken dan Thieu.
Om het verhaal maar kort te houden:
Thieu werd winnaar van de wisselbokaal! Hij verzamelde zijn 13 caramboles in 11 beurten. ‘D’r waren er wel een
paar bij die niet hillemaol zo bedoeld
waren en de ballen hielpen elkaar
soms,’ grijnsde Thieu na afloop. ‘Maar
over een maand zijn jullie dat allemaol weer vergeten,’ zei hij er meteen
achteraan!
Maurice lag eigenlijk goed op schema,
hij had na 11 beurten 30 caramboles
en kwam dus net iets meer dan één
beurt tekort. Voor het neutrale publiek
een verrassende ontknoping van een
spannende finalewedstrijd!
Senior

Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Terugblik seizoen 2017-2018
Door de nieuwe speeldagenkalender van de KNVB
liep het seizoen 2017-2018 erg lang door. Het tweede elftal speelde nacompetitie en moest tot medio
juni aan de bak. De zomerstop – traditioneel een
moment om terug te blikken en vooruit te kijken
– is daarom relatief kort, want voor de selectie
begint het seizoen begin augustus alweer. Daarom
eerst een hele korte terugblik om vervolgens het
vizier op het nieuwe seizoen te richten.
Het seizoen 2017-2018 zal niet als onvergetelijk de
boeken ingaan. Veel elftallen presteerden meer dan
behoorlijk, maar een kampioenschap of promotie
viel er uiteindelijk niet te vieren. Bij de jeugd wist
de JO8 wel al haar wedstrijden in (klinkende) overwinningen om te zetten, maar omdat de KNVB voor
deze leeftijdsgroep geen ranglijsten meer bijhoudt
mochten zij zich officieel geen ‘kampioen’ noemen.
Toch was een feestje wel op zijn plaats!

Het eerste elftal presteerde ook de tweede seizoenshelft behoorlijk goed en bleef tot de laatste
speeldag in de race voor een periodetitel, die uiteindelijk net niet werd behaald. Met name een paar
thuiswedstrijden tegen de zogeheten ‘kleintjes’
gooiden roet in het eten. De technische staf gaat
er alles aan doen om volgend seizoen de volgende
stap te zetten. Het tweede elftal kon de goede lijn
van voor de winterstop helaas niet doortrekken en
moest in de nacompetitie uiteindelijk het hoofd
buigen. Met degradatie naar de 3e klasse als gevolg.
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Enerzijds werd het team de dupe van het feit dat
diverse sterkhouders (noodgedwongen of door
sterk presteren) doorgeschoven werden naar
Boskant 1, maar anderzijds moet ook aangehaald
worden dat de trainingsopkomst tijdens de lange
winterstop structureel (veel) te laag was. Uiteraard
mist iedereen wel een keer een training, maar als je
bijna de hele winter structureel minder traint dan
de concurrerende teams, dan zie je dat uiteindelijk
terug op het veld. Hopelijk wordt hieruit lering
getrokken, want ook voor de trainers en de wel
aanwezige spelers is het veel leuker als er goed en
fanatiek getraind kan worden. Ron van Uden heeft
gelukkig aangegeven ook volgend seizoen voor
deze groep te willen staan en de TC heeft er alle
vertrouwen in dat hij er – met diverse nieuwelingen die overkomen uit de jeugd – in slaagt om een
frisse, nieuwe start te maken.
De lagere elftallen deden weer goed mee in hun
competities, maar de wat oudere teams (Boskant
4 en 6) hadden het duidelijk moeilijker. Volgend
seizoen gaan zij het daarom ook iets anders doen.
Hierover later meer. Het vrouwenteam draaide een
prima seizoen en eindigde hoog in de ranglijst.
Volgend seizoen krijgt het team een impuls vanuit
het meidenteam en kunnen de dingen alleen maar
nog beter gaan. Ook hierover later meer.
Bij de jeugd was de JO8 (zoals eerder vermeld) het
meest succesvol, maar ook de JO10 (2e), JO13 (2e)
en JO15 (3e) behaalden hoge eindklasseringen in
het voorjaar. Bij de oudere jeugd (JO17, JO19 en
MO17) hadden we vaak grote problemen om de
teams compleet te krijgen. Hierover is in de vorige
editie van het clubblad al uitgebreid uitgewijd,
maar hierbij in elk geval nogmaals dank aan alle
betrokken spelers en leiders, die met kunst- en
vliegwerk iedere week voor een elftal hebben gezorgd. De JO15 mag daarbij niet onvermeld blijven,
want zonder hun bereidheid om de andere teams
te helpen zou dit zeker niet gelukt zijn!
Na een seizoen zijn er altijd diverse kaderleden
die afscheid nemen, vaak na jarenlange inzet voor
de vereniging. Vanuit de TC jeugd wil ik sowieso
iedereen bedanken, maar even de volgende personen speciaal vermelden omdat zij jarenlang hun
bijdrage hebben geleverd: Peter Habraken, Ad v.d.
Laar en Marcel Boonman (allen JO19), Anita van
den Oever (MO17), Carli Creijveld (JO15) en Jurgen
van der Laar (JO13). Allemaal heel erg bedankt!
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Seizoen 2018-2019
Invulling kader
Voor de selectie is het kader voor 2018-2019 inmiddels rond. Al vroeg in het seizoen werd met hoofdtrainer Mayk van Driel overeenstemming bereikt
over een verlenging van de samenwerking met nog
een jaar. Snel na de winterstop volgde ook de toezegging van Ron van Uden om nog minimaal een
seizoen door te gaan als trainer/coach van Boskant
2. Daarnaast zullen ook Fred van Bussel (keeperstrainer) en Lindy Bright (verzorgster) volgend
seizoen doorgaan in hun huidige rol.
Wijzigingen zijn er ook: de twee “Jannen”, leiders
van Boskant 1 en 2, zullen volgend seizoen het
stokje gaan overdragen aan de nieuwe generatie.
Jan van Hastenberg heeft meerdere seizoenen
met veel passie het leiderschap van Boskant 1
ingevuld, maar heeft vanaf het begin aangegeven
graag plaats te maken als een jonger alternatief zich zou aanbieden. Toen Thom
Saris (tot en met dit seizoen
assistent-scheidsrechter van Boskant 1)
aangaf graag verder
te willen gaan als
leider voegde Jan
de daad bij het
woord en maakte
hij ruimte voor zijn
jonge opvolger. Jan
zou Jan niet zijn als hij
niet meteen aanbood
Thom goed in te werken en dat zal dus ook
zeker gaan gebeuren.
Jan, nogmaals dank
voor al jouw werk als
leider! Gelukkig heb
je nog 20 andere
functies binnen de
vereniging!
Jan van Boxtel is eveneens al zeer lang bij de selectie betrokken, zowel bij Boskant 1 als bij Boskant
2. Al vrij vroeg in het seizoen gaf hij aan het leiderschap van het tweede steeds moeilijker te kunnen
combineren met zijn andere hobby’s, activiteiten
en privé leven. Voor de TC lag er toen een behoorlijke opgave om een opvolger te vinden, maar dat
bleek mee te vallen. Bij Jan zit het namelijk in zijn
karakter dat hij zich ook zelf verantwoordelijk voelt
voor het vinden van een opvolger, dus voor we het
goed en wel wisten droeg Jan met Ben Heijmans
een uitstekende kandidaat aan. Een gesprekje later
waren we er al uit: Ben gaat het stokje van Jan
overnemen en zal dat ongetwijfeld zeer goed gaan
doen. Jan bedankt en Ben: veel succes!
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Blijven de posities van assistent-scheidsrechter
nog over. Bij Boskant 1 zal Thijs van Asveldt het
stokje (letterlijk) gaan overnemen van Thom. Ook
hier geldt dat deze jongens dit grotendeels al zelf
hadden geregeld, hetgeen het werk van de TC
aanzienlijk vergemakkelijkt. Bedankt daarvoor! Bij
Boskant 2 zal Jaap van de Linden de vaste assistent
scheidsrechter worden. Het is erg jammer dat zijn
vele blessures mede aan deze beslissing ten grondslag liggen, maar wel heel fijn en klasse dat hij dit
wil doen. Ook Thijs en Jaap veel succes volgend
seizoen!
Bij de lagere elftallen blijft het kader grotendeels
intact, al moeten er nog wel een paar vacatures
ingevuld worden. Vooral bij de tweede oudere
teams (info volgt) is er nog behoefte aan leiders
en bij voorkeur ook assistent-scheidsrechters.
Bij het jeugdkader zijn jaarlijks traditioneel veel
wisselingen, maar ook dit plaatje hebben we voor
het nieuwe seizoen voor 90% rond. Op een aantal
plekken zoeken we nog mensen. Gelukkig heeft een
groep van selectiespelers wederom aangeboden
op toerbeurt mee te willen draaien om jeugdtrainingen te verzorgen. Dit wordt zeer op prijs gesteld,
zowel door de TC als door de betreffende teams!
Starten met 35+ teams
Dit seizoen hadden onze oudere seniorenteams (4e
en 6e) het relatief zwaar in hun competities omdat
zij veelal tegenstanders troffen die gemiddeld 20
jaar jonger zijn en (iets) harder rennen en dit ook
(iets) langer volhouden. Binnen beide teams was
er daarom veel animo om over te stappen naar
de zogenaamde 35+ competitie van de KNVB. Na
wat intern overleg is besloten dit volgend seizoen
inderdaad met beide teams te doen. Naast Boskant
1 t/m 4 en het vrouwenelftal, hebben we in 20182019 dus de primeur dat we ook een 35+ 1 en een
35+ 2 team hebben!
Wat houdt dit 35+ voetbal precies in?
• Geen promotiemogelijkheid.
• Minimale leeftijd van 35 jaar (vanaf de dag
waarop je 35 jaar wordt).
• Ieder team mag per wedstrijd drie dispensatiespelers van 30 jaar of ouder.
• Doorlopend wisselen van maximaal 5 spelers is
toegestaan.
• In district Zuid II bedraagt de speelduur 2 x 35
minuten, met een rusttijd van 15 minuten.
• De snipperdagregeling is van toepassing.
• Wedstrijden worden geleid door verenigingsscheidsrechters.
Door deel te nemen aan deze 35+ competities
hopen we enerzijds het spelplezier van de (iets)
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oudere actieve leden te vergroten en anderzijds het
aantal blessures terug te dringen. Beiden moeten
dan uiteindelijk leiden tot een hogere opkomst!
Meiden- en damesvoetbal
Afgelopen seizoen hadden we in de jeugd twee
meidenteams en bij de senioren een vrouwenteam
dat 7×7 voetbal speelde. Met 10 meiden had de
MO13 een grote groep enthousiaste speelsters
en zij hadden dan ook geen enkel probleem om
door het seizoen heen te rollen. Bij de MO17, dat
11×11 speelt, lag dit helemaal anders. Zij hadden
uiteindelijk gewoon te weinig speelsters, waardoor
het een wekelijkse puzzel was om tot een elftal te
komen. En helaas zijn sommige wedstrijden ook
gewoon niet gevoetbald. In overleg met alle betrokkenen heeft de TC daarom besloten het meiden- en
damesvoetbal anders in te richten: er komt 1 groot
MO15 team bij de jeugd en een 11×11 team bij de
senioren. Daarvoor was het wel nodig dat alle 15+
meiden zouden doorschuiven naar de senioren.
Gelukkig vonden de meeste meiden dit alleen maar
leuk. De paar die twijfelden begrijpen in elk geval
waarom het nodig is en sluiten fanatiek aan bij het
vrouwenelftal. Veel succes meiden en dames!
Samenwerking Boskant en Ollandia bij JO19
V.V. Boskant en V.V. Ollandia gaan in het seizoen
2018-2019 gezamenlijk een JO19 team op de been
brengen. Het gaat om een zogenaamd samenwerkingsteam (ST), een constructie die verenigingen
van de KNVB voor 1 seizoen mogen gebruiken om
de teamindelingen rond te krijgen. Het betreft dus
ook met nadruk een samenwerking die enkel geldt
voor het seizoen 2018-2019. Voor beide verenigingen is dit een nieuwe stap, maar voor de technische commissies en (jeugd)besturen was al snel
duidelijk dat deze oplossing voor zowel Boskant
als Ollandia bijna alleen maar voordelen kent. Op
maandag 4 juni jl. werd de overeenkomst voor 1
seizoen daarom officieel ondertekend in de kantine
van Ollandia. Dit gebeurde in het bijzijn van de betrokken spelers, leiders en enkele ouders, die allen
in het voortraject zijn betrokken en met enthousiasme hebben gereageerd op het initiatief.
Wat zijn precies de voordelen voor v.v. Boskant?
Het allerbelangrijkste is dat dankzij deze oplossing
onze JO19 spelers volgend seizoen ook daadwerkelijk in een JO19-team kunnen spelen. Zonder
samenwerking zou het alleen met veel offers
mogelijk zijn om zowel een JO17 en JO19 team op
de been te krijgen. We hadden dan een grote groep
(JO15 en JO17) spelers vervroegd moeten doorschuiven en diverse seniorenspelers (met dispensatie) tegen hun zin in bij de jeugd laten spelen.
Dit is geen wenselijke situatie, zoals de ervaringen
van dit seizoen ons geleerd hebben. In de nieuwe
opzet kunnen onze JO19-spelers dus gewoon de
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logische vervolgstap in hun ontwikkeling zetten
en hoeven ze niet (veel) te vroeg door naar de
senioren. Hetzelfde geldt voor onze JO15 en JO17
spelers: we hoeven met hen niet te gaan schuiven,
maar ze kunnen in hun eigen leeftijdscategorie
en bij hun vrienden blijven spelen. Hiermee is het
tweede grote voordeel genoemd. Verder zal de
druk op de jongere elftallen om wekelijks spelers af
te staan aan een hoger team nu veel minder groot
worden, wat minder geregel en naar verwachting
ook minder blessures (i.v.m. wekelijks meerdere
wedstrijden spelen) tot gevolg heeft. Het laatste
grote voordeel zit in de samenstelling van het kader. Het is de laatste jaren niet makkelijk gebleken
voldoende leiders en vooral trainers te regelen voor
de hogere jeugdteams. Door de samenwerking met
Ollandia kunnen we deels ook gebruik maken van
hun kader.
Uiteraard zijn er ook nog wat vraagtekens. We
zullen op 2 verschillende locaties gaan spelen. Hoe
gaan we dat doen? En hoe zit het met de tenues?
Waar gaan we trainen en wanneer? Hoe worden
alle administratieve zaken geregeld? Allemaal vragen waarmee de beide technische commissies aan
de slag zijn gegaan. De precieze details ontvangen
alle betrokkenen nog, maar wat in elk geval duidelijk is, is dat er 1 keer per week in Boskant en 1 keer
per week in Olland getraind gaat worden. De thuiswedstrijden zullen om en om op de beide sportparken worden afgewerkt om zo het hele seizoen
binding met beide verenigingen te houden. Tot slot
is ook duidelijk dat Boskant de 'penvoerder' zal
zijn en de administratieve zaken (via Sportlink) zal
afhandelen.
Uiteraard zullen we zeker in het begin aan de situatie moeten wennen. De technische commissies,
besturen, spelers en leiders hebben er veel vertrouwen in dat dit initiatief tot een succesvol seizoen
2018-2019 zal leiden!
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.
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
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Voor meer informatie over het nieuwe pupillenvoetbal: zie www.knvb.nl/pupillenvoetbal

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.
Boskant heeft volgend seizoen een JO12 team en
voor dit team verandert er dus duidelijk iets aan
de veldafmetingen. Er kan niet (volledig) gebruik
worden gemaakt van de bestaande belijningen,
dus er zal met hoedjes moeten worden gewerkt om
de gevraagde veldafmetingen te realiseren.

Bovenstaande afbeelding maakt duidelijk hoe dit
gedaan kan worden.

Tot slot
Afgelopen seizoen was het even wennen aan
de nieuwe indeling van het seizoen. Het begon
allemaal iets later, maar we gingen ook beduidend
langer door, waardoor we bijvoorbeeld in de knoop
kwamen met het thuistoernooi, het jeugdkamp en
de sponsor- en vrijwilligersavond. Uiteindelijk is
dit allemaal opgelost, maar het is handig nu alvast
te kijken hoe de kalender voor 2018-2019 eruit
ziet. Hieronder een overzicht met de belangrijkste
data. Laat je hier dus niet door verrassen en houd
er rekening mee met het plannen van weekendjes,
uitstapjes etc.!
Allemaal een hele fijne vakantie en tot volgend
seizoen!
Rudy Neggers
TC v.v. Boskant

Aandachtspunten speelkalender 2018-2019
• Weekend 1 en 2 september start bekerwedstrijden senioren en jeugd
• Weekend 22 en 23 september start competities senioren en jeugd
• 16 december laatste ronde 2018 (1e team) en inhaal lagere teams (anders 9-12 klaar)
• 20 januari hervatting competitie 1e team. Vanaf 20-01 ook inhaal lagere teams.
• Carnaval vrij
• Pasen programma 1e team, andere teams vrij (in overleg inhaal mogelijk).
• Hemelvaart en Pinksteren in principe geen programma meer (m.u.v. nacompetities / bekerfinales)
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Selectieweekend
Wasabi, Pardoes & Stef Stuntpiloot
N

a eerdere uitstapjes naar het
noorden van het land en enkele bezoekjes aan de Belgische
Ardennen, was een adresje dichter bij
huis vorig jaar goed bevallen. Helvoirt
was dit jaar dan ook onze bestemming.
Voor enkele selectieleden een bekend
adres, waar we enkele jaren geleden
ook al tweemaal gebivakkeerd hebben.
De accommodatie ligt lekker afgelegen
in de bossen, zodat we niet bang hoefden te zijn dat de ‘opzichter’ ’s nachts
het welbekende buikschuiven kwam
verstoren. Ook is het niet bepaald een
vijfsterrenhotel, iets wat goed uit komt
met ons, ook dit jaar weer, redelijk agrarische gezelschap.
Na aankomst werden de nachtvertrekken ingericht en genoot iedereen al snel
van een lekker fris pilsje. Toen ook de
laatkomers eenmaal gearriveerd waren,
was het tijd voor de ontgroening. Iedereen die dit jaar voor de eerste keer van
de partij was, moest in een kring gaan
zitten. Aan de hand van enkele potjes ‘Stef Stuntpiloot’, ontstond er een
volgorde, waarin iedereen een heerlijk
gerechtje mocht kiezen. Aangezien er
onder andere meelwormen, azijn en

soesjes met wasabi en scheerschuim
op het menu stonden, was het toch wel
verstandig om goed je best te doen.
Maar niet iedereen kan natuurlijk
winnen en aan Joep van Breemen zijn
gezichtsuitdrukking te zien, waren die
soesjes zo verkeerd nog niet.
Inmiddels was ook het WK voetbal
begonnen en werden de wedstrijden
Marokko-Iran en Portugal-Spanje
aandachtig gevolgd door de fanatieke kijkers. Daar waar in Rusland flink
gestreden werd om de winst, stond
voor de aanwezigen ook een toernooi
op het programma: De FIFA World Cup
Pils - Helvoirt 2018. Verdeeld in groepen
werden er verschillende drankspellen
gespeeld. Een onderdeel was natuurlijk
het bekende ‘beerpong’, maar ook bij
‘stressbal’ en ‘Stef Stuntpiloot’ ging het
er fel aan toe.
Ondanks dat het toernooi na enkele
ronden in principe voorbij was, werd er
door een grote groep toch nog fanatiek
verder gespeeld. De flessen bier werden
ingeruild voor wat wonderdrankjes uit
het door Gérard gesponsorde kistje, met
alle gevolgen van dien. Voor sommigen
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betekende dit dat de avond al vroeg tot
een eind kwam, anderen gingen nog
wat langer door, binnen of buiten bij het
kampvuur.
Voor de nachtbrakers die pas hun bed
opzochten toen de ochtend al weer was
aangebroken, zal het zeker vroeg zijn
geweest zaterdagochtend. In tegenstelling tot andere jaren ging de wekker
al om half 10. “Waarom moeten we in
godsnaam zo vroeg op?”, klonk het al
klagend vanuit verschillende hoeken.
Eerdere geruchten over een GPS-tocht
zorgden ook niet bepaald voor een
vrolijkere stemming. Toen uiteindelijk
koers werd gezet richting De Efteling,
waren er nog steeds die dachten dat er
vanaf de parkeerplaats daar, alsnog een
GPS-tocht plaats zou gaan vinden. Gelukkig was dit niet het geval en zouden
we het park echt gaan bezoeken.
Eenmaal binnen bleek niet Symbolica,
maar wijzelf de nieuwste attractie te
zijn. Bepakt met een aantal afgeladen
volle bolderkarren, werden we flink
nagekeken door de andere bezoekers.

nog genoeg ritjes gemaakt in de Baron,
Joris & De Draak, de Python en de overige attracties.
Na deze lange dag, kon iedereen bij
terugkomst in Helvoirt weer even
rustig bijkomen. Er werd weer voetbal
gekeken, van de zon genoten en ook de
eerste potjes ‘beerpong’ werden alweer
gespeeld.

Om toch nog een spelelement te
koppelen aan deze dag, was er door de
organisatie een ‘puzzeltocht’ bedacht.
In groepen moesten er aan de hand van
enkele raadsels verschillende attracties
worden geraden, waarna er in of bij
deze attractie een groepsselfie gemaakt
moest worden. De meningen over
dit spel waren als vanouds weer flink
verdeeld. Een aantal personen was dan
ook blij toen dit spel erop zat. De rest
van de middag hebben zij de de attracties alleen nog maar, liggend in het gras,
met een biertje in de hand, bekeken.
Eenieder vulde deze dag uiteindelijk op
zijn of haar eigen manier in. En ondanks
de drukte in het park, was het wachten
bij de attracties goed te doen en zijn er

Hierna was het alweer tijd voor het
zaterdagavondprogramma. Allereerst
werd er afscheid genomen van Stan
Veldkamp, Jaap van der Linden en Vincent Staals. Om verschillende redenen
stoppen zij na het voorbije seizoen als
speler in de Boskantse selectie. Via deze
weg willen wij hen nogmaals bedanken
voor hun inzet de afgelopen jaren.
Na dit ‘officiële’ gedeelte stond de inmiddels
traditionele zaterdagavondquiz op het
programma. De quiz
bestond uit verschillende onderdelen,
zoals geblurde foto’s,
rebussen, ‘raad de
neus’ en een aantal
open vragen, waarin
het geheugen van de
aanwezigen grondig
getest werd. Na dit
grandioos spektakel werd de zaal
omgebouwd tot een
kleine bioscoopzaal,
want het was tijd
voor de première
van het al even
traditionele weekendfilmpje. In enkele korte sketches,
met acteerwerk van zeer hoog niveau,
worden opvallende situaties van het
afgelopen seizoen op de hak genomen.
Mochten er personen zijn die nu alweer
beeldmateriaal aan willen leveren voor

het filmpje van volgend jaar, onze inbox
staat altijd open!
Nu het avondprogramma erop zat, kon
ieder zijn of haar eigen gang weer gaan.
Voor een enkeling betekende dat al snel
weer doorgaan met waar zij al ongeveer
het hele weekend bezig waren: ‘beerpong’. Ook deze avond bleef het nog
lang gezellig. Zo gezellig zelfs, dat diep
in de nacht besloten werd dat Vincent
zijn auto toch niet helemaal correct geparkeerd had. Met wat helpende handjes werd zijn auto keurig in een parkeervak, wat verderop in het bos, strak
tussen enkele bomen gezet. Om ook
zijn banden nog wat te ontzien, werd de
auto netjes op een aantal kratjes gezet.
Vincents dank was dan ook enorm, toen
hij dit grootse gebaar ontdekte. Hierna
kon iedereen met een gerust hart gaan
slapen.

De volgende dag was het alweer
tijd om huiswaarts te gaan. Iedereen
droeg zijn steentje bij aan de grote
schoonmaak, al deed de één dit iets
actiever dan de ànder.
Terugblikkend op deze dagen kunnen
we wel weer stellen dat het wederom
een geslaagde editie van het selectieweekend was. We willen iedereen dan
ook van harte danken voor zijn of haar
aanwezigheid en hopen dat iedereen
volgend jaar weer van de partij is!
De organisatie
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VOETBALKAMP

T

ijdens het Pinksterweekeinde
was het weer zover: het jaarlijkse voetbalkamp voor de jeugd!
Ook dit jaar is er bij de staf van
het kamp nieuwe leiding mee geweest.
De keukenprinsessen Suzan en Jolanda
waren er beiden voor het laatste jaar
en daarom zijn we dit jaar versterkt met
Sandra. Ze heeft haar vuurdoop uitstekend doorstaan en we gaan er dan ook
van uit dat Sandra de komende jaren
onze rots in de branding wordt voor wat
betreft de kampmoeders. Ook bij de
groepsleiders moeten we na dit jaar afscheid nemen van twee vertrouwde namen: Daan en Jurgen zijn dit jaar voor
de laatste keer mee geweest. Gelukkig
hebben we versterking gekregen in het
team met een leider van de allerkleinsten: Maarten.
Jammer genoeg was hij vooraf al geïnformeerd over de traditie dat nieuwe
leiders op de laatste dag van het kamp
zich in het pak mogen hijsen als schietschijf tijdens het ‘konijnen schieten’.
Slim als hij is, is Maarten dus een dagje
eerder naar huis gegaan.
Vrijdag 18 mei zijn we op tijd naar het
scouting gebouw in Oirschot gegaan
om de voorbereidingen van het kamp te

treffen en de kinderen met hun ouders
te ontvangen. De plaatsen voor de
slaapzalen waren in de voorbereiding
al verdeeld. We hadden dit jaar zelfs
zo veel kinderen mee dat we een extra
slaapzaal moesten regelen. Het was
ideaal dat deze zaal aan de andere
zijde van het gebouw was, zodat we de
allerkleinsten op tijd en rustig in bed
konden leggen.
Maar voor het zover was, mochten de
kinderen van JO7 en JO8 hun team
vertegenwoordigen bij het lolly-spel.
Jurgen gaat dit onderdeel
van het kamp zeker missen.
We hadden ook nog een
jarige in ons midden: Toby.
Natuurlijk hebben we met
z’n allen voor hem gezongen en Toby heeft op een
heerlijk zakje chips getrakteerd. Onder het genot van
het zakje chips hebben
we bij het kampvuur de
pubquiz van Rudy gedaan
en dat was alweer het einde
van dag 1.
Zaterdagochtend konden
de kinderen direct op het
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springkussen, omdat deze door Daan
en Wim vrijdag al was opgehaald. Toen
de (bijna) mannen van JO13 eindelijk
wakker werden, hadden ze een dusdanige honger dat ze uit eigen beweging
de buiteneetzaal op gingen bouwen
met tafels en banken. Na het ontbijt zijn
we gestart met de zeskamp. Deze was
georganiseerd door Jolanda in samenwerking met Anke. Doordat er dit jaar
een aantal nieuwe spelen is bijgekomen
én door de uitermate strakke organisatie, is deze dag voortreffelijk verlopen.
De kinderen zijn de hele dag fanatiek,

maar ook sportief, de strijd met elkaar
aangegaan. Uiteraard met dank aan de
ouders en zussen die zich opgegeven
hadden om hierbij te helpen.
Opnieuw hebben we het ‘lang zullen ze
leven’ moeten zingen, want we hadden
zelfs 2 jarigen: Kuba die na de zeskamp
zijn traktatie heeft uitgedeeld en Rick
die na het eten ook nog een schepijsje
mocht uitdelen uit de originele ijskar.
Het eten werd verzorgd door André en
Sylvia Olislagers die er met hun frietkar
waren; lekker smullen dus.
Na het eten de wandelschoenen aan
en op naar Oirschot centrum, waar
we de vossenjacht hadden. Wim had
dit jaar als thema ‘bekende personen’
gekozen en de vele vrijwilligers hadden
echt enorm veel werk gemaakt van hun
vermommingen. Zo kon het zijn dat
je zomaar oog in oog kwam te staan
met Suske en Wiske, Koning Willem
Alexander en Koningin Maxima of zelfs
Vincent van Gogh. Oirschot weet dat
we geweest zijn! Alle groepen hadden
dan ook de juiste antwoorden en de
eindstand moest bepaald worden door
de groep die als eerste de antwoorden aan Joris had gegeven. Na afloop
hebben we bij het kampvuur gezeten

met frisdrank en een fruithapje (van De
Bever Groente en Fruit), want daar was
overdag geen tijd meer voor met al die
traktaties. En, gezonde sportmensen
als we zijn, wilden wij de kinderen de
broodnodige vitamientjes niet onthouden natuurlijk.

Zondag was weer de allerbelangrijkste
dag van het kamp: HET VOETBALTOERNOOI!!!
Dit is waarvoor de echte voetballers in
alle vroegte in volledige tenues uit de
slaapvertrekken komen. Er is amper tijd
voor ontbijt, want er moeten opstellingen worden gemaakt , tegenstanders
worden geanalyseerd en tactische
besprekingen worden gehouden. Het
fanatisme druipt er vanaf. Prachtig om
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te zien dat ook de kleinste kinderen
zeker niet worden vergeten hierin: hun
doelpunten tellen namelijk dubbel! Dit
jaar is de kampioen van het voetbaltoernooi Barcelona geworden onder
leiding van ‘tikkie takkie’ John, ondanks
een kleine nederlaag in de eerste wedstrijd. Na het voetbaltoernooi zijn verschillende kinderen zich gaan
douchen (ja, echt waar!),
niet wetende wat een
hindernisbaan inhoudt.
We denken dat ze dit
na dit weekeinde nooit
meer zullen vergeten,
maar voor het zover was
hadden we nog een stel
pannenkoekenbakkers.
Een compleet nieuw
team (Wilma, Karin en
Mirjam) die in korte tijd honderden pannenkoeken (met de eieren van Adjan en
Wilma Kuijpers) wisten te bakken voor
de hongerige kinderen.
Na het eten van de heerlijke pannenkoeken hebben de bakkers zich ook nog
beschikbaar gesteld om de kinderen
naar de kazerne in Oirschot te brengen
voor de hindernisbaan. Rennen, klimmen, klauteren, tijgeren en daarna…....
opnieuw douchen.

Bij terugkomst bij het scoutinggebouw
waren de meeste kinderen (en leiders)
niet meer in staat om het bosspel te
gaan spelen. Dit zouden we dit jaar
wel kunnen laten gaan, dachten we.
Later bij het kampvuur toen de kleinere
spelers al op bed lagen begonnen de
moppentoppers van JO13 en MO13; dit
duurde wederom tot in de late uurtjes,
maar toen moesten we toch maar weer
eens gaan slapen.
Maandag stond in het teken van opruimen van het kamp, maar de kinderen
waren nog niet vergeten dat we het
bosspel nog niet hadden gespeeld. Dus
in rap tempo met zijn allen opgeruimd
en naar het bos. Daar hebben we
het bosspel van smokkelaar Maarten
gespeeld. Wie weet het meeste geld te
smokkelen?
Toen we terug kwamen hadden de keukenprinsessen opnieuw een heerlijke

lunch voor ons klaar staan.
Na de lunch kwamen de eerste ouders
alweer om de kinderen op te halen en
konden ze nog net zien hoe Maarten,
verkleed als olifant, fanatiek door de
kinderen werd afgeknald met plastic
ballen. Ook dit spel kon Barcelona niet
meer van de eerste plaats krijgen.
Tijdens de prijsuitreiking werden ook
de kampman Luuk en de kampvrouw
Rosan geëerd voor hun betrokkenheid
bij andere kinderen en hun positieve
bijdrage aan de sfeer. Daarna was het
laatste woord aan de kampleider, die
iedereen voor een geweldig kamp heeft
bedankt en hopelijk weer tot volgend
jaar.

gezorgd voor een fantastische sfeer. En
natuurlijk ook dank aan de leiders en
keukenprinsessen die hebben gezorgd
dat alles op rolletjes liep. Ook heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers en sponsors: zonder jullie is dit niet mogelijk!

Kortom: het was weer een prachtig
weekend!

Tot volgend jaar,

Daarvoor willen we in eerste instantie
de kinderen bedanken die weer hebben

Walking Football
in Boskant?
Een plek in de selectie van het Nederlands Walking Football Team
zit er helaas niet meer in. De selectiedagen hiervoor vonden
plaats op maandag 30 april in het Olympisch Stadion in Amsterdam, speciaal gericht op het WK Walking Football dat op 12 mei
gehouden wordt in Engeland. Maar niet getreurd, in de Boskantse
selectie voor het walking football is zeker nog een plekje vrij!
"Walking football? Wat is dat nu weer?", hoor ik je denken. Walking football is gericht op 60-plussers die niet meer het lichaam
hebben om flink op en neer te rennen, maar toch nog graag met
een bal aan hun voet bezig zijn.
Er wordt op een klein veldje 5-tegen-5 of 6-tegen-6 gespeeld, rennen en slidings zijn verboden. Het spelletje is enorm in opkomst,
op veel plekken in Nederland wordt er al fanatiek deelgenomen
en ook de KNVB biedt ondersteuning!
In de Boskantse wandelgangen vingen wij op dat er binnen onze
vereniging al een aantal 'senioren' zijn die 's nachts dromen over
een rentree op de groene mat. Vandaar deze oproep.
Ben jij geïnteresseerd in een ontspannen potje voetbal met je
oude voetbalmakkers, meld je dan bij Huub v.d. Zanden. Samen
kan er dan gekeken worden wat de mogelijkheden op het gebied
van walking football binnen onze vereniging zijn!
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In het bijzonder de shirtsponsors:
• Rob Bosch schilderwerken
• Mark van den Akker, café ‘t Kerkpleintje
• Theo de Koning, De Koning bouw en
onderhoud
• John Welvaarts, melkvee/landbouwbedrijf
We kijken alweer uit naar het volgende
voetbalkamp.

Namens de hele kampleiding,
Joris

Het seizoen 2017-2018 had
ons meer kunnen brengen!

Beleving langs de zijlijn

Boskant - EMK (3-2)

Acht - Boskant (2-1)

A

fgelopen seizoen was het allemaal net niet wat betreft het 1e
elftal. De start was moeizaam.
In de voorbereiding wisselende
resultaten en een vervelende blessure
bij Glenn, die hierdoor voor de rest van
het seizoen wegviel. In de competitie
begonnen we met een aantal gelijke
spelen en een enkele overwinning. In de
11e wedstrijd leden we onze 1e nederlaag thuis tegen MVC. Hierna verloren
we ook nog thuis van Acht en uit zeer
ongelukkig bij SBC. Hierdoor raakten de
koplopers uit het zicht maar door een
goede eindsprint kregen we weer zicht
op de 4e plaats. Deze zou recht geven op
nacompetitie. In de laatste wedstrijd van
het seizoen zou uit bij Acht de beslissing
vallen wie van ons 2 de nacompetitie in
zou gaan. Uiteindelijk trok Acht aan het
langste eind.
In de loop van het seizoen zijn er een
aantal mensen met vervelende blessure
weggevallen waaronder Brett en Maarten. Ik hoop dat zij allebei en ook Glenn
natuurlijk voorspoedig herstellen en dat

we ze dan nog mogen begroeten in de
selectie.
Door de vele gelijke spelen en de onnodige nederlagen thuis tegen Keldonk
en MVC kwamen we uiteindelijk teveel
punten tekort. De selectie van het 1e is
afgelopen jaar wel breder geworden en
daar hopen we het volgende seizoen dan
ook de vruchten van te plukken.
Bij deze wil ik nogmaals Jantje (van Hastenberg) hartelijk bedanken voor de samenwerking van de afgelopen drie jaren
en Thom (Saris) en Thijs van Asveldt veel
succes wensen met de opvolging. (Thom
wordt leider van Boskant 1 en Thijs neem
de plek van Thom als vlagger over; red.)
Ook Vincent (Staals) bedankt dat je een
jaar bij ons in het doel hebt gestaan en
veel succes bij Brabantia.
Voor het nieuwe seizoen hoop ik dat
we nu wel een keer een prijs pakken en
gezien de mogelijkheden van de selectie
is dat een reële doelstelling!
Mayk

Gehoord & gezien
Achter de Geraniums
In het vorige clubblad hadden we in deze rubriek ook al bovenstaand kopje
gebruikt. Ook dit keer is deze kop actueel. Annie en Annemarie zitten namelijk nog lang niet “achter de geraniums”. Deze super supporters, zorgen
nog trouw voor een mooie bron van inkomsten tijdens de wedstrijden van
het eerste.

Gebak voor v.v. Boskant
Een leuk gebaar van v.v. Rhode. In verband met de (vervroegde) werkzaamheden aan het Rhode sportpark, kwam de vereniging over de gehele linie in de problemen
met het uitspelen van de wedstrijden. Ook v.v. Boskant werd benaderd met de vraag of
een aantal wedstrijden bij Boskant gespeeld konden worden. Geen probleem! Hoe de
taart verdeeld is binnen onze vereniging is helaas niet meer te achterhalen.
Ook als de kunstgrasvelden bij v.v. Rhode een keer getest moeten worden, stellen wij ons
graag ter beschikking. Bij voorkeur in de winterperiode, als onze velden onbespeelbaar
zijn!
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Grote onderhoudsbeurt sportpark

H

et was alweer een poosje geleden dat ons
sportpark een grote (snoei-)onderhoudsbeurt
had ondergaan. Dus was het de hoogste tijd
om er met een aantal personen weer eens
"tegen aan te gaan". En....... misschien nog wel het
belangrijkste; het levert onze vereniging flink wat geld
op! Voorheen werden die werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd en dat kostte onze vereniging flink
wat duiten.
De jaarlijkse snoeibeurt stond gepland op zaterdag 10
maart. Die datum was gekozen omdat we dan aan konden sluiten bij de landelijke actie NLDOET die (financieel) wordt gesponsord door het Oranje Fonds.
Dus voor kosten die eventueel gemaakt moesten worden, konden we het Oranjefonds benaderen!
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Door een grote groep vrijwilligers (25 personen!),
waaronder veel selectiespelers, is er hard gewerkt om
het snoeiafval te verslepen naar een plek waar het door
de gemeente in een later stadium zou kunnen worden
opgehaald. Met name rond het hoofdveld was dat een
enorme klus.
Gelukkig dat Frans van der Heijden met groot materieel
in de buurt was! Natuurlijk maken vele handen licht
werk, maar als het allemaal met de hand had moeten
gebeuren, dan zouden ze nu nog aan het werk zijn!
Het resultaat was in de weken daarna in ieder geval
duidelijk zichtbaar. Ook bij onze vaste Boskant 1 supporters. De complimenten waren niet van de lucht! Kijk
en dan zijn de inspanningen die je als deelnemer hebt
verricht, ook weer vlug vergeten!
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Kantine

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Zoals jullie weten is Marian gestopt als kantinebeheerster. Het bestuur en de kantinecommissie
hebben diverse acties ondernomen om een opvolger te vinden maar dit is helaas tot op
heden niet gelukt. Om te voorkomen dat we de kantine moeten sluiten hebben we een aantal
alternatieven bedacht, maar daarmee zijn we er uiteraard nog niet.
Allereerst is de oorspronkelijke kantinecommissie uitgebreid. Deze commissie bestaat nu uit
Sylvia Olislagers, Jolanda van den Elsen, Thijs van Asveldt, Marian Veldkamp en Huub van der
Zanden.
Verder hebben we de donderdag groep kunnen uitbreiden zodat onze gezellige clubavond
gewaarborgd blijft. Voor zaterdag willen we dezelfde opzet gebruiken als de afgelopen jaren.
Dat betekent dat we de ochtend vullen met vaste vrijwilligers, die op toerbeurt een dienst draaien
en de middag met ouders van de spelers die ’s middags hun wedstrijden spelen. Voor de ochtend
zijn we nog op zoek naar extra krachten. Zo kunnen we voor onze jeugd, hun supporters en
uiteraard onze gasten de kantine gewoon open houden.
Bovenstaande laatste zin geldt uiteraard ook voor de zondag maar daar hebben we een iets
grotere uitdaging. Deze werd namelijk volledig door Marian geleid, maar zal nu grotendeels
met eigen leden (vrijwilligers) ingevuld moeten gaan worden. Hiervoor hebben we een mail
rondgestuurd waar gelukkig positief op gereageerd wordt. We zullen bekijken hoe we iedereen
kunnen indelen en hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Hier komen we uiteraard op terug
omdat we iedereen die mee gaat draaien zo goed mogelijk willen indelen. Bijvoorbeeld omdat,
diegenen die deel uitmaken van een team, ook gewoon moeten kunnen voetballen. Daarnaast
zullen we een barinstructie e.d. moeten maken.
Verder zijn er nog allerlei activiteiten zoals onderhoud, alarm beheer, sleutelbeheer, schoonmaak,
financieel beheer, inkoop, enz. Hier hebben we al best het één en ander voor geregeld, maar
mochten er leden zijn die ons als KC (kantinecommissie red.) extra willen ondersteunen, horen
we het graag. Als iedereen zijn steentje wil bijdragen, kom je niet veel aan de beurt en kan de
kantine als vanouds blijven draaien.
Uiteraard blijven we zoeken naar een volwaardige kantinebeheerder, maar tot die tijd zullen we
het gezamenlijk moeten doen.
Mochten jullie iemand kennen die in aanmerking komt voor één of meer kantinefuncties of die
graag meer wil weten over de kantine, dan horen wij dit graag. Uiteraard ook als je opmerkingen,
vragen of tips hebt. Dat kan via het bestuur, één van de commissie leden of via: kantine@
vvboskant.nl
Huub vd Zanden
Tel: 06 22714266
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De aanloop naar unnen
echte zeventiger!
De tijd vliegt! De festiviteiten in verband met het 60-jarig
bestaan van onze vereniging lijken nog maar enkele
jaren achter ons te liggen. De herinneringen daaraan
leven nog volop! Maar als je de kalender voor ogen
krijgt, blijkt dat feest al weer ‘verjaard’ en zijn we
alweer bijna 10 jaar verder. Volgend jaar, in 2019 dus,
wordt v.v. Boskant een echte zeventiger!

T

ijd om alvast een beetje in de juiste stemming te
komen en nog eens terug te kijken in het verleden.
De redactie (Wil van der Linden, in gezelschap van
Ad Nouwens) is daarvoor op bezoek geweest bij
Gerard (Grard) Rovers die vanaf de oprichting lid is van onze
vereniging en die dus volgend jaar daarmee z’n 70 jarig
lidmaatschap afvinkt!
Wie kan er bitter nog iets vertellen over vruuger!?

Wie wat bewaart, heeft iets, is een veelvuldig uitgesproken
waarheid. In het notulenboek, dat door Martien (Marte) van
den Biggelaar op 10 november 1949 (vanuit eigen voorraad
waarschijnlijk, Martien had unne winkel in huishoudelijke
spullen) in gebruik is genomen, is vanaf de 1e alinea duidelijk en gedetailleerd aangegeven dat er in Boskant weer
gevoetbald ging worden: ʻOp maandag 7 november 1949
had de oprichting plaats van de R.K.V.V. Boskant in café P. v.
Asseldonk om 7 uur; tegenwoordig waren +-70 sportvrienden’.
Gerard Rovers, geboren op 1 augustus ’32, was één van de
aanwezigen. Hij voetbalde tot op dat moment, als echte
Boskanter nog wel, bij Rhode. Toen hij dat ons vertelde en
wij hem een beetje zo van....... aankeken, zei hij, bijna verontschuldigend: “Ja, maar bij d’n Boskant hadden ze geen
A-junioren en daarom ben ik eerder al bij Rhode....... en v.v.
Boskant bestond toen nog niet!” Maar toen de oprichting
een feit zou gaan worden, was hij er als de kippen bij om
zich als lid aan te melden. Ook twee andere Boskanters die
elders al actief waren, Bert en Johan de Beer, vielen op de
klep. Zij waren om diezelfde reden bij Nijnsel actief. Over
een transfer (bedrag) is nooit gesproken! “Dat waren nog
eens tijden wist Grard zich nog te herinneren: 35 cent vur un
pilske, 3 vur unne gulden!”
Bestuurlijk is Grard dan misschien wat minder actief
geweest (pas op latere leeftijd, bij de veteranen blijkt uit
de notulen in latere jaren), maar dat werd ruim gecompenseerd door allerlei andere activiteiten die hij voor de club
uitvoerde. Grard: “Wij moesten o.a. ook contributie opha-

46

len, in de hei. Waar ik er toch inne vergeten. Moest ik vur un
kwartje hillemaol op de fiets terug!”
Gerard komt uit een echte voetbalfamilie. Als aanvoerder
van het 2e elftal behaalde hij in en met een sterk verjongd
team het kampioenschap in het seizoen ’52-’53. Door de
promotie die volgde, voetbalde het 2e op dat moment een
klasse hoger dan het 1e! In overleg met de KNVB werden de
namen omgewisseld; Boskant 2 werd het 1e en Boskant 1
het 2e. Gerard is daarna nog 6 jaar aanvoerder geweest van
het 1e elftal totdat een vervelende knieblessure hem verder
spelen op dat niveau onmogelijk maakte.

Natuurlijk maakten we Gerard complimenten over het feit
dat hij lange tijd aanvoerder geweest was van het team.
Voor promotie dus bij Boskant 2 en daarna bij Boskant 1.
“Het was toch unne moie tijd als ik er aan terugdenk,”
vervolgde Gerard. Je zag aan z’n houding dat hij over de
vroegere tijd nadacht en op het moment dat er weer een
glimlach op z’n gezicht verscheen, was er weer een of andere anekdote die hij ons te vertellen had. “Skoen niet poetsen, zin mister Kox altijd. Als ze teveul blinke, dan fetse ze!”
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Op de foto de familie Rovers: boven v.l.n.r. Frans, Cor, ons vader, Bert, Johan en Jan; onder v.l.n.r. onze Toon, ikzelf, Martien, Pieter en onze Theo.

Hij kwam ook nog ff terug op d’n tijd dat hij samen met Bert
de Beer voor de donateursactie naar Jaap Majoor (had een
café in Nijnsel) ‘moest’. “Jaap was niet thuis maar we waren
van harte welkom en kregen van Bertha, Jaap z’n vrouw,
alvast een pilske. Om d’n tijd dur te komme gingen we mèr
biljarten. En omdat ut allemaal wa langer duurde, en ge op
één been (ok toen al) niet kunt staon, dronken we natuurlijk
toch enkele pilskes meer. Met de opbrengst van de donateurskaart (5 gulden, een hil bedrag toen), konden we de
pilskes nog net betalen. Opgepruufd! Maar Marte bood de
oplossing: klompen schilderen totdat de 5 gulden terugverdiend waren!”
“Als aanvoerder hadde in diejen tijd veul meer
te doen als tiggeworrig”, reageerde Gerard.
“Toen onze keeper, Johan de Koning, thuis
in de wedstrijd tegen Heeswijk geblesseerd
raakte moest ik als aanvoerder bij Ties
Habraken d’n ouwe Alkemade (erkend
huisarts in Rooi) bellen um te vragen of
dattie zo vlug mogelijk naor d’n Bult kon
komen. En toen ik zelf een blessure had,
munne knie ging op slot, moest ik met unne
bessum van Sefa Habraken als kruk, bij Joske
Habraken achter op de fiets op huis aon!”
Gerard verdween een moment naar z’n fotoarchief
en kwam glorieus met bijgaande foto in z’n hand terug. “Ik
stam uit een echte voetbalfamilie, had ik straks al verteld.
Niet alleen echt, maar ook groot. Op dees foto staat ons
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familie elftal toen we hebben gevoetbald tegen de ‘Koningen’. De opbrengst (300 gulden, een kapitaal in die tijd!) was
bestemd voor de Ritaparochie. Dat was in ’54-’55.”
De Hastenbergen waren toch ook zo’n voetbalfamilie was
onze reactie.
“Ja mèr, die kwamen uit verschillende gezinnen, op dees
foto stao ons vader met z’n 10 zonen!” In Rooi hadden de
Koningen net als wij ook zo’n familie elftal en in Veghel
hadde nog de familie Van Crey (de Kraaien) waartegen we ook een keer hebben gevoetbald
om geld te verzamelen voor de H. Hart
kerk.
In d’n (begin)tijd dat ik in het
uurste speulde, had ik bijna nog
unne transfer naar DVG gehad,”
was de volgende anekdote die
in hem opkwam. “Vissen was
een andere hobby van me, ook
van ons Bertha (die ook aanwezig was en ons goed verwende
met een hapje en een drankje) en
zodoende kende ik Bert van de Brand
die toen vurzitter was van DVG. “Die wilde jouw overhalen, vulde Bertha aan, ik kom
ook uit Liempde dus Bert kende ons goed.”
Gerard: “het was zelfs zover dat ik met de overschrijvingspapieren bij Martien van den Biggelaar binnenging. Hij viet

De Bal Is Rond Zomer 2018

de papieren aon, keek unne keer en
reageerde met: d’r wordt niks overgeschreven!!! en scheurde ze vur m’n
ogen kapot.
Op latere leeftijd ben ik ook nog lid
van de veteranen geworden. Ik heb
daar enkele jaren méé gevoetbald,
maar omdat ik regelmatig geblesseerd
raakte, ben ik daor maar mè gestopt
en ben ik gaon vlaggen. Ook ben ik ongeveer 10 jaar, ik weet ut niet precies,
(wedstrijd) leider geweest van de veteranen, samen met Nolleke Nouwens.
Later heb ik nog een aantal jaore in het
veteranenbestuur gezeten in plaats
van onze Toon. Om de week stonden
we ingedeeld voor een competitie wedstrijd, de tussenliggende weken moesten we als vereniging zelf maar regelen.
Ook dat was unne skônne tijd! We hebben daar van alles
meegemakt. Heel skôn waren de jaarlijkse uitstapjes naar
Wamel. Daar kwam Cees van Rossum vandaon die ook bij
de veteranen voetbalde.” Daar zijn we Saskia & Serge nog
eens een keer tegengekomen, die o.a. bekend waren door
hun deelname aan het Euro-songfestival, vulde Bertha aan.
“Hij waar d’r altijd, en ik denk niet dattie ooit de 3e helft
gemist hi,” wist Bertje (de Koning, indertijd ook heel actief
bij de veteranen, als speler en bestuurslid) ons terloops nog
te vertellen. Hij waar d’r gère bè! (Redactie).
“En met Peer van Kaathoven die bij ons voetbalde hebben
we ook nog eens unne keer iets skôns meegemakt”, ging
Grard verder. “D’n scheidsrechter waar ’m vort hillemaol
beu. Met de opmerking: Goa de gè ouwe stropdas maar aon
doen, kon Peer d’r vanaf. Maar Peer was niet vur één gaatje
te vangen. Binnen 5 minuten meldde hij zich wir. Met unnen
skônne stropdas um zunnen nek. Scheids, ik ben er wir! Ik
weet niet mèr of de scheids er um moest lachen, maar hij
kon opnieuw vertrekken, met zunnen stropdas!
Bij de veteranen ben ik unnen keer gekozen tot veteraan van het jaar. Dat was
in 1978. Op d’n avond van de uitreiking
werd er nog stevig gedronken en gerokt.
Dat was toen nog. Ik ben er een week
ziek van geweest! Daarna heb ik nooit
mèr gerokt. Dat had ik dus aon de veteranen verdiend,” grijnsde Grard.
Gerard moet gezien hebben dat we
terloops al een keer op de klok hadden
gekeken want hij vervolgde: “Nog één
anekdote, de laatste dan. Ge moet weten
dat we vruuger altijd met de bus gingen.
Precies, Dortje van Hoof z’n bus. We moesten eens unnen
keer uit tegen Volkel. Het ging er nog al dieje wedstrijd. Zo
erg, dat we recht na de wedstrijd met z’n allen heel vlug, en
dus nog smerig, de bus in moeste omdat de sfeer allesbehalve vriendelijk was. De chauffeur reed ons toen bij UDI’19
het sportpark op, zodat we toch nog lekker hebben kunnen
douchen.”
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Voordat we het interview afsluiten, willen we het toch nog
kort hebben over z’n activiteiten naast v.v. Boskant. Gerard
denkt even na en vervolgt dan z’n verhaal.
“Ergens in het verhaal is al een keer vermeld dat vissen een
andere (grote) hobby is/was. Aan het begin alleen, maar
toen de kinderen wat minder zorg nodig hadden, was ons
Bertha altijd van de partij. We hebben dat lang kunnen
volhouden, maar tiggeworrig is het vissen minder en gao ik
zelf nog veul fietsen of wandelen. Dat deden we vruuger ook
samen heel veul, maar ons Bertha lukt dat helaas niet meer.
Samen met de fietsgroep gao ik wel eens naar de Sint Jan
in De Bosch, dat is un skôn stukske rijden.”
Op de vraag of zo’n tocht niet te vermoeiend is, reageert
Grard gevat: “Ho eens, ik heb er wel inne met stroom! Ut
innigste is dattie soms efkes aon’t infuus moet, maar dat
stelt natuurlijk niet zoveel vur.”
Voetbalwedstrijden bezoeken is er de laatste jaren ook niet
veel meer bij, maar Gerard volgt de club, samen met Bertha, gedurende het seizoen natuurlijk wel wekelijks via de
MooiRooi krant. “En......, zegt Gerard, we blijven goed op de
hoogte door het clubblad dat enkele keren per jaar uitkomt.
Het is trouwens een mooi blad, skôn om te lezen en de foto’s te bekijken (met name de eerstvolgende editie, red.)”.
Met veel plezier hebben
Ad Nouwens en ondergetekende samen met
Gerard en Bertha een
flink aantal uren ʻgebuurt’ over de beginjaren
van voetbalvereniging
Boskant en zijn er, dankzij de inbreng van beiden,
allerlei anekdotes de
revue gepasseerd.
Dit alles, om dat nog
maar eens een keer te
memoreren, in de aanloop naar het 70 jarig bestaan van
onze voetbalvereniging. Het begin hebben we gemaakt,
hopelijk zit er voor een volgende editie ook nog wat in de
‘pijplijn’.
Senior
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IN MEMORIAM
Marnita Merks
Op 28 maart bereikte ons het verdrietige bericht
dat Marnita Merks niet meer in ons midden is.
Ongelofelijk dat we voor deze vitale vrouw die zo
kort geleden met haar man Toon van Eert en het
gezin van haar dochter Jori een mooie toekomst
tegemoet ging in hun prachtige nieuwe woning
in “de neie wijk” een “In Memoriam” moeten
schrijven.
In het kielzog van Leo is Marnita betrokken
geraakt bij onze club en ze heeft ons nooit meer
losgelaten. Ze was er altijd als steun en toeverlaat
voor haar gezinsleden en natuurlijk als supporter
bij het eerste elftal waarbij zeker de derde helft
niet vergeten werd en ze van haar hart geen
moordkuil maakte.
Marnita zou Marnita niet zijn als ze ook niet als
vrijwilliger actief was. Ze heeft vele rollen gehad.
Zo was ze leider/begeleider van de elftallen waar
haar geliefden in speelden, poetspoes, bardienst
en tostimaakster. En de ouderen onder ons weten
zich vast nog wel te herinneren dat ze fanatiek
touwtrekster was bij “De Barzitsters” onder
leiding van Jan Versantvoort.
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Vanaf het moment dat we het nieuws hoorden, is
het ontzettend snel gegaan. Ze kon het niet laten
om toch nog een laatste keer naar een wedstrijdje
van Frank te gaan kijken. Ze zette haar trots opzij
en voortgeduwd door haar Toon kwam ze voor de
laatste keer op ons mooie sportcomplex.
Toen Romi overleed hebben we in “De Bal is
Rond” een tekstje geplaatst. Aan deze tekst
kunnen we nu een couplet toevoegen:

Het laatste fluitsignaal heeft geklonken,
Marnita je mag nu gaan,
Het “sterrenteam in de hemel” krijgt er
een geweldige supporter bij,
Daar kunnen ze van op aan!!
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Adverteerders De Bal Is Rond
De advertenties zijn bij de digitale versie van ‘De Bal Is Rond’ weggelaten. Daarvoor in
de plaats zijn alleen de logo’s van de adverteerders opgenomen. De reden hiervoor is
dat anders de bestandsomvang te groot is voor plaatsing op de website.

Jibbe van de Ven
18 februari 2018, Boskant 1 - Acht 1

Pupil van de Wedstrijd

Hein Scheepens
22 april 2018, Boskant 1 - Essche Boys 1

Luuk Vullings
6 mei 2018, Boskant 1 - Keldonk 1
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Jan van Boxtel en
Marian Veldkamp in
het zonnetje gezet

M

ede door de vernieuwde wedstrijdkalender
van de KNVB en de vele afgelaste wedstrijden
tijdens en na de winterstop moet er door veel
verenigingen nog tot ver in juni worden gevoetbald. Met name door de teams die voor promotie
of degradatie aan de bak moeten in de nacompetitie.
Boskant 2 was één van de teams. Was de 2e beslissingswedstrijd, afgelopen zondag 10 juni, met 1-3 verloren
werd van UDI’19 4. Met dit resultaat kan ook Boskant 2
‘met vakantie’. Op deze late laatste wedstrijddag waren
2 personen voor het laatst in functie: Jan van Boxtel als
leider tweede elftal en Marian Veldkamp als kantinebeheerster. Naast het feit dat Jan z’n rol als leider van het
tweede elftal (een rol die hij ruim 7 jaar heeft ingevuld)
over geeft aan een ander, stopt hij ook met zijn taken in
de activiteitencommissie: de biljartcompetitie, het oliebollen bakken, organisatie familie/vriendentoernooi, etc.
etc. Jan heeft zijn sporen voor ons clubke op heel veel
vlakken dus ruimschoots verdiend! Een enorm belangrijke schakel die vanwege zijn bescheiden persoonlijkheid
zelden op de voorgrond treedt. Het bestuur is hem voor
al z’n inzet méér dan dankbaar!
Naast Jan neemt ook Marian Veldkamp, een andere extreem belangrijke schakel, afscheid. Marian zwaaide op
professionele wijze de scepter over de kantine. Met een
enorm verantwoordelijkheidsgevoel en organisatietalent
was alles tot in de puntjes geregeld. Hoeveel zij wel niet
deed, blijkt wel uit de zoektocht naar een vervanger (voel
je je geroepen neem dan a.u.b. contact op). Gelukkig
blijft ze op de achtergrond een en ander aansturen. Zowel Marian als Jan (samen met hun gezinnen, want hoe
je het ook went of keert, je familie moet achter je staan
bij deze tijdrovende taken) kunnen welverdiend gaan
genieten van de vrij gekomen uurtjes!
Door de reeds eerder genoemde aangepaste wedstrijdkalender is de jaarlijks terugkerende vrijwilligersavond
vroeg in het seizoen gehouden. Vanwege dit tijdstip in
het seizoen zijn op die avond geen ‘stoppende’ vrijwilligers bedankt. Voor Marian en Jan kwam zondag 10 juni
goed uit; de andere "stoppers" zullen zeker nog op een
ander tijdstip ‘aan de beurt’ komen.
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Voorbereiding senioren 2018-2019
Datum

Programma

Tijd

Wedstrijd

Dinsdag 7 augustus

Start training selectie

19.30

Donderdag 10 augustus

Training selectie (ook keeperstraining)

19.30

Zaterdag 11 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 1

17.00

Dinsdag 14 augustus

Training selectie

19.30

Woensdag 15 augustus

Start training vrouwen

19.30

Donderdag 16 augustus

Training selectie
Start training lagere elftallen

19.30

Zaterdag 18 augustus

BRON-toernooi Olland

19.30

Zie programma op pagina 63

Zondag 19 augustus

BRON-toernooi Olland

19.30

Zie programma op pagina 63

Dinsdag 21 augustus

Training selectie

19.30

Woensdag 22 augustus

Training vrouwen

19.30

Donderdag 23 augustus

Training Boskant 1 en lagere elftallen
Oefenwedstrijd Boskant 2

19.30
19.30

Boskant 2 - DVG 2

Zaterdag 25 augustus

Oefenwedstrijd Boskant 1

18.00

Boskant 1 - DVG 1

Boskant 1 - SCMH 1

Maaike van de Wijdeven en Rien van
der Zanden in de bloemetjes gezet
Tijdens de drukbezochte ledenvergadering, die dit jaar voor het
laatst in deze vorm is gehouden, was een belangrijk stuk gereserveerd voor de huldiging van de “Sporter en Vrijwilliger van het jaar”.
Dit jaar viel de eer van “Sporter van het jaar” te beurt aan Maaike van
de Wijdeven. Een belangrijke pilaar binnen ons eerste vrouwenteam.
Met haar enthousiasme, teamgeest en fanatisme is ze ook buiten
haar team een voorbeeld voor veel anderen. Maaike is ondanks haar
jeugdige leeftijd ook op vrijwilligersgebied zeer actief en tijdens de
keuze voor “Vrijwilliger van het jaar” gooide zij ook daar hoge ogen.
Hier is echter gekozen voor Rien van der Zanden, v.v. Boskanter in
hart en nieren. Hij heeft in het verleden zijn sporen al ruimschoots
verdiend, maar blijft de vereniging op heel veel vlakken dienen. Zo is
hij nog steeds: scheidsrechter, lid van de zondagdienst, commissielid
“Vrienden van Boskant”, commissielid “Goederen- en dienstenveiling” en last but not least adviseur Vlooienmarkt (waar hij vele, vele
jaren als mede-kartrekker heeft gefungeerd).
V.V. Boskant is er trots op dat we leden zoals Maaike en Rien hebben.
Dit jaar verdienen zij het om een keer flink in het zonnetje gezet te
worden!
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In het weekend van 2 en
3 juni zijn wij met ons
talentvolle team op toernooi
geweest in Zijtaart, wat
(op voetballend gebied na)
een geweldig succes was.
Uit de 4 wedstrijden die er
gespeeld zijn, hebben wij een
geweldige prestatie neergezet
door één gelijkspel uit het
vuur te slepen!

O

p de zaterdagavond was het
feestavond in de kantine.
Natuurlijk zouden er dames
aanwezig zijn, dus iedereen
was op zijn mooist uitgedost en dankzij
de potten gel en de mooiste blouses die
uit de kast werden getrokken, waren wij
zeker het knapste team van de avond!
Het was een heel gezellig feestje dat
voor herhaling vatbaar was. Na afloop
ging het feestje voor de echte diehards
verder in de kroegen van Rooi, waar de
avond natuurlijk eindigde in de shoarmatent. Hierna ging toch echt iedereen
naar huis om de volgende ochtend weer
fit te kunnen zijn voor de wedstrijden
die die dag gespeeld zouden worden.
Op zondag zijn we na het toernooi
met zijn allen naar huize Habraken
gereden om het seizoen passend af te
sluiten. Tijdens de heerlijke BBQ kwam
niemand iets tekort en dat is een hele

O19

Nachttoernooi O17/O19 VOW • seizoen 2017-2018

prestatie aangezien er grote eters in
ons team zitten. Uiteraard werden er
tijdens de BBQ wat biertjes genuttigd,
met name tijdens de bierspelletjes. Bij
‘bierpong’ was het beste duo Steff van
de Laar en Daan Hulsen (tenminste dat
dachten ze). Deze twee werden echter
verslagen door de leiders Ad en Peter,
na een ontzettend spannende pot. Zo
zie je dat die oudjes toch nog wel iets
kunnen!
Ook is het spelletje ‘Stresspong’ gespeeld, waar Aimé (de naam van het
spel zegt het al) toch last had van de
nodige stress dat dit spelletje met zich
meebrengt.
Ook hier werd massaal aan meegedaan
en werd er veel plezier beleefd.
Later op de avond werd er een bal
gevonden in de tuin, waarna velen zich
natuurlijk verplicht voelden om ermee
te gaan voetballen. Daan Voets was
een van de fanatiekste, waarna hij het
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zo warm kreeg dat hij voor de nodige
verkoeling in de vijver was gesprongen.
Daarna volgden er nog een paar meer.
Uiteindelijk werd het, na een geweldige
avond en een heel gezellig weekend,
tijd om moe maar voldaan naar huis te
gaan.
Nogmaals willen wij Ad, Marcel en Peter
ontzettend bedanken voor alle jaren
van enorme inzet voor ons voetbalteam. Hierdoor hebben wij heel erg veel
plezier aan het voetballen en de andere
activiteiten kunnen beleven. Ondanks
dat de groep nu uit elkaar valt en jullie
ons helaas geen leiding meer (kunnen)
geven, hopen wij jullie nog vaak langs
de kant te kunnen zien om onze vorderingen te volgen en ons te supporteren
tijdens onze wedstrijden!

Clubinfo

Lidmaatschap

Ereleden en leden van verdienste betalen géén
contributie.

Ledenadministratie
Emiel van den Elsen (tel. 06 - 11990953)
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

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.

Bestuur

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

Pupillen
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Naam

Functie

E-mail

Junioren

52

Ronald ter Haak

Voorzitter

voorzitter@vvboskant.nl

Senioren

117

Ron van Breemen

Secretaris

secretaris@vvboskant.nl

Rustende leden

102

Vacature

Penningmeester

-

Totaal

323

Rudy Neggers

Voorzitter TC

rudyneggers@hotmail.com

Willy van der Heijden

Wedstrijdsecretaris

w.heijden87@upcmail.nl

Vacature

Kantine & activiteiten

-

Maarten van der Linden

Algemeen bestuurslid

maarten_van_der_linden@hotmail.com

Roy van der Linden

PR & media

royvdlinden@gmail.com

Naam

Functie

E-mail

Ereleden

Vacature

Voorzitter

-

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 †

Inge Schenning

Secretaris

jeugdcommissie@vvboskant.nl

Jeugd

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

Chris van den Bersselaar Algemeen commissielid

chrisvandenbersselaar@gmail.com

Edwin Eijkemans

Algemeen commissielid

edwin.eijkemans@hetnet.nl

André Olislagers

Algemeen commissielid

andreolislagers@kpnplanet.nl

Maaike van de Wijdeven

Algemeen commissielid

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

Rob8916@hotmail.com

Mark van der Heijden

Lid TC jeugd

markvdheijden@live.nl

Overige e-mailadressen v.v. Boskant
E-mail

Beheerder(s)

Toelichting

info@vvboskant.nl

Rudy Neggers

algemeen e-mailadres

ledenadministratie@vvboskant.nl

Emiel van den Elsen

ledenadministratie

sportpark@vvboskant.nl

Algemeen beheer

computer in de kantine

activiteiten@vvboskant.nl

Ilona van Galen

activiteitencommissie

kantine@vvboskant.nl

Huub van der Zanden

kantinecommissie

media@vvboskant.nl

Michael vd Hove & Ben Heijmans

commissie pr & media
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