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Zoals gewoonlijk blikken we in de zomereditie van De Bal Is Rond 
nog even terug op het afgelopen seizoen, en dan vooral de tweede 
seizoenshelft. Bij een voetbalvereniging wordt er dan in eerste instantie 
gekeken naar geleverde prestaties op het veld. Het eerste elftal viel dit 
seizoen een beetje tegen, maar met de 3 kampioenschappen die de club 
de afgelopen maanden heeft kunnen vieren, zijn de algehele prestaties 
dit seizoen naar behoren geweest. Onze felicitaties gaan dan ook uit naar 
alle kampioenen!

De prestaties die de leden naast het veld leverden waren zoals ieder 
jaar weer voortreffelijk. Als redactie proberen we zoveel mogelijk van 
alle activiteiten vast te leggen. Dit leverde ook deze keer weer een flink 
gevuld clubblad op. Het is fantastisch om te zien hoe de vele vrijwilligers 
onze leden en ook niet-leden het hele jaar door kunnen laten genieten.

In deze editie worden de kampioenschappen er nog eens uitgelicht 
en komen diverse activiteiten aan bod. Daarnaast is er in een aantal 
interviews terug te lezen hoe de beleving is onder de leden.
Trainer Mayk van Driel levert met zijn afscheidsbrief nog een laatste 
bijdrage aan De Bal Is Rond. Door zijn betrokkenheid bij de club, met 
name de profdag, was hij de afgelopen 4 jaar regelmatig in dit blad terug 
te vinden. Mayk, veel succes bij Heeswijk!

In het kader van 40 jaar De Bal Is Rond is er ook nog even aandacht voor 
het verleden. Ron is op bezoek geweest bij Bep Verschure in Son. Zij 
verzorgde in het begin het typewerk en de lay-out en is daarmee dus één 
van de grondleggers van het clubblad.

Met hopelijk een mooie zomer voor de boeg kunnen we nog even 
nagenieten van het seizoen 2018-2019. De basis voor het nieuwe seizoen 
wordt ondertussen al gelegd, maar er is nu ook even tijd om het rustig 
aan te doen.

Fijne vakantie!

Redactie De Bal Is Rond

Voorwoord



5     De Bal Is Rond Zomer 2019

“De laatste keer.....”

De zomerstop van seizoen 2018-2019 is inmiddels een feit en het is ook een 
feit dat ons vaandelteam, ook voor de laatste keer onder leiding van Mayk van 
Driel, de zomerstop ingaat op een 10e plaats, met de hakken over de sloot..........

Het bestuur mag zich weer druk gaan maken over de budgetten voor het 
seizoen 2019-2020. Maar met de veldhuur verlaging is de druk iets minder dan 
andere jaren. Desalniettemin moeten we de cijfers altijd strak blijven volgen 
zoals we dat de laatste jaren hebben gedaan. Zeker nu we nog steeds géén 
penningmeester hebben. Kent u iemand in uw omgeving die we kunnen be-
naderen voor het penningmeesterschap? Graag! Want een voetbalclub zonder 
penningmeester kan niet en mag ook niet vanuit de Kamer van Koophandel.

Verder hebben we besloten om de trainingen in de toekomst zoveel mogelijk 
op veld 2 en de strook erlangs te plannen omdat we veld 2 in afzienbare tijd 
willen gaan voorzien van nieuwe LED-verlichting met 8 masten en ook de trai-
ningsstrook naast veld 2 met 4 masten. Veld 2 wordt meteen dusdanig voor-
zien van LED-verlichting dat we altijd avondwedstrijden mogen spelen van de 
KNVB met 200 Lumen LED-verlichting.

Eerder dit jaar is al besloten dat we vanuit de opbrengst van “Vrienden van Bos-
kant” dug-outs  gaan maken voor het hoofdveld en veld 2. Vanuit de werkgroep 
is ook besloten dat het goedkoper is als we de dug-outs zelf in elkaar gaan las-
sen door Teun en Mayk van der Heijden, Rien van der Zanden en enkele andere 
leden. Waar het er nu naar uit ziet zijn de nieuwe dug-outs ook geïnstalleerd en 
geplaatst als het nieuwe seizoen aanvangt. 

Je ziet, de club blijft volop in beweging om het voor de leden zo optimaal mo-
gelijk te maken om te voetballen en te trainen.

Zoals ik hierboven al schrijf “De Laatste keer.....”! Dit is mijn laatste bijdrage in 
De Bal is Rond als voorzitter. In november tijdens de ledenvergadering mogen 
jullie een nieuwe voorzitter kiezen. Ik wil dan ook de huidige bestuursleden en 
oud bestuursleden sinds 2014 en leden van de club bedanken voor geleverde 
steun en inzet. Zonder jullie steun en inzet waren we niet zo ver gekomen met 
de club als waar we nu staan. Sinds enkele jaren kunnen we terugkijken op 
zwarte cijfers en dat is belangrijk voor een sportvereniging.

Nogmaals bedankt en dat het jullie goed mag gaan in heel veel gezondheid! 

Met sportieve groeten, 
Ronald ter Haak 
Voorzitter v.v. Boskant

Van de bestuurstafel
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De start was hoopvol, het seizoen begon 
al stukken beter dan vorig jaar en daar 
haalde ik vertrouwen uit en blijkbaar 
de jongens ook. Drie bekerwedstrijden: 
één keer winst en twee keer gelijk, 
dus door naar de volgende ronde. Een 
van de gelijke spelen was tegen DVG, 
ingedeeld in dezelfde competitie als wij. 
Dat gaf dus meteen een indruk van de 
tegenstanders dit seizoen.

De eerste competitiewedstrijd was thuis 
tegen TOP 4. 
Een week eerder wonnen we met 2-1 
voor de beker van TOP 2!  Logisch dat 
je jezelf dan af vraagt of het een makkie 
wordt of dat het een team is met oud 
eerste elftal spelers? Het bleek een 
futloos team en daar hadden we geen 
moeite mee. Ondanks het zware veld, 

er viel veel regen waardoor de bal in de 
2e helft niet echt meer rolde, kregen we 
het toch voor elkaar: 6-3 na 90 minuten. 
De eerste punten waren binnen!

Blauw Geel uit was de volgende tegen-
stander. We kregen een scheidsrechter 
van de KNVB en daar was Blauw Geel 
het niet mee eens (zo stonden we 
stiekem al met 0-1 voor). De eerste helft 
ging behoorlijk gelijk op, ruststand 
0-1. We maakten na rust makkelijk de 
0-2 en 0-3, mede doordat een van de 
Blauw Geel spelers bij de 0-1 rood kreeg 
waardoor we nog maar tegen 10 man 
speelden.

Met veel vertrouwen gingen we voor de 
3e wedstrijd op bezoek bij FC Uden. Fitte 
groep, 5 wissels, 6 punten, wat kon er 

verkeerd? Met de rust stond het al 0-2. 
Het had ook al 0-5 kunnen (moeten) 
zijn, maar nu voel je het wel aanko-
men. Uit het niets maakte FC Uden 
1-2 waarna de paniek toe sloeg in het 
team. Er werden domme overtredingen 
gemaakt, de bal werd niet in de ploeg 
gehouden, ballen werden blind naar vo-
ren geschoten en iedereen was scheids-
rechter! Vele fouten werden gemaakt, 
ook door mij. Uiteindelijk wisten we 
met een 2-2 eindstand toch nog 1 punt 
binnen te slepen.

Sparta’25 was de volgende tegenstan-
der. Met veel moeite wisten we een 2-1 
voorsprong over de streep te trekken. 
Toch was er ook sprake van verlies. Pim 
(van der Linden) scheurde z’n voorste 
kruisband af, zodat we hem voor de rest 
van het seizoen kwijt waren.

Een week later speelden we een be-
kerwedstrijd tegen DAW. Vorig seizoen 
verloren we er kansloos van met 4-1 en 
5-1, nu verloren we met slechts 0-1. Ook 
al was het een nederlaag, we kregen er 
wel meer vertrouwen door.

De volgende tegenstander, HVCH, was 
een ploeg op leeftijd. Er was veel ruimte 
achter de verdediging en daar hebben 
we voor rust van geprofiteerd. Na rust 
hadden we meer moeite maar met een 

Bij de start van het seizoen, september 2018, droegen we met 
z’n allen de zware last van een degradatie nog bij ons. Er zat 
weliswaar een zomer tussen, maar de periode van ruim 3 
maanden was tekort om alle gedachten daarover uit het hoofd 
te zetten. Wat zal het nieuwe seizoen ons geven? Lukt het om 
de draad weer op te pakken? Erin blijven is in ieder geval het 
belangrijkste doel! Of zou er meer in het vat zitten? Is er kans 
op een plek in de top 5? Allemaal vragen waarvoor bij de start 
nog geen kant en klare antwoorden te geven waren.

Feest in Boskant, Boskant 2 kampioen!



7     De Bal Is Rond Zomer 2019

ruststand van 0-3 was de wedstrijd 
eigenlijk al gelopen. Na 90 minuten 
konden er, met een 1-4 eindstand, weer 
drie punten aan het totaal worden 
toegevoegd. 

Vol vertrouwen op naar de derby Bos-
kant - Rhode. Hoe we deze wedstrijd 
begonnen..... dat vond ik mooi om te 
zien! Met passie, strijd en de wil om te 
winnen. En dat gebeurde dan ook; 2-1 
werd het. Eigenlijk had het 2-0 moe-
ten zijn; diegenen die bij de wedstrijd 
aanwezig waren, weten wel waarom ik 
het zo schrijf.

Vol vertrouwen uit naar UDI’19, onze 
concurrent om de koppositie en de eer-
ste periodetitel. Het werd een wedstrijd 
met veel goals die uiteindelijk eindigde 
in 3-4. We maakte op de juiste momen-
ten de goals en behaalden een knappe 
overwinning. Periode 1 was van ons en 
de 1e plek werd daarmee ook meteen 
van ons.

Thuis tegen Nulandia ging het voor de 1e 
keer mis. We begonnen goed en kregen 
diverse kansen, maar ze wilden er maar 
niet in. En je weet hoe het dan gaat, dan 
vallen ze aan de andere kant.
Nulandia verdedigde alleen maar en 
kwam zelfs op 0-2. We maakten nog 1-2 
maar meer zat er niet in!

Erp 3 thuis was de volgende tegenstan-
der, vorig jaar samen gedegradeerd uit 
de 2e klasse. Weer een pittige tegenstan-
der. Aan ons spel hoefden we niet veel 
te veranderen alleen dat we de bal in 
het netje moesten schieten. Dit gebeur-
de ook en we wonnen met 3-1. 

Door een zakelijke overwinning uit 
tegen DVG, eindstand 0-2, konden we 
met een prettig gevoel de winter in. 
Volop tijd om de accu weer op te laden 
voor de voorjaarsperiode. Op 3 februari  
stond de wedstrijd thuis tegen Nijnsel 
gepland. Leuk, weer een derby. De start 
was overdonderend: binnen 1 minuut 
een 1-0 voorsprong! Eindstand: 3-0.

Bij de uitwedstrijd tegen TOP stond 
iedereen op het veld behalve de belang-
rijkste man: de scheids! 
Gelukkig was er iemand bereid om 2× 
35 minuten te fluiten. Na een moeizame 
1e helft (0-1 met de rust) wisten we de 
0-2 en 0-3 te scoren. Opluchting alom.

Vervolgens kregen we Blauw Geel op 
bezoek. Onderaan op de ranglijst, maar 
onderschatten moet je ze zeker niet! 
Het werd wederom een moeizame wed-
strijd, maar wel een die met 2-1 werd 
gewonnen.

Thuis tegen onze belangrijkste con-
current UDI’19 stond er na 90 minuten 
een 2-2 eindstand op het scorebord. 
Voetballend waren ze beter, maar we 
stonden goed en waar we goed in 
zijn (de organisatie), die stond er. We 
knokten voor iedere bal en we kwamen 
er op sommige momenten gevaarlijk uit 
zodat de eindstand verdiend genoemd 
mag worden.

Nulandia uit was geen goede wedstrijd, 
we gaven geen kansen weg en we ko-
men er altijd wel een paar keer gevaar-
lijk uit. Dit gebeurde ook en gelukkig 
wonnen we daardoor met 0-2.

Uit tegen Erp was een van de gekste 
van het seizoen! Erp stond lang met 

2-0 voor, de eerste helft waren ze veel 
beter en bij ons liep het niet. De 2e helft 
ging gelijk op en toen we achterin 1 op 
1 speelden maakten we de 2-1 en 2-2. 
Dit bleven we doen, maar helaas werd 
dit in de 85e minuut hard afgestraft door 
Erp (3-2). Zaak om iedereen weer op te 
peppen en er toch maar voor te gaan. 
Vervolgens maakten we de 3-3 en 3-4 en 
in de allerlaatste minuut 3-5.  Dit voelde 
zo geweldig! De kampioensbokaal 
kwam duidelijk in zicht!

Eerst een week rust en daarna DVG 
thuis. Na een 2-0 voorsprong ging het 
mis. In plaats van 3-0 viel de 2-1 waar-
door Boskant in paniek raakte! Snel 
volgden dan ook de 2-2 en 2-3 waardoor 
de punten naar Liempde gingen. We 
stonden weer met beide benen op de 
grond!

Toen kwam Nijnsel uit, een mooie 
wedstrijd om het weer recht te zetten. 
Maar helaas, Nijnsel was voetballend 
en in duels veel beter dan wij. We liepen 
vaak achter hun aan en we kwamen zelf 
te weinig aan voetballen toe. Resultaat: 
3-1 verlies! (Nijnsel zou uiteindelijk als 
2e de competitie afsluiten, red.) 

Thuis tegen HVCH pikten we het weer 
op. De 5-1 uitslag liet duidelijk zien dat 
de kampioenstitel richting Boskant zou 
gaan!

De uitwedstrijd tegen Rhode zou de 
beslissing moeten brengen. Maar het 
zou anders lopen. Concurrent Nijnsel 
speelde in de vroege ochtend en ging 
met een 1-2 nederlaag tegen Erp de 
boot in.
Nog voordat de wedstrijd tegen Rhode 
was begonnen, kon de vlag in de top: 
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BOSKANT 2 KAMPIOEN! De wedstrijd 
Rhode - Boskant eindigde uiteindelijk 
in een 1-1 gelijkspel, maar het feest was 
aan de zijlijn al een beetje begonnen. 

Na het laatste fluitsignaal kon het feest 
voor iedereen pas echt beginnen! 
Met veel bier en een blauwe 
baard werd er een feestje 
gebouwd in de kleed-
kamer. Feestmuziek 
op en meezingen 
en springen.
De kampi-
oenshirtjes 
werden aange-
trokken en op de 
fiets ging het naar 
Boskant, waar 
we er nog een hele 
mooie zondag van 
maakten! Een zondag 
om niet snel te vergeten!

Op maandag hebben we het met z’n 
allen dunnetjes overgedaan op het 
terras van D'n Dommel waar we een 
lunch kregen van onze sponsor Nicole 
van de Biggelaar. Nicole bedankt voor 
alle support.

De competitie was nog niet voorbij, 

er stonden nog 2 wedstrijden op het 
programma. De druk was er af. De 
wedstrijden tegen FC Uden en Sparta’25 
werden beide gewonnen met 3-2 resp. 
1-2 waardoor we na 22 wedstrijden 
als kampioen de competitie eindigden 

met 51 punten (16x winst, 3x gelijk, 3x 
verlies).

Een prima resultaat! 
Zo zie je wel: als 

iedereen elkaar ac-
cepteert en werkt 
voor elkaar, zo 
vaak mogelijk 
komt trainen en 
je wilt met elkaar 
iets bereiken, dan 

kun je ook iets be-
reiken, want je bent 

nog altijd een team 
en niet individueel!  Na-

tuurlijk hopen we deze lijn 
volgend seizoen door te kunnen 

trekken, dan hebben we met z'n allen 
het meeste plezier.

Ik ben niet iemand die namen wil gaan 
noemen, maar ik ontkom er op het 
einde van mijn verhaal niet aan. Graag 
wil ik iedereen die met het 2e heeft mee 
gedaan, een groot compliment geven. 

Vanzelfsprekend ook onze leider Ben, 
vlagger Jaap en trainer Rudy.
De jonge jongens, zoals Job, Max, Joep 
en Steff, mijn complimenten hoe jullie 
dit seizoen hebben gespeeld met lef en 
wilskracht.

Tenslotte, degenen die ons gaan verla-
ten:
Willem (Bouwens), bedankt en veel 
succes met fietsen.
Teun (Voets), bedankt voor de inzet en 
veel succes bij SBC.
Nik (Versantvoort), bedankt voor je 
inzet en veel succes als vaste kracht bij 
Boskant 3.
Mayk, trainer van het eerste nogmaals 
heel erg bedankt. Je was iedere training 
al om 18.30 uur op de club, alles stond 
al klaar, ook de koffie als ik er rond 
19.00 uur was. Je was bereid om met 
het 2e mee te denken en mij te helpen 
bij sommige keuzes of een wissel min-
der bij 1. Het was heel fijn samenwerken 
en heel plezierig! Tot volgend jaar, want 
dan speelt Boskant 2 hopelijk weer 
tegen Heeswijk 2.

Een prettige vakantie voor iedereen.
Tot volgend seizoen!

Ron van Uden

8     De Bal Is Rond Zomer 2019
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Nieuws van de TC
DOOR RUDY NEGGERS

Terugblik seizoen 2018-2019

Hoewel er tussen de verschillende elftallen natuur-
lijk altijd (duidelijke) verschillen in de prestatiecur-
ve zijn, kan het seizoen 2018-2019 met 2 kampi-
oenschappen bij de senioren en 1 bij de jeugd 
behoorlijk succesvol worden genoemd. We moeten 
het wel eens met minder doen.......

Uiteraard wordt er altijd eerst gekeken naar de 
prestaties van ons vaandelteam en die waren 
vooral in de laatste maanden tegenvallend. Na een 
goede serie stond de ploeg op enig moment op 
de 5e plaats en leek het vizier omhoog gericht te 
kunnen worden, maar na een 0-3 thuisnederlaag 
tegen SDDL volgde een lange periode van pun-
ten- en doelpuntendroogte waardoor de beruchte 
streep steeds dichterbij kwam. Gelukkig wist het 
team precies op tijd de rug te rechten en met een 
overtuigende overwinning op Vorstenbossche 
Boys werd het klassenbehoud toch vroegtijdig 
veilig gesteld. Hoewel klassenbehoud vooraf niet 
de doelstelling was, zijn we toch allemaal heel blij 
dat het gelukt is. Op deze manier kan hoofdtrainer 
Mayk van Driel, die 4 seizoenen al zijn energie in 
het team heeft gestoken, met opgeheven hoofd 
en door de voordeur naar buiten. Zo direct na het 
seizoen beklijven altijd de laatste maanden, maar 
wanneer we op een iets later tijdstip terugkijken zal 
het gevoel over de hele periode met Mayk vooral 
gewoon heel positief zijn. Mayk, vanaf deze plek 
nogmaals bedankt voor de fijne samenwerking en 
wellicht alweer tot volgend seizoen als we met Bos-
kant 2 hopelijk weer tegen Heeswijk 2 gaan spelen!

Daarmee is meteen het bruggetje gemaakt naar 
wellicht de mooiste prestatie van het afgelopen 
seizoen: het zeer overtuigende en terechte kampi-
oenschap van Boskant 2 en de daaraan verbonden 
promotie naar de reserve 2e klasse. 

Waar coach Ron van Uden het vorig seizoen in zijn 
debuutjaar moest doen met een iets te smalle 
selectie in een behoorlijk sterke klasse, kon hij nu 
beschikken over een aantal uit de jeugd doorge-
stroomde talenten en een aantal ervaren krachten 
die terugkeerden uit het eerste. Samen met leider 
(in zijn eigen woorden ‘teammanager’) Ben had hij 
de trein vlug op de rit staan en vervolgens bleek er 
geen stoppen meer aan. Daarmee keert het team 
dus weer terug in de reserve 2e klasse, maar dit 
keer met een groep die daar ook klaar voor is. We 
gaan er allemaal in elk geval vol voor om ook een 
treetje hoger een goed figuur te slaan!

De lagere elftallen deden allemaal weer goed mee 
in hun competities. Het derde had het lange tijd 
moeilijk, maar ‘De Filosoof’ wist het team met een 
machtige eindsprint alsnog naar de middenmoot 
te dirigeren. Het vierde draaide het hele seizoen 
lekker mee en wist het enkele topteams in hun 
klasse in de onderlinge duels heel moeilijk te 
maken. Boskant 35+ 1 begon het seizoen met een 
ruime overwinning en zette dat vervolgens het hele 
seizoen door met een wel zeer vroegtijdig kam-
pioenschap tot gevolg. De traditionele grap over 
de winterbanden op de platte kar kon weer met 
enige regelmaat opgevoerd worden. Ook Boskant 
35+ 2 kende een sterk seizoen. Er waren een paar 
teams net wat sterker, maar over het algemeen 
werd er duidelijk meer gewonnen dan verloren. De 
dames tot slot begonnen zeer voortvarend aan het 
seizoen, maar kregen het gaandeweg (mede ook 
door personele problemen) steeds lastiger. Al met 
al hebben ze het echter weer prima gedaan.

Bij de jeugd kenden we dit jaar een unicum: voor 
het eerst vormde een jeugdteam van v.v. Boskant 
een zogenaamd samenwerkingsteam, samen 
met Ollandia. Het had vooraf best wel wat voeten 
in de aarde om iedereen op 1 lijn te krijgen over 
dit besluit. Dat is ook logisch, want er verandert 
daarmee het een en ander en het is sowieso heel 
erg wennen. Wie echter al wat langer in onze 
omgeving rondkijkt, moet hebben opgemerkt dat 
er steeds meer kleinere verenigingen in onze regio 
genoodzaakt zijn de samenwerking met andere 
verenigingen te zoeken om het aanbod van teams 
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in aantallen en kwalitatief op een goed niveau 
te houden. Hoewel er dus wat plooien moesten 
worden glad gestreken, viel de uiteindelijke scepsis 
heel erg mee en vanaf moment 1 ging iedereen uit 
Boskant en Olland er vol achter staan. Dit gold niet 
in de laatste plaats voor de spelers. Hoe mooi is 
het dan als het JO19 samenwerkingsteam aan het 
einde van het seizoen met de kampioensschaal in 
handen staat? De titel werd uiteindelijk binnenge-
haald na een zwaarbevochten 0-1 zege bij WEC en 
de betrokken leiders, trainers, ouders en natuurlijk 
spelers mogen dit gerust zien als de kroon op hun 
werk. In elk geval heel erg bedankt voor de positie-
ve manier waarop dit allemaal is verlopen!

De JO17 draaide mooi mee in de eigen klasse en 
dat is een prima prestatie, omdat het team uit-
kwam in de 2e klasse. Diverse spelers leverden ook 
een bijdrage aan het kampioenschap van de JO19. 
Voor de JO15 was het een moeizaam seizoen, maar 
na de winterstop werden de tegenstanders wat 
gelijkwaardiger en de wedstrijden daarmee ook 
wat leuker. De JO12 promoveerde in de winterstop 
naar de 2e klasse en liet zien ook op dat niveau 
wedstrijdjes te kunnen winnen. Bij de jongere 
teams worden geen standen bijgehouden, maar 
alle teams deden het goed tot uitstekend en er 
werd vooral gewoon heel lekker gevoetbald. Spe-
ciale vermeldingen zijn op hun plaats voor de het 
JO9 team (draaide na de winterstop mee in de top 
van de 1e klasse) en het JO7 team, waarin Tieme 
als eenzame krijger zijn verder volledig vrouwelijke 
team tot grootse daden aanspoorde.

Seizoen 2019-2020

Invulling kader
Voor de selectie is het kader voor 2019-2020 inmid-
dels rond. Voor de jaarwisseling werd besloten na 4 
seizoenen op zoek te gaan naar een nieuwe hoofd-
trainer en na diverse gesprekken met een aantal 
kandidaten, werd Sander Janssen vastgelegd voor 
het nieuwe seizoen. Sander is een jonge en gedre-
ven trainer met een kijk op het spelletje die volgens 
ons bij v.v. Boskant past. Zijn leeftijd in combinatie 
met zijn achtergrond in het onderwijs maken hem 
volgens de TC bovendien uitermate geschikt om de 
juiste snaar bij de spelers te raken en vorm te ge-
ven aan een ‘nieuwe start’, die we in zekere zin toch 
gaan maken. In elk geval zijn zowel v.v. Boskant als 
Sander erg gemotiveerd om er volgend seizoen een 
heel mooi jaar van te maken!

Behalve een nieuwe hoofdtrainer, moest er ook 
een nieuwe verzorger komen. Na (eveneens) 4 
seizoenen heeft Lindy immers besloten te stoppen 
als verzorgster van onze selectie. Deze beslissing 
was niet makkelijk voor haar, omdat ze het al-

tijd met heel veel plezier heeft gedaan en ze ook 
echt haar plek had gevonden. Tijdens het laatste 
seizoen bleek echter al dat het voor Lindy niet te 
doen was haar opleiding, andere werkzaamheden 
en privé leven te combineren met het drie keer 
per week meerdere uren achter elkaar aanwezig 
zijn bij de voetbalclub. In goed overleg heeft ze 
toen het volkomen begrijpelijke besluit genomen 
om aan zichzelf te denken en niet door te gaan 
als verzorgster. Lindy, nogmaals bedankt voor al 
jouw bijdragen tijdens de afgelopen 4 seizoenen. 
We gaan binnenkort nog officieel afscheid van je 
nemen! De vervanger voor Lindy is een oude be-
kende: al snel bleek dat Gérard Eeuwes het sfeertje 
in Boskant toch wel erg miste en het wel zag zitten 
om weer als verzorger actief te gaan zijn. Een snelle 
informatieronde bij bestuur, staf en spelers leverde 
louter positieve reacties op, waarna we er ook met 
Gérard zelf snel uit waren. Omdat Gérard over de 
juiste vaardigheden beschikt, eerder met het bijltje 
gehakt heeft, gemotiveerd is en goed in de groep 
ligt zijn we er wel van overtuigd de vacature die 
Lindy achterliet, goed te hebben ingevuld. Gérard, 
heel veel succes volgend seizoen. Nu Nederland het 
songfestival heeft gewonnen, wordt het voor jou 
ook weer tijd om nieuwe doelen te stellen en die 
zijn er bij Boskant voldoende!

Gelukkig blijft al het overige kader ook volgend 
seizoen bij het eerste team betrokken. Thom Saris 
heeft al laten zien prima om te kunnen gaan met de 
erfenis van “Jantje” en is ook volgend seizoen de 
elftalleider. Bovendien zal hij ook meer betrokken 
gaan worden bij de trainingen (en daarin bege-
leid worden), zodat hij zich ook op dat vlak blijft 
ontwikkelen. Thijs van Asveldt had de ondankbare 
taak het (vlaggers)stokje van Thom over te nemen, 
maar dat heeft hij gewoon prima gedaan. Dat hij in 
het begin even moest wennen aan zijn nieuwe rol is 
in mijn ogen niet meer dan logisch en het moet me 
daarom toch wel even van het hart dat ik me in het 
begin van het seizoen best wel geërgerd heb aan de 
manier waarop Thijs door sommige van onze eigen 
supporters werd benaderd. Dat een grensrechter 
soms de gebeten hond is bij supporters van de 
tegenstanders is tot daaraan toe, maar laten wij 
a.u.b. onze eigen vrijwilligers koesteren. Een jonge 
kerel die zoveel tijd in de vereniging steekt (niet 
alleen als vlagger!) en naar eer en geweten zijn 
werk doet, is simpelweg goud waard voor de club. 
Bovendien heeft Thijs na zijn korte aanpassingspe-
riode gewoon prima werk geleverd.
Het feit dat “jongelingen” als Thom en Thijs mede 
het kader van Boskant 1 vormen is ontzettend goed 
voor de uitstraling van de vereniging en wij zijn 
dan ook zeer blij dat ze beiden aan boord blijven! 
Hetzelfde geldt uiteraard voor keeperstrainer Fred 
van Bussel. Fred is zonder op de voorgrond te 
treden inmiddels een echte clubman geworden. 
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Als vereniging mogen we erg blij zijn dat iemand 
met de ervaring en keeperskwaliteiten van Fred er 
iedere donderdag staat om onze keepers naar een 
hoger niveau te tillen.

Bij Boskant 2 blijft het meeste onveranderd. Never 
change a winning team! Na de titel van vorig jaar 
knoopt Ron er nog een jaartje aan vast om er ook 
in de 2e klasse een mooi seizoen van te maken. 
Ondersteund door teammanager Ben moet dit ze-
ker gaan lukken. Ben heeft vorig jaar de taken van 
“ome Jan” overgenomen en dat is hem met verve 
gelukt! Uiteindelijk geldt voor Ben hetzelfde als wat 
hierboven staat m.b.t. Thom en Thijs. In de wandel-
gangen gaat bovendien het gerucht dat Ben op erg 
hoog niveau in de Rooise Zaalvoetbalcompetitie 
gaat spelen, dus niet uitgesloten moet worden dat 
Ben na deze stoomcursus topvoetbal ook als speler 
van meerwaarde kan gaan worden! Dat laatste is in 
elk geval wel de ambitie van Jaap van der Linden. 
Jaap heeft lang te kampen gehad met blessure-
leed, maar wil komend seizoen toch gaan proberen 
om weer aan te haken. Tot de winterstop zal hij 
assistent-scheidsrechter van het tweede blijven en 
tijdens trainingen zijn fitheid testen. Afhankelijk 
van hoe dit verloopt sluit hij na de winterstop wel 
of niet aan als speler. Hoewel het niet meevalt een 
nieuwe vlagger te vinden en Jaap zijn werk prima 
doet, blijft zelf voetballen voor iemand van zijn 
leeftijd natuurlijk verreweg het mooiste. Laten we 
dan ook hopen dat zijn lichaam hem niet in de 
steek laat en dat hij nog een aantal mooie (actieve) 
jaren voor de boeg heeft!
Tot slot zal ondergetekende ook volgend jaar op 
donderdagen de trainingen van Boskant 2 blijven 
verzorgen.

Bij de lagere elftallen blijft het kader grotendeels 
intact, al moeten er nog wel een paar vacatures in-
gevuld worden. Omdat we op dit moment nog niet 
precies weten hoe de spelers volgend seizoen over 
(met name) Boskant 3 en 4 verdeeld gaan worden, 
is ook de invulling van het kader nog niet helemaal 
duidelijk. Bart Rovers zal in elk geval sowieso als 
leider blijven fungeren, maar het hangt nog van de 
teamindelingen af bij welk elftal hij dit gaat doen. 
Bij het derde staat er met Frans en Erik al een er-
varen staf, terwijl bij Boskant 4 Luke van Bokhoven 
bereid is de leiderstaken (mede) op zich te nemen. 
Voor de jeugdteams geldt dat op dit moment de 
kaderfuncties grotendeels ingevuld zijn, maar zoals 
meestal in deze fase zijn er ook nog diverse vaca-
tures. De TC jeugd zal de komende weken blijven 
werken aan invulling van deze vacatures en alle 
indelingen zullen t.z.t. via de website gecommuni-
ceerd worden (bij het verschijnen van dit clubblad 
inmiddels gebeurd als het goed is).

Mutaties selectie
Niet alleen qua staf, maar ook op spelersgebied 
gaan er wat dingen veranderen bij de selectie. 
Meest in het oog springend is het afscheid van 
Geert van Gils, die na zo’n 15 seizoenen trouwe 
dienst in de selectie gaat afzwaaien. Geert heeft 
in de loop de jaren zowel bij Boskant 1 als 2 zijn 
sporen als speler (en aanvoerder) ruimschoots 
verdiend en we willen voorafgaand aan de eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen daarom nog op 
gepaste wijze afscheid van hem nemen (evenals 
van Lindy). Bij het tweede elftal zijn er ook wat 
spelers die afscheid nemen. Willem Bouwens stopt 
met voetballen, Nik Versantvoort gaat het derde 
versterken en Teun Voets maakt een verrassende 
transfer naar een vriendenteam van SBC. Dat laat-
ste betreuren wij ten zeerste, maar we begrijpen 
wel dat het handiger is als je je baard niet hoeft te 
verven bij een eventueel kampioenschap. Ook Rico 
Verbeek stopt bij v.v. Boskant. Hij probeerde vorig 
seizoen aan te haken als keeper bij de selectie, 
maar raakte vrijwel meteen serieus geblesseerd. 
Helaas is het niet geworden wat we er samen van 
gehoopt hadden. Voor Gijs Boonman en Daan Voets 
geldt dat zij al langere tijd kampen met blessures 
en dat zij eerst helemaal fit willen worden. Zodra 
dit het geval is, gaan zij hopelijk weer aansluiten.

Gelukkig zijn er niet alleen spelers die (tijdelijk) 
stoppen of vertrekken, maar ook spelers die 
terugkomen na een (lange of korte) periode van 
weggeweest zijn. Al tijdens het afgelopen seizoen 
werd duidelijk dat Vincent Staals van Brabantia 
terugkeert naar v.v. Boskant. Met Tom en Geert 
erbij en twee talentvolle jeugdkeepers op de 
achtergrond, beschikt de selectie daarmee over 
een uitstekend keeperspotentieel. Bovendien blijkt 
ook Erwin Brouwers maar niet weg te slaan van de 
keeperstrainingen op donderdag! Dat maakt het 
voor Fred allemaal ook weer een heel stuk leuker 
en makkelijker om op donderdag goede trainingen 
neer te zetten.

Na een aantal goede gesprekken met Maikel Merks, 
Thijs Onland en Stan Veldkamp is afgesproken dat 
zij vanaf het begin van de voorbereiding weer vol 
gaan aansluiten bij de selectie. Zij keren hiermee 
alle drie terug na een periode van afwezigheid bij 
de selectie. Voor allemaal geldt dat ze zich zeer 
gemotiveerd getoond hebben om een nieuwe start 
te maken en met hun voetbalkwaliteiten moeten zij 
een meerwaarde kunnen hebben voor de selectie. 
Gecombineerd met een goede instelling en veel 
energie erin stoppen, moet dit dus mooie dingen 
op kunnen leveren!
Tot slot zal Daan Hulsen (net als Jaap van der 
Linden) gaan aansluiten bij de selectie om te 
ondervinden of dit fysiek haalbaar is. Tijdens het 
afgelopen seizoen heeft Daan al eens per week 
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meegetraind met de selectie en daarin aange-
toond het niveau prima aan te kunnen. Indien ook 
de belasting van twee trainingen per week goed 
bevalt (i.v.m. eerder blessureleed) zal hij definitief 
aansluiten.

Samenwerking Fysiotherapie de Meierij - selectie
Om blessures nog beter te kunnen beoordelen 
en op tijd het juiste behandelplan te kunnen 
opstellen, gaat de selectie van v.v. Boskant vol-
gend seizoen gebruik maken van het zogenaamde 
inloopspreekuur bij Fysiotherapie de Meierij en 
Podotherapie Makkelijk Lopen. Tijdens dit gratis 
inloopspreekuur voor onze selectiespelers wordt 
een fysiotherapeutische screening gedaan, waarbij 
beoordeeld wordt wat de ernst van de klacht is. 
Indien wenselijk kan ook de expertise van een 
podotherapeut ingeschakeld worden voor advies 
gericht op bijvoorbeeld sportschoenen, taping en 
eventueel (sport)zooltjes. De als contactpersoon 
aangewezen fysiotherapeut zal in rechtstreeks con-
tact staan met onze verzorger Gérard Eeuwes en 
met hem het gewenste behandeltraject bespreken. 
We hopen door deze samenwerking een verdere 
professionalisering te bereiken in de (preventieve) 
verzorging van de spelers, zodat zij per saldo vaker 
en fitter op het veld zullen staan. Uiteraard zullen 
we tijdens het seizoen de samenwerking evalueren.

Meiden- en vrouwenvoetbal
Zoals bijna elk seizoen barstte er ook dit jaar een 
hevige discussie los over de vraag of onze vrouwen 
in een 11×11 of een 7×7 competitie moeten gaan 
spelen. Uiteindelijk gaat de voorkeur van de ver-
eniging in principe uit naar het formeren van een 
elftal, maar als dit in de praktijk te veel frustratie en 
afgelastingen (i.v.m. spelerstekorten) oplevert, dan 
zal er voor een alternatief gekozen moeten worden 
om het vrouwenvoetbal in elk geval te behouden 
in Boskant en in de (nabije) toekomst weer door 
te kunnen groeien naar een 11×11 competitie. Na 
uitvoerig overleg met alle betrokkenen hebben we 
voor het laatste gekozen. Ons vrouwenteam zal 
volgend seizoen in een 7×7 competitie uitkomen 
en zal beschikken over een vaste kern van speel-
sters, die aangevuld gaat worden met vrouwen die 
beurtelings meedoen en vooraf ingedeeld worden. 
Voordat de competitie begint zullen we de koppen 
nog eens bij elkaar steken om hierover waterdichte 
afspraken te maken.

Bij de jeugd ontwikkelt het meisjesvoetbal zich 
in een sneltreinvaart. Behalve een MO15 zal er 
namens Boskant volgend seizoen ook een MO13 
team deelnemen aan de competitie. Zij spelen in 
een 8×8 variant en hebben 11 speelsters tot hun 
beschikking. Voeg bij deze twee teams ook nog het 
JO9-2 team van volgend jaar (met daarin ook nog 
6 meisjes) en het nieuwe JO7 team (met 2 meisjes) 

en we komen op bijna 35 meiden in onze jeugdaf-
deling. Wie had dat een aantal jaren geleden 
durven vermoeden? Enige dank zijn we hierbij wel 
verschuldigd aan de familie De Koning, die zich met 
6 meiden, een leidster en een trainer de absolute 
hofleverancier mag noemen!

Teamindelingen jeugd
Op het moment van schrijven (eind juni) zijn de 
definitieve teamindelingen nog altijd niet helemaal 
rond. Het blijkt elk jaar weer een ontzettende puz-
zel, die op basis van voortschrijdend inzicht ook 
telkens weer opnieuw gelegd moet worden. Toch is 
op dit moment het meeste gelukkig wel duidelijk. 
We zullen volgend seizoen sowieso op eigen kracht 
een goed bezette JO19 en JO17 op de been kunnen 
brengen. Daarmee hebben we in principe voor de 
komende jaren ook een goede aansluiting richting 
de senioren. Ook onderin zit het goed. De mini’s 
van vorig jaar promoveren tot onze nieuwe JO7, 
die deel gaat nemen aan de onderlinge Meierijstad 
competitie. Het oorspronkelijke plan om met een 
JO8 en JO9 van start te gaan hebben we moeten 
inruilen voor een variant met een JO9-1 en een 
JO9-2, omdat er meer dispensaties nodig zouden 
zijn dan is toegestaan in een JO8-team (bedankt 
Thijs voor de oplettende houding tijdens het jeugd-
kaderoverleg!). Daarnaast zullen we ook een JO10 
en een JO12 team hebben, net als dus de eerder 
genoemde MO13 en MO15.

Het grootste probleem voor Boskant zit in de 
leeftijdscategorie tussen de JO12/13 en JO15. Daar 
gaat het ons niet lukken om op eigen kracht een 
team op de been te brengen. Voor de paar spelers 
die in deze categorie vallen, zijn er eigenlijk twee 
opties: (1) ze worden in een te hoog of te laag team 
ingedeeld of (2) we zoeken opnieuw de samenwer-
king met Ollandia om tot een gezamenlijk team te 
komen. Vanuit Olland is het zeer duidelijke signaal 
gekomen dat een dergelijke opzet bij de JO15 
voor hen behoorlijk wat problemen zou oplossen. 
Omdat het ook voor onze jongens een voordeel 
is om in de juiste leeftijdscategorie uit te komen, 
heeft Boskant zich aangesloten bij de ‘onderhan-
delingen’ met Olland hierover. In tegenstelling tot 
afgelopen seizoen bij de JO19 zou het nu gaan om 
een kleinere inbreng van v.v. Boskant, maar verder 
is het principe hetzelfde. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of het wederom gaat lukken een samen-
werkingsteam in te schrijven, maar bij het verschij-
nen van De Bal is Rond zal dit wel duidelijk zijn.

Interne opleiding jeugdtrainers- en coaches
Om ons jeugdkader zo goed mogelijk te ondersteu-
nen in de rol als trainer en/of coach wil de techni-
sche commissie van v.v. Boskant volgend seizoen 
een interne opleiding verzorgen. De doelen die we 
daarmee willen bereiken zijn:
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1. Onze trainers handvatten aanreiken voor het 
plannen, uitzetten en begeleiden van een trai-
ning, zodat zij met meer plezier en zelfvertrou-
wen trainingen gaan verzorgen.

2. Onze trainers en coaches leren hoe jeugdspe-
lers op een positieve manier gecoacht kunnen 
worden, zowel tijdens wedstrijden als tijdens 
trainingen.

3. Verhogen van de kwaliteit van de trainingen. 
Door onze trainers op te leiden gaat het training-
sniveau omhoog en ontwikkelen spelers zich 
sneller.

4. Meer plezier bij onze jeugdspelers omdat zij 
betere trainingen aangeboden krijgen.

Tijdens het jeugdkaderoverleg van 5 juni jl. zijn de 
doelen en uitgangspunten verder toegelicht. Een 
korte samenvatting:

• Minimale tijdsinvestering voor ons jeugdkader (4 
avonden verdeeld over een heel seizoen met als 
uiterlijke eindtijd 22.00 uur).

• Leerzaam, maar zeker ook leuk.
• Begeleiding door Peter van der Heijden, TC 

jeugd en selectiespelers.
• Interactief: meer dan luisteren en toekijken.
• Mix van theorie en praktijk
• Opdrachten met persoonlijke feedback
• Leuke beloning voor alle deelnemers
• Voor al onze trainers en coaches, maar ook 

ouders welkom!

De interne opleiding zal (mede) verzorgd worden 
door Boskant-lid Peter van der Heijden, die ruime 
ervaring heeft als trainer/coach en ook als begelei-
der van trainers. De opleiding, een leuke afsluiting 
en beloning willen we mede bekostigen met de 
opleidingsvergoeding die we van FC Den Bosch 
hebben ontvangen na de transfer van ons voor-
malige jeugdlid Ruben Rodrigues. Op deze manier 
komt deze opleidingsvergoeding ook direct ten 
goede aan onze ‘jeugdopleiding’.

Tijdens het jeugdkaderoverleg hebben de aanwe-
zige jeugdtrainer en -leiders zich al in grote getalen 
ingeschreven voor de interne opleiding. Ook de 
niet-aanwezige kaderleden zijn inmiddels (per 
mail) benaderd met het verzoek zich in te schrijven. 
Ook hieraan wordt goed gehoor gegeven, waar-
door we al een hele mooie groep cursisten hebben. 
Onze ambitie is echter om al onze jeugdleiders en 
-trainers hierbij te betrekken. Heb je dus niets van 
ons gehoord of heb je je nog niet aangemeld? Laat 
via info@vvboskant.nl even weten dat je mee wilt 
doen en je zult t.z.t. tijdig geïnformeerd worden 
over de planning. Heb je volgend jaar geen kader-
functie? Ook ouders en oudere jeugdspelers zijn 
meer dan welkom om deel te nemen en in de toe-
komst wellicht een kaderfunctie te gaan vervullen!

Mutaties in de technische commissie
Ook binnen de TC gaan er wat dingen veranderen. 
Ties Brans heeft om persoonlijke redenen besloten 
zijn taken neer te leggen. Wij vinden dit erg jammer, 
want Ties verrichtte goed werk, maar uiteindelijk 
respecteren we uiteraard zijn besluit. Inmiddels is 
bekend dat Peter van der Heijden is toegetreden 
tot de technische commissie. Hij was al betrokken 
bij de interne opleiding (zie hierboven), die we 
gaan verzorgen volgend seizoen en zijn rol zal nu 
wat breder getrokken worden. Peter zal niet 1-op-1 
de taken van Ties overnemen. Daarnaast zal Frank 
Konings vanaf volgend seizoen de contactpersoon 
voor de lagere elftallen en vrouwen worden binnen 
de TC. We zijn heel blij met deze uitbreiding, want 
er kwam wel erg veel werk op het bordje van erg 
weinig mensen terecht. De totale TC bestaat daar-
mee op dit moment uit Rudy Neggers (voorzitter), 
Wil van der Linden, Frank Konings, Peter van der 
Heijden, Maarten van der Linden en Mark van der 
Heijden. Zij worden ondersteund door de wed-
strijdsecretarissen Willy van der Heijden (senioren) 
en Kim van de Wijdeven (jeugd). Begin volgend sei-
zoen zullen we de gehele TC bij elkaar roepen om 
te kijken hoe we alle taken precies gaan verdelen 
binnen de nieuwe samenstelling.

Tot slot

De afgelopen seizoenen hebben we moeten 
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 en 
de toernooien die we elders wilden spelen. Als 
het een beetje wil kun je tot medio juni moeten 
doorvoetballen in de nacompetitie. Uiteindelijk is 
dit allemaal opgelost, maar het is handig nu alvast 
te kijken hoe de kalender voor 2019-2020 eruit 
ziet. Op de volgende pagina een overzicht met de 
belangrijkste data. Laat je hier dus niet door verras-
sen 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
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Datum Programma Tijd Wedstrijd

Dinsdag 6 augustus Start training selectie 19.30

Donderdag 8 augustus Training selectie 19.30

Zaterdag 10 augustus Oefenwedstrijd Boskant 1/2 combinatie 18.00 Berghem Sport - Boskant 1/2

Dinsdag 13 augustus Training selectie 19.30

Woensdag 14 augustus Start training vrouwen 19.30

Donderdag 15 augustus Training selectie
Start training lagere elftallen 19.30

Zaterdag 17 augustus BRON-toernooi Nijnsel 17.00

Zondag 18 augustus BRON-toernooi Nijnsel 13.00

Dinsdag 20 augustus Oefenwedstrijd Boskant 2
Training selectie

19.30
19.30

Boekel Sport 2 - Boskant 2

Woensdag 21 augustus Training vrouwen 19.30

Donderdag 22 augustus Training selectie
Training lagere elftallen

19.30
19.30

Zaterdag 24 augustus Oefenwedstrijd Boskant 1
Oefenwedstrijd Boskant 2

18.00
18.00

Boskant 1 - Juliana Mill 1
Boskant 2 - Juliana Mill 2 (o.v.)

Dinsdag 27 augustus Oefenwedstrijd Boskant 1
Training selectie

19.30
19.30

Boskant 1 - Essche Boys 1

Woensdag 28 augustus Training vrouwen 19.30

Donderdag 29 augustus Training selectie
Training lagere elftallen

19.30
19.30

Zondag 1 september Bekerwedstrijd 1 seniorenteams
Oefenwedstrijd Boskant VR1 11.00

Zondag 8 september Bekerwedstrijd 2 seniorenteams

Zondag 15 september Bekerwedstrijd 3 seniorenteams
Oefenwedstrijd Boskant VR1 11.00

Zondag 22 september Start competitie seniorenteams

Voorbereiding senioren 2019-2020 

Kalender 2019-2020

Dinsdag 6 augustus: Start training selectie
Woensdag 14 augustus: Start training vrouwen
Donderdag 15 augustus: Start training lagere elftallen
Week van 19 augustus: Start trainingen jeugdteams

Weekend 15/16 augustus: BRON toernooi in Nijnsel
Zaterdag 31 augustus: Eerste bekerwedstrijden jeugd
Zondag 1 september: Eerste bekerwedstrijden senioren
Zaterdag 21 september: Start competitie jeugd
Zondag 22 september: Start competitie senioren

Weekend 7/8 december: Laatste speelronde competitie*
Weekend 14/15 december: Mogelijk beker- of inhaalprogramma*
*voor Boskant 1 liggen beide data 1 week later

Weekend 18/19 januari: Mogelijk beker- of inhaalprogramma
Weekend 25/26 januari: Hervatting competitie Boskant 1,
 rest: beker/inhaal
Weekend 1/2  februari: Hervatting competitie overige teams
Weekend 22/23  februari: Vrij i.v.m. carnaval
Weekend 2 feb/1 maart: Mogelijk beker- of inhaalprogramma
Pasen (11-13 april): Mogelijk beker- of inhaalprogramma 
Hemelvaart (21 mei): Jeugd vrij, senioren mogelijk inhaal
Weekend 23/24 mei: Laatste competitieronde
Pinksteren (30 mei-1juni) Mogelijk nacompetitie, jeugd in principe vrij
Weekend 27/28 juni: Laatst mogelijke datum nacompetities
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Donderdag 30 mei was het wederom een drukte 
van jewelste op sportpark De Scheken. Traditie-
getrouw staat Hemelvaartsdag in het teken van 

twee activiteiten: de vlooienmarkt en het 7-tegen-7 
(voorheen familie-) toernooi.
Voor de vele vrijwilligers die meehielpen op de 
vlooienmarkt, ging de wekker al op tijd. Vroeg in de 
ochtend werd er met man en macht geholpen om 
alle marktkramen in te richten, zodat de eerste be-
zoekers om 10:00 uur verwelkomd konden worden. 
Zoals ieder jaar was het ook dit jaar weer dringen 
geblazen bij het openen van de poorten. In hoog 
tempo werden de aangeboden artikelen bekeken en 
beoordeeld. Tapijten bleek zeer gewilde koopwaar, 
met name de vliegende! 

Het prima weer zorgde er voor dat ook dit jaar het 
bezoekersaantal weer dik in orde te noemen was. 
Een aantal personen die de vlooienmarkt bezochten 
waren hiervoor zelfs uit Apeldoorn gekomen! Vanaf 
14.00 uur gingen de laatste spullen tegen hoge kor-
tingen over de toonbank en hierna was het tijd om de 
overgebleven spullen af te voeren.
Na een snelle evaluatie bleek dat er ook dit jaar weer 
een prachtig bedrag voor onze vereniging is binnen-
gehaald. Een groot compliment voor de organisatie, 
ondersteund door het grote aantal vrijwilligers dat 
weer van de partij was om zich in te zetten voor v.v. 
Boskant, chapeau!

Van ‘winkelen’ krijg je honger! De frietwagen met 
kipsnacks, die door firma Olislagers gratis beschik-

baar was gesteld, werd daarom ook ‘massaal’ 
bezocht!

Niet alleen op de parkeerplaats was het druk, ook 
op de Boskantse velden viel van alles te beleven. Het 
7-tegen-7 familie-, vrienden- & bedrijventoernooi, 
sinds dit jaar georganiseerd door Thijs van Asveldt 
met ondersteuning van Maarten van der Linden, 
kende 16 deelnemende teams. In vier poules werd 
er fanatiek, maar sportief gestreden om de winst. Na 
enkele spannende finalerondes was het uiteindelijk 
nieuwkomer Voets-van Kessel Tegelwerken die er met 
de winst vandoor ging. FKA Basjelona, De Koninklijke 
en team van de Biggelaar eindigden  op de plekken 
2, 3 en 4. De sportiviteitsprijs werd een prooi voor De 
Levensgenieters.

Naast het toernooi, was er ook nog de mogelijkheid 
tot kratje trappen voor het goede doel. Jimmy Vor-
stenbosch had samen met moeder Bea een wedstrijd-
je opgezet, waarbij het de bedoeling was om zoveel 
mogelijk punten te verzamelen door verschillende 
kratjes in de goal te raken. Voor € 1,- mocht iedereen 
het vijf keer proberen. De winnaars per leeftijdscate-
gorie werden beloond met enkele mooie prijzen!

We hopen dat het kratje trappen een mooie bijdrage 
heeft kunnen leveren aan de deelname van Jimmy 
aan de World Transplant Games in Newcastle! 

Na afloop was het “keigezellig”, niet in het minst door 
het heerlijke weer. Vanzelfsprekend kijken we alweer 
uit naar Hemelvaartsdag 2020, al is er tot die tijd nog 
allerlei ander vertier!

Activiteiten op Hemelvaartsdag
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Naam: 
Joris Doreleijers

Leeftijd: 
40 jaar

Woonplaats: 
Boskant

Functie: 
Kampleider jeugd

Uitvoerend sinds: 
2015

Overige taken: 
Trainer/coach

Profiel

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

Hé, wie bende gij?
Mijn naam is Joris Doreleijers.

Kun je ook meer over jezelf / jouw achter-
grond vertellen?
Ik woon met mijn vriendin Lieke Brans, doch-
ter Fenna (12) en zoon Levi (10) in Boskant. 
Naast jeugdleider ben ik ook al een aantal 
jaren betrokken bij het jaarlijkse jeugdkamp 
tijdens het Pinksterweekend. 

Leuk dè ik bij jou op de koffie mag komen, 
maar eh... wè doe de gij nou vûr d’n Boskant?
Voor dit jeugdkamp ben ik na mijn 1e deelna-
me gevraagd om op te treden als kampleider. 

Wat houdt dat in?
De kampleider coördineert de organisatie 
vooraf en tijdens het kamp. Hij is de schakel 
tussen de groepsleiders (John v.d. Ven, Rudy 
Neggers, Maarten v.d. Berk, Otto Verstappen, 
Martijn Bekkers en Wim Vullings), ouders/kin-
deren, accommodatie en de kampmoeders 
(Sandra v.d. Laar en Angela Brands). Tevens 
hadden we dit jaar twee stagiaires (Glenn 
Saris en Rens Hermsen). Tijdens het kamp 

heb ik de “de handen vrij” aangezien ik geen 
groepsleider ben en kan daardoor onder-
steunen waar nodig. Ook ben ik de DJ tijdens 
deze dagen. 

Waarom doe de gij dit werk?
Het plezier tijdens zo’n kamp is in ieder geval 
(vaak) het slaaptekort na afloop meer dan 
waard. Ik ben erin gerold en het bevalt erg 
goed.

Kun de gij iets meer vertellen, hoe ziet jouw 
dagtaak of periodieke taak eruit voor dit 
alles?
Zo’n vier maanden vooraf beginnen we met 
de voorbereidingen; iedere leider krijgt een 
te organiseren activiteit toebedeeld (zoals 
zeskamp, vossenjacht e.d.). Daarnaast gaan 
we al sinds jaar en dag naar de scouting 
locatie in Oirschot. Daar vindt ook afstem-
ming mee plaats. Vervolgens zetten we 
inschrijfformulieren uit, uitgifte huishoude-
lijke mededingen en vooraf stem ik met de 
groepsleiders en kampmoeders af of alles 
voorbereid is. 
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Door het feit dat ik geen groep begeleid ben 
ik aanspreekpunt voor ouders, samen met de 
kampmoeders jury voor diverse activiteiten, 
DJ en zorg ik voor en tijdens het kamp voor 
“het papierwerk”.

Wat is dan het uiteindelijke resultaat van 
jouw werkzaamheden?
Het resultaat is eigenlijk de saamhorigheid en 
het plezier dat je met alle kinderen, maar ook 
de leiding en ondersteuners van het kamp 
met elkaar beleeft. 

Het streven is dat iedereen weer een mooie 
ervaring krijgt. We hebben als leiding voor 
ogen dat er een mix is qua leeftijdscatego-
rieën. Waarmee ik doel dat er qua  leiders/
ouders vanuit iedere leeftijdscategorie (het 
kamp is voor 7 t/m 12-jarigen, red.) iemand is 
vertegenwoordigd.  

Iedere jaar kiezen we een kampman en kamp-
vrouw. Criteria zijn: helpen ze goed mee, zijn 
ze leuk in de omgang en dragen ze bij aan 
een goede sfeer. Oh ja en jaarlijks nemen we 
alle ballen van de club mee die vervangen 
moeten worden en nog bruikbaar zijn. Aan 
het einde van het voetbalkamp mag iedereen 
die wil er een uitzoeken. 

Wat is er nou niet zichtbaar voor de meeste 
mensen, maar wel van wezenlijk belang?
Dat ligt met name in het organiseren en 
bereiken van die saamhorigheid. Zorgen 
voor een goede structuur in het kamp, maar 
dus ook in de voorbereiding en organisatie 
daaromheen. Checken hoe zaken lopen, pro-
blemen oplossen en daarmee zorgen dat het 
kamp een succes is. 

Nu is het na vijf jaar mooi geweest. Ik heb 
mee mogen helpen om een bepaalde struc-
tuur op te zetten binnen de organisatie van 
het kamp. Het is tijd voor vers bloed.

Wat maakt deze taken zo leuk en waarom?
Dat is eigenlijk vrij simpel, het feit dat de 
jeugd van Boskant samen op pad is en cliché 
maar zeker waar; als zij het goed hebben, dan 
hebben wij dat ook!

En wat maakt het minder leuk?
Dat is het moment wanneer een kind heim-
wee heeft (vooral voor diegene zelf uiter-
aard). Dan ga ik in overleg met de ouders, 
bijvoorbeeld om een nachtje thuis te slapen 
en weer aan te laten sluiten.
Of dat het tussen kinderen niet botert. We 
willen het uiteraard voor iedereen leuk heb-
ben en houden. 

Het kan ook voorkomen dat iemand voor 
straf apart moet slapen. We hebben drie 
slaapzalen en in de gang slaap ik als  kamplei-

der. Dan komen ze dus bij mij liggen (dat is 
dit jaar niet voorgekomen). En soms komt het 
voor dat ik heel weinig slaap heb gehad na 
een kamp. 

Wat doe de gij beroepsmatig/studie en hoe 
staat dit in verband met jouw vrijwilligers-
werk?
Hetzelfde: leidinggeven. Maar concreet ben 
ik werkzaam binnen de landmacht als plaats-
vervangend vakgroep hoofd elektrotechniek. 

Hède gij voor het vrijwilligerswerk nog tips 
vûr d’n Boskant of individuele leden?
Specifiek voor het jeugdkamp heb ik dat wel. 
Voorheen nam Ruud v.d. Berk versterkers en 
boxen mee voor muziek e.d. 
Maar nu hij niet meer meegaat, zijn we op 
zoek naar alternatieven (dit jaar nog gehol-
pen door de selectie, waarvoor dank!).
Wellicht zijn er mogelijkheden dat de club 
dit voor algemeen gebruik aanschaft t.b.v. 
diverse activiteiten en evenementen.

Tot slot is ’t leste woord nog vûr jou.
Dat ik blij ben met alle leiders en kampmoe-
ders, met de steun die ik heb mogen ontvan-
gen. Ik wens de toekomstige organisatie dan 
ook voor veel plezier in de toekomst met het 
jeugdkamp.

Hartelijk bedankt vûr dit verhaal, dit geeft 
weer een mooi beeld van onze vele vrijwilli-
gers!
En uiteraard bedankt voor jullie inzet!
Houdoe en..........

Pirreke

Een cliché 
maar zeker 
waar:
Als zij het 
goed hebben, 
dan hebben 
wij dat ook!
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Joni de Brouwer
topscorer v.v. Boskant
seizoen 2018-2019

In de voetsporen van Gheorge Hagi 
had ook Boskant afgelopen seizoen 
een heuse Roemeense goaltjesdief 

in haar gelederen. Daar waar Hagi 
furore maakte bij onder andere Steaua 
Boekarest, Real Madrid, Barcelona en 
Galatasary, was het voor Boskant 4 en 
Boskant 35+1 Bogdan Gheorghe die 
zeer regelmatig het net wist te vinden. 
Hij moest zijn meerdere net erkennen 
in Joni en bezet met 19 doelpunten dan 
ook de tweede plek. Met deze doelpun-
ten wist Bogdan zijn teamgenoot Anton 
van der Werff net voor te blijven. Anton 
wist in totaal 18 keer de vijandige doel-
man te verschalken. 

Dat er volop gescoord werd bij Boskant 
35+1 is terug te zien in de top van het 
klassement. Naast Joni zijn alleen Daan 
Rovers (15) en Fleur van Heesch (13) uit 
een ander team afkomstig. Fleur deelt 

haar plek met Roel Brans en Manuel 
Mars, die ook 13 keer wisten te scoren. 
Een plekje daaronder komen we Mark 
de Koning tegen met 12 gescoorde 
goals. 

Hierna is er eindelijk weer plek voor 
spelers uit andere teams. Kampioen 
Boskant 2 levert met Joep van Breemen 
(9), Ruud van der Heijden, Brett Veld-
kamp (beiden 8 doelpunten) en Luuk 
de Beer (7) ook de nodige spelers aan 
dit klassement. Verder zien we Stefan 
de Jong (9), Maddy Elqandyly en Max 
de Bie (beiden 7) van Boskant 4, Merel 
Onland (7) van Boskant VR1 en Rudy 
Neggers (7) van wederom Boskant 35+1 
terug in het overzicht. Tenslotte is het 
Jim van der Zanden met 7 treffers die 
als enige speler van Boskant 1 in deze 
ranglijst is terug te vinden.

Vrouwenvoetbal is populair, dat zie je overal terug, mede 
dankzij het succes van de Oranje vrouwen. Op een iets lager 
niveau zijn ook in Boskant de nodige meisjes en dames actief. 
Niet onverdienstelijk zo blijkt. Afgelopen seizoen wist Joni de 
Brouwer twintig goals te maken bij het vrouwenteam van onze 
vereniging en hiermee weet ze zich te kronen tot topscorer van 
v.v. Boskant over het seizoen 2018-2019. Een knappe prestatie!

 1. Joni de Brouwer (VR1) 20
 2. Bogdan Gheorghe (3, 4 en 35+1) 19
 3. Anton van der Werff (35+1) 18
 4. Daan Rovers (4) 15
 5. Fleur van Heesch (VR1) 13
  Roel Brans (35+1) 13
  Manuel Mars (35+1) 13
 8. Mark de Koning (35+1) 12
 9. Joep van Breemen (2) 9

  Stefan de Jong (4) 9
 11. Ruud van der Heijden (2) 8
  Brett Veldkamp (2) 8
 13. Jim van der Zanden (1) 7
  Luuk de Beer (2) 7
  Merel Onland (VR1) 7
  Max de Bie (4) 7
  Maddy Elqandyly (4) 7
  Rudy Neggers (35+1) 7

Topscorers 2018-2019

Topscorers
per team

Boskant 1
Jim van der Zanden 7
Emiel van den Elsen 4
Rens van de Wijdeven 4
Steff van de Laar 4

Boskant 2
Joep van Breemen 9
Ruud van der Heijden 8
Brett Veldkamp 8

Boskant 3
Hein van de Warenburg 5
Ruud Gevers 5

Boskant 4
Daan Rovers 15
Stefan de Jong 9
Maddy Elqandyly 7

Boskant 35+1
Anton van der Werff 18
Roel Brans 13
Bogdan Gheorghe 13
Manuel Mars 13

Boskant 35+2
Niet bekend

Boskant VR1
Joni de Brouwer 20
Fleur van Heesch 13
Merel Onland 7
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Zaterdagochtend 15 juni verzamelden de eerste 
teams zich al vroeg in de ochtend bij de kantine 
van v.v. Boskant. Op veld 2 en de trainingsstrook 

waren keurig meerdere kleine velden gekrijt zodat er 
niet met pionnen gewerkt hoefde te worden. In totaal 
hebben 26 teams deelgenomen aan het thuistoernooi 
2019. Voor de mini’s was het de eerste keer dat ze 
deelnamen aan een toernooi. En wat hebben ze het 
goed gedaan! Enthousiast en trots op hun welverdien-
de medaille hebben de mini’s een mooi visitekaartje 
afgegeven. Dat belooft wat voor het volgende seizoen. 
Ook bij de andere teams was de gedrevenheid groot 
en werd er tussen de wedstrijd door even snel een ver-
lekkerde blik op de gouden beker voor de eerste prijs 
geworpen. Iedereen was ervan overtuigd dat deze 
beker met hen mee naar huis ging. 

Op één enkele pleister voor een geschaafde knie na 
kunnen we stellen dat het toernooi zeer sportief verlo-
pen is. Een speciaal woord van dank aan Ad de Bever 
die zoals elke jaar de sportiviteitsprijs weer heeft 
gesponsord. 
Mede dankzij alle vrijwilligers die het toernooi in 
goede banen hebben geleid kunnen we terugkijken op 
een geslaagd en gezellig thuistoernooi 2019!

TvdG

Noot van de redactie: dit jaar waren er diverse nieuwe 
gezichten te zien binnen de toernooi organisatie. De al-
gemene leiding lag dit jaar voor het eerst bij Tom van der 
Gouw, hij heeft deze vuurproef glansrijk doorstaan.

Geslaagd en sportief thuistoernooi
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We werden gastvrij ontvangen in 
het splinternieuwe, uiteraard 
zelf gebouwde, woonhuis van 

vader en moeder de Koning aan de 
Waterwilg in de “neij wijk”. Naast Theo 
sr., Theo jr. en Mark, was uiteraard ook 
moeder Ine aanwezig, die de mannen 
goed kon aanvullen wanneer er in het 
geheugen gegraven moest worden.

Senior neemt meteen het voortouw als 
we de vraag stellen of hun bedrijf van 
alle markten thuis is, of  gespecialiseerd 
is in een bepaald type werkzaamheden:  
“Tot 2009 hadden we diverse opdrach-
ten van nieuw- tot verbouw, onderhoud 
of renovatie van huizen of bedrijfspan-
den. Net voor de bouwcrisis zijn we ons  
gaan specialiseren in het plaatsen van 
scharnierdaken. Dat is echt een bijzon-
dere tak van sport waar we goed in zijn 
geworden en naam in hebben gemaakt. 
We hebben vorig jaar 650 woningen 
geplaatst en ook dit jaar loopt het zeer 
goed. Scharnierdaken worden groten-
deels in de fabriek gemaakt. Wij berei-
den het plaatsen voor door te zorgen 
dat het dak snel en moeiteloos beves-
tigd kan worden. De werkzaamheden 
die hiervoor verricht moeten worden 

vergen snel en secuur werk. Het dak 
klapt open, dus het is enorm belangrijk 
dat dit goed gaat en dat alles precies op 
elkaar past. Zo’n dak bestaat uit twee 
elementen van 2,5 tot 3 meter breed, 5 
tot 7 meter lang en 25 centimeter dik. 
Flinke jongens dus. Het dak heeft geen 
nokbalk, maar is verder compleet met 
isolatie, panlatten etc.”
Voor een ambtenaar met twee linker-
handen (maar wel een gouden linker-
voet) moest de uitleg over deze ʻschar-
niertechniek’  toch wel even bezinken.

Theo sr. vervolgt: “We hebben een goed 
op elkaar ingespeeld team, waarin ieder 
zijn eigen taak heeft. Vandaar dat we 
concurrerend bezig kunnen zijn. Dit 
team bestaat niet uit eigen personeel, 
maar we werken veel samen met zzp’ers 
zoals (buurman) Edo Brans, Remco de 
Lange Wendels  en Bogdan Georghe, 
allen ook welgeziene personen binnen 
onze voetbalclub.”

Is er de laatste jaren veel veranderd 
op de bouwplaats? 
Degene die hier het best over kan vertel-
len is uiteraard Theo sr.: “Ja er is in de 
loop der jaren veel veranderd in de 

Wat ons het afgelopen 
seizoen heeft geleerd is dat 
we binnen onze vereniging 
kunnen blijven bouwen op 

mensen. Iedereen draagt 
een steentje bij. Zo ook 
de geïnterviewden van 

vandaag. Daarnaast is met 
hen de link naar “bouwen 

en stenen” zo gelegd.
In dit interview staan de 

heren van bouwbedrijf De 
Koning centraal. Ondanks 

dat ik ze al lang ken, is 
het toch interessant om 

eens dieper in te gaan op 
waar De Koning Bouw en 
Onderhoud eigenlijk voor 

staat. 

DE KONING
BOUW EN ONDERHOUD
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bouw. Er zijn heel veel zzp’ers gekomen 
en zoals bekend enorm veel buitenland-
se krachten; we moeten tegenwoordig 
Engels spreken om ons verstaanbaar 
te maken. Het werk wordt door aller-
lei machines en aanpassingen in het 
productieproces lichter en alles gaat 
sneller. Er wordt ook heel veel bruik-
baar materiaal weg gegooid. Logisch 
omdat repareren duurder is dan nieuw 
kopen, maar toch zonde.”
Theo jr. vult aan: “Maar sommige 
dingen veranderen nooit: als ons pap 
nog een aanhanger met te verwijderen 
materiaal ziet, dan kijk maar uit, hij kan 
alles nog gebruiken.”

Naar aanleiding van dit verhaal vragen 
we ons af, wat nou echt onmisbaar is bij 
het werk. Ook hier zijn de heren eensge-
zind; “De daken worden vastgezet met 
bouten van 35 cm lang. Hier zijn echt 
goede schroefmachines voor nodig die 
zowel het vermogen als ook een goede 
accu moeten hebben om te gebruiken. 
De meeste machines gingen na twee à 
drie maanden stuk. Gelukkig hebben 
we sinds kort een perfecte machine 
gevonden waar we goed mee vooruit 
kunnen.”

Hebben jullie nog leuke anekdotes 
of  voorvallen (hopelijk geen ernstige 
dingen) meegemaakt?
Mark: “Ik ben wel eens ‘een stukske’, 
samen met een aantal anderen naar 
beneden geschoven, maar verder niks.”

En wat betreft echte vak humor, hoe 
zit dat dan?
Senior vertelt “Vroeger werden er wel 
meer dingen uitgehaald en kon je vaker 
lachen op de bouw. Bijvoorbeeld: ooit 
hadden we Ruud Verbakel uit Nijnsel als 
stageloper. Die vond zichzelf erg sterk 
en dat was hij ook wel. Iemand vroeg 
Ruud om te laten zien hoe makkelijk hij 
een zak cement boven zijn  hoofd kon 
tillen. En dat wilde hij maar al te graag 
showen. Uiteraard was er iemand die 
die zak toen opensneed, waardoor de 
hele inhoud over Ruud heen kwam. 
Toen lachen, maar de inzichten zijn nu 
veranderd. Nu kun je hierdoor ontsla-
gen worden, mede omdat het natuurlijk 
best gevaarlijk is.”
 
Binnenkort is het weer bouwvak en 
bij bouwvakkers hoort natuurlijk ook 
het ʻbouwvak inluiden’.
Senior: “we  gaan nu al enkele jaren 
naar Edje (De Vriendschap), samen met 
de zzp-ers, waar we lekker wat eten en 

drinken. Super handig. Ook alle vrou-
wen en kinderen sluiten daar bij aan. 
Gezellig onder elkaar.”

Jullie bedrijf bestaat bijna 25 jaar, vertel 
eens iets over hoe het één en ander 
is gelopen. Senior: “mijn vader was 
klompenmaker, maar onze Bert begon 
in de bouw, en bij hem ben ik in 1966 
als 15-jarige begonnen. Tot 1995 was 
ik uitvoerder/projectleider bij Bert en 
in 1995 ben ik samen met ons Ine een 
V.O.F. opgestart en voor mezelf begon-
nen.” Theo jr. vult aan: “Ook ik ben op 
mijn 15e begonnen. Hierdoor moest ik, 
toen ik net begon met werken, nog op 
de fiets naar Veldhoven waar ik stage 
liep. Blij dat ik op een gegeven moment 
brommer mocht rijden.” Ook Mark is op 
zijn 15e begonnen dus wat dat betreft 
doen de heren niet voor elkaar onder. 
 
Theo sr. vervolgt: “Na enkele jaren 
kwamen Theo (’99) en Mark (’04) in 
het bedrijf werken en in 2008 heeft 
Ine afscheid genomen van de V.O.F. en 
hebben Theo jr. en Mark haar plaats 
ingenomen. Zo hebben we samen in 
de afgelopen jaren al heel wat mooie 
projecten mogen opleveren zoals in 
opdracht van bouwbedrijf de Koning 
bv appartementencomplex de Witte 
Valck aan de Markt en de Dijk aan de 
Borchmolendijk in Sint-Oedenrode en 
de daken van de Bloemenwijk in Eind-
hoven in opdracht van Hurk & Doeze uit 
Heeze waar we sindsdien heel veel werk 
voor maken.

Hoe is het  om ‘alleen’ met je eigen 
familie samen te werken?

“Prima,” is het eensluidende antwoord! 
Senior zit met name bij de particuliere 
opdrachten of de Content Autogroep in 
Eindhoven en Den Bosch. Mark en Theo 
zitten voor de daken vaak op verschil-
lende adressen. De een bereidt voor, 
de ander plaatst op die dag de daken. 
“We zien elkaar dus niet dagelijks op 
het werk.” Theo doet met name de 
planning. Mark neemt het werk aan en 
calculeert en Theo sr. verzorgt ook nog 
de calculaties, offertes en boekhou-
ding. Mocht senior (gekscherend wordt 
al gezegd over 15 jaar) stoppen dan is 
het waarschijnlijk dat Mark deze taken 
overneemt. 

Hoe zit het dan eigenlijk met de overi-
ge gezinsleden?
Senior: “Elle heeft anders gekozen en 
ook Bart is niet overstag gegaan. Hij 
heeft het nog wel geprobeerd, maar 
zit nu goed op zijn plek bij de Mars in 
Veghel.”

Nu even over het sponsorschap. Zijn 
jullie ook meteen in 1995 hiermee 
gestart?
“Natuurlijk! Vanaf het begin beaamt 
senior. Ook heb ik, buiten alle (jeugd)
bestuurs en andere voetbal verwante 
activiteiten om, aan veel gebouwen op 
het sportpark meegebouwd: van kleed-
lokalen tot  tribune en kantine. Dat was 
heel normaal in die tijd.”

Welke interesses en andere tijdsbe-
stedingen hebben de ʻDe Koningen’? 
Senior: “Voor mij is het eigenlijk tennis, 
de carnaval met de Lèpkes en voetbal. 
Maar ik ben ook al gestrikt voor de 
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zaterdagdienst (dat krijg je als je na wat 
bier gevraagd wordt op een feestavond) 
bij de club. (Aan de andere kant lopen 
er ook iedere zaterdag 8 kleinkinderen 
rond, zodat hij zijn dienst mooi kan 
combineren met wedstrijdjes kijken van 
zijn kleinkinderen, red.). Qua muziek 
luister ik graag naar the Rolling Stones. 
Ook ga ik me aansluiten bij de maan-
dagploeg, want hier zijn de laatste tijd 
helaas nogal wat mensen weg gevallen.

Theo jr.; “Nou voor mij is het altijd Ne-
derlandstalige muziek. Mark sluit zich 
daar vastberaden bij aan. 
Theo vervolgt; “verder is het eigenlijk 
voornamelijk PSV wat de klok slaat. 
Mark vult aan dat het voetbalgehalte bij 
hem ook hoog is; “zelf voetballen, trai-
ning geven, zaalvoetballen en uiteraard 
PSV en Oranje.”

En van welke gerechten gaan de heren 
watertanden? Senior: “Hollandse kost! 
Maar ik heb trouwens van de week nog 
chips gegeten?! Hoe heet dat spul, oh 
ja Nachos, lekker met vlees, prima te 
doen.”

Mark en Theo zijn nu nog korter en 
bondiger; “vlees!! Maakt niet uit, als 
het maar vlees is. Lekker barbecueën, 
spareribs ofzo.” (En als er überhaupt 
salade op tafel staat zal het wel vleessa-
lade zijn.)

Is er ook nog tijd voor ontspanning of 
vakantie?
Senior: “Ine en ik zijn afgelopen winter 
nog lekker naar Aruba geweest, heerlijk. 
Maar het liefst ga ik naar Blankenberge, 
daar hebben ze lekker veel speciaal 
bier, dan gaan we altijd naar café Royal, 
daar hebben ze wel 160 soorten bier.”

Theo jr. antwoordt: “Lekker naar de 
camping, als het maar goed weer is” 
en Mark kiest het liefst voor een ʻall in’ 
vakantie. Dit jaar in Turkije.”

Mocht er tijd over zijn, wordt er dan 
nog tv gekeken?
Gedrieën zijn ze resoluut: “Voetbal.”
Theo jr.: als er toch geen voetbal is, dan 
kijk ik graag naar Gold rush op Discove-
ry. Senior; “als er geen voetbal op is dan 
kijk ik wat Ine kijkt.”

Heren, het verhaal achter jullie bedrijf 
is duidelijk. We zijn heel wat wijzer 
geworden over wat er allemaal bij jullie 

bedrijf  komt kijken en hoe jullie je in de 
loop der jaren hebben ontwikkeld in de 
bouwsector. Of ik er zelf ‘wijzer’ en tech-
nischer van ben geworden weet ik niet, 
maar het was erg interessant. Bedankt 
voor het bezoek en hopelijk zullen er 
nog vele mensen volgen met een (De 
Koning) dak boven hun hoofd.

 Pirreke & co
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Boskant 35+ 1 kampioen!

We leefden allemaal vol goede 
moed naar het seizoen toe. Wat 
kon er immers mis gaan tegen die 

oudere knarren? Bij ons zou de gemiddel-
de leeftijd niet boven de 50 uitkomen, in 
ons team is Rudy (nestorix) de oudste met 
zijn ruim 40+, maar onze tegenstanders 
moesten toch echt dat gemiddelde van 50 
wel halen.

Eerst speelden we 3 bekerwedstrijden ter 
voorbereiding op de competitie. Bij 35+ 
wordt er 2× 35 minuten gespeeld; alleen 
in onze bekerpoule zaten geen 35+ teams 
dus mochten (moesten) we meteen 2× 45 
minuten aan de bak! We wisten te winnen 
van de stadse vrienden uit Liempde (DVG). 
Op de akker in Nijnsel bepaalden wij 
eigenlijk wel de hele wedstrijd. De plat-
telanders uit Nijnsel wisten af en toe niet 
waar ze kijken moesten, zo snel ging de 
bal bij Boskant van voet naar voet. Helaas 
voor ons wisten wij er maar 2 te maken 
en wist Nijnsel 5 keer over de middellijn 
te komen. De laatste bekerwedstrijd was 

thuis tegen Rhode. Dit werd een een-
voudige overwinning voor Boskant. De 
jongens uit de jeugdopleiding van Rhode 
dachten wel even te gaan winnen van 
‘die ouwe lullen’ uit d’un Boskant. Zij 
hadden er echter niet op gerekend dat er 
nog een paar spelers bij Boskant waren 
die les hadden gehad van onze Theo (van 
Lieshout). Helaas was 2× winnen niet vol-
doende om door te gaan in de beker. We 
konden de dubbel dus wel vergeten.

Het moest dus in de competitie gaan 
gebeuren, er lag meteen veel druk op. 
De eerste wedstrijd mochten we thuis 
aantreden tegen de Kruisstraat. Dit voet-
balbolwerk onder de rook van Den Bosch 
bleek een tegenstander die we konden 
hebben. Het hoogtepunt uit deze wed-
strijd was wel dat de rechtshalf de bal, in 
de stijl van, we denken Mario, de broer 
van Harrie Bullens, prachtig over onze 
keeper schoot. Het was maar goed dat er 
geen scouts waren!
De 2e wedstrijd mochten we uit naar SBV 

Haren. Een prachtige club aan de Maas. 
Bij aankomst bleek dat Frank zijn voetbal-
schoenen vergeten was, we (hij) worden 
(wordt) ook een jaartje ouder! Remco 
bood uitkomst en had nog een paar oude 
sloffen bij. Met Frank in de kooi werd 
eindelijk weer eens de nul gehouden en 
gingen de punten mee naar Boskant.

Na een eenvoudige 5-0 overwinning uit 
bij Schijndel trok de kampioenskaravaan 
richting het prachtige Haps. Daar moes-
ten we, na de avond van de goederen- en 
dienstenveiling, aantreden tegen de 
ploeg met de rode lantaarn. Tijdens de 
warming-up was goed te zien dat het 
gerstenat nog niet geheel uit het bloed 
was en moest zelfs de boer (eigenaar) 
van een naastgelegen weiland gevraagd 
worden om enkele ballen terug te gooien. 
Uiteindelijk werd er gewoon gewonnen, 
0-9, en konden we rustig aanschuiven bij 
het Brattwürsten festijn in Haps.
De volgende wedstrijd thuis tegen Achilles 
Reek werd een eenvoudige 7-0 overwin-

Wat een jaar!! Na jaren gevoetbald te hebben in de selectie 
en lagere elftallen besloten we na het vorige seizoen om ons in 
te gaan schrijven voor de 35+ competitie. Na een seizoen lang 
tegen mannen van 22 jaar of jonger was de pijp toch echt leeg 
en hebben we geaccepteerd dat we toch echt oude lullen aan 
het worden zijn. Op naar 35+.
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ning maar alle pijlen waren toen al gericht 
op de topper de week erna, thuis tegen 
Ollandia.
Allemaal gespannen koppies in het 
kleedlokaal, we moesten immers tegen de 
nummer 2. Na een matig begin van beide 
zijden sloeg na ongeveer een kwartier 
het noodlot toe voor onze vleugelflitser. 
Frank scheurde helaas zijn achillespees 
af en moest de rest van het jaar toekijken. 
Hij heeft uiteindelijk veel geleerd van de 
wedstrijden die hij heeft gevolgd vanaf 
de zijlijn en hoopt dit volgend jaar ook in 
praktijk te gaan brengen.

De wedstrijd tegen Ollandia werd met 
2-0 gewonnen en Boskant liep verder en 
verder uit op de concurrentie.
Via overwinningen tegen Avesteyn (3-2), 
Ulysses (1-7), RKKSV (1-3), Ravenstein 
(3-0) en SCMH (5-0) moest de inmiddels 
aanstaande kampioen het weer opnemen 
tegen de nummer 2 Ollandia. Wat een 
eenvoudige ochtend leek te gaan worden, 
werd aan het einde toch nog even billen 
knijpen. Nadat we een 0-3 voorsprong 
hadden genomen was er geen vuiltje aan 
de lucht. Plots ging Ollandia meer fysiek 
spelen! De scheids liet dit ook lekker 

gebeuren, iets waar wij 
niet direct het antwoord 
op hadden. Ollandia kwam 
een paar keer gevaarlijk 
opzetten, maar onze keeper 
Remco wist de ene na de 
andere bal uit zijn doel te 
houden. Uiteindelijk wist 
Ollandia toch 2 doelpunten 
te maken, onhoudbare (vol-
gens Remco) schoten uit 
de 2e lijn. Gelukkig kwam er 
maar 10 minuten blessu-
retijd bij waardoor het nog 
spannend werd. De punten 
gingen gewoon mee naar 
Boskant en het rekenen kon 
gaan beginnen: wanneer 
kon de KNVB afreizen naar 
Boskant met de schaal?

Nadat er nog 2 keer werd gewonnen, 
Avesteyn (0-5) en Rhode (4-1), bleek 
dat we de week erna kampioen konden 
worden. Dit moest gaan gebeuren tegen 
de nummer 2 van dat moment, Ulysses. 
Zij waren de afgelopen 3 seizoenen de 
ongenaakbare kampioen geweest en wil-
den dit natuurlijk niet zonder slag of stoot 
laten gebeuren. Voor Boskant werd het 
een zware wedstrijd. Ulysses gaf zeer veel 
tegenstand maar moest uiteindelijk toch 
buigen voor de nieuwe kampioen (2-1).

Missie geslaagd. Boskant 35+1 is ongesla-
gen kampioen geworden in de 1e klasse 
(dit klinkt beter dan het daadwerkelijk 
is). Uiteindelijk hebben we de competitie 
afgesloten met 57 punten uit 20 wedstrij-
den met op gepaste afstand de nummer 
2 Rhode met 40 punten uit 22 wedstrijden.

Het was een mooi seizoen waarin we ook 
de supporters nog zeker mogen bedan-
ken. Zelfs bij de uitwedstrijden waren 
er altijd supporters voor Boskant. Met 
name Jeanne en Ruud misten geen enkele 
wedstrijd!

Rest mij nog om iedereen een mooie va-
kantie toe te wensen en....... allemaal veel 
succes in het aankomende seizoen!

Boskant 35+1
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ST Boskant/Ollandia JO19-1

KAMPIOEN!
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Eindstanden jeugd voorjaar 2019

Boskant MO15-1 2e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 S.V. Brandevoort MO15-1 10 28 43 4

2 Heeswijk/Avesteyn MO15-1 10 18 25 12

3 Mierlo Hout MO15-1 9 16 34 10

4 SCMH MO15-1 10 11 15 31

5 Schijndel MO15-1 9 4 10 37

6 Boskant MO15-1 10 4 4 37

Boskant JO15-1 4e klasse 202

# Team G P DPV DPT

1 Mariahout JO15-1 9 24 37 14

2 Rhode JO15-4 10 22 33 11

3 WEC JO15-2 10 20 27 10

4 Blauw Geel'38 JO15-6 9 19 48 14

5 Erp JO15-3 10 17 25 16

6 Gemert JO15-4 10 13 24 20

7 Schijndel JO15-4 10 13 28 25

8 Avesteyn JO15-3 9 10 23 23

9 Avanti'31 JO15-3 8 8 17 17

10 Boskant JO15-1 9 3 13 35

11 Heeswijk JO15-3 10 0 3 93

Boskant JO12-1 2e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 Avanti'31 JO12-1 9 24 58 23

2 Handel JO12-1 9 20 41 22

3 Deurne JO12-2 9 13 43 27

4 Deurne JO12-3 9 13 24 22

5 Gemert JO12-2 9 13 29 31

6 Helmondia/Mulo JO12-3 8 12 31 27

7 ASV'33 JO12-1 9 11 26 31

8 Boskant JO12-1 9 9 29 43

9 Stiphout Vooruit JO12-1 9 9 27 53

10 Blauw Geel'38 JO12-3 8 3 19 48

Boskant JO17-1 2e klasse 3

# Team G P DPV DPT

1 ONDO JO17-1 9 25 38 8

2 Rood Wit'62 JO17-1 9 20 17 11

3 NWC JO17-2 9 19 26 15

4 Mierlo Hout JO17-2 9 18 23 14

5 Bavos JO17-1G 9 12 32 24

6 Rhode JO17-2 9 11 19 23

7 Boskant JO17-1 9 8 20 27

8 Milheezer Boys JO17-1 9 7 17 34

9 ASV'33 JO17-1G 9 5 12 22

10 Gemert JO17-4 9 4 10 36

Boskant JO19-1 3e klasse 201

# Team G P DPV DPT

1 Boskant/Ollandia JO19-1 10 22 16 8

2 ELI JO19-1 10 19 28 18

3 Boekel Sport JO19-2 10 18 27 22

4 VOW JO19-1 10 12 24 23

5 Avanti'31 JO19-2 10 11 17 27

6 WEC JO19-2 10 6 13 27

Bij de jeugd O7 t/m O10
wordt door de KNVB de stand

niet meer vrijgegeven.
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Het begon allemaal zo’n 15 jaar geleden in het seizoen 
2004-2005. In dat seizoen sloot hij aan bij het 2e elftal 
onder leiding van Henkie van der Heijden. Dat hij een 

selectiespeler zou gaan worden werd al eerder duidelijk, 
toen hij nog in de A-jeugd speelde. Henkie deed regelmatig 
een beroep op hem en schroomde dan ook niet om hem als 
A-speler in de basis 11 te zetten, ondanks dat hij op zaterdag-
middag al een hele wedstrijd gespeeld had. 

Zijn eerste jaren bij de selectie speelde hij voornamelijk in 
het 2e elftal, in de reserve 1e en later 2e klasse. Hij ontwik-
kelde zichzelf daar als een waardig selectielid. Dit bleek wel 
uit het feit dat Wim Vogels hem benoemde als aanvoerder 
van het 2e, zelfs ondanks dat er nog enkele ervaren gasten, 
zoals Thieu Dekkers, in het elftal speelden. Dit was een eerste 
waardering voor zijn inzet en gaf ook meteen zijn potentie 
binnen de selectie weer. Terecht werd hij ook vaak meege-
vraagd bij het 1e elftal als reserve en mocht hij vaak invallen 
of zelfs regelmatig in de basis starten. De kampioenschappen 
van het 1e in de 5e en 4e klasse in respectievelijk 2007 met 
Rob van Griensven en in 2008 met Fred Smies, waren dan ook 
zeker mede zijn verdiensten. 

Vanaf het seizoen 2009-2010 heeft hij zijn basisplaats in 1 
definitief afgedwongen en kon geen enkele trainer meer om 
hem heen. Dat jaar beleefden we een prima seizoen en speel-
den we ons net na de winterstop al veilig in de 3e klasse. He-
laas bleek een jaar later dat de envelopjes van Twan Wijnen 
toch niet effectief genoeg waren en degradeerden we naar de 
4e klasse. Nu, 8 jaar later, acteren we nog steeds in diezelfde 
4e klasse en balanceren we rond de 5e plek. Ik noem het maar 
even “een stevige middenmoter”, met af en toe pieken naar 
boven, in het seizoen 2012-2013 (3e plaats met Theo van 
Lieshout) en in 2013-2014 (2e plaats met Henry van Wanrooij) 
maar ook uitschieters naar beneden, met diezelfde trainers 
(beide op plek 9) en afgelopen seizoen (plek 10). Geert was 
betrokken bij alle bovengenoemde seizoenen en speelde in 
het totaal 10 jaar als basisspeler in het 1e elftal, als reserve 
aanvoerder en het laatste jaar terecht ook als aanvoerder.

Geert kon als speler het beste uit de voeten op het midden-
veld, rechtshalf of mid-mid. Op die posities heeft hij dan ook 
veel wedstrijden in 1 en 2 gespeeld. Echter de laatste wed-
strijd van Theo van Lieshout, uit bij ASV, besloot hij om hem 
voorstopper te zetten. En met succes. Met zijn lengte won hij 
veel kopduels en zijn voetballend vermogen bracht veel rust 

in de verdediging. Iets wat we dit seizoen..... Nou ja laat 
ook maar....!

De oudere generatie, die hem in de jeugd heeft zien 
voetballen, zou misschien niet gedacht hebben dat 
hij op deze positie goed uit de voeten zou kunnen. 

Want in zijn jonge jaren speelde hij voornamelijk voor-
in waar hij verantwoordelijk was voor de doelpunten. Ja 

echt waar, Geert was vroeger onze doelpuntenmachine. 
Het bewijs hiervan heb ik gevonden in een clubblad met 
daarin een oud interview en dan bedoel ik ook echt oud, 
uit de tijd dat zijn lievelingsdrank nog kindercola was en 

hij nog luisterde naar “kinderen voor kinderen”. Hij speelde 
toen in de E2. Naast doelpunten maken, gaf hij in het inter-
view ook aan dat snelheid en pingelen zijn sterke punten 
waren. Wat kunnen tijden veranderen, hè Geert?!?! 

Geert hangt
‘selectieschoenen’

aan de wilgen
De Boskant selectie moet de volgende 

competitie in zonder Geert van Gils. 
Een goede plek om afscheid te nemen 

van z’n medespelers is natuurlijk het 
selectie-weekend dat al jarenlang ter 

afsluiting van de competitie wordt 
gehouden. Dé gelegenheid om terug 

te blikken op de Boskant-carrière van 
Geert. En wie zou dat beter kunnen 
dan leeftijdsgenoot, teamspeler en 
vriend: Maarten van der Linden, die 

net als Geert vanaf juni 1992 lid is van 
onze vereniging en dus jarenlang 

teamgenoot was van Geert!
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Eerlijk is eerlijk, in de tijd dat hij bij 1 en 2 heeft 
gespeeld pikte hij nog wel eens een doelpuntje 
mee, met een gemiddelde van 3 tot 4 doelpun-
ten per seizoen. Of is dit aan de hoge kant? De 
belangrijkste waren misschien wel de twee 
redelijk recente goals uit bij Cito die ons uitein-
delijk nog een gelijkspel op leverden.

Op het veld was Geert een onmisbare kracht 
met veel inzet en hij begreep goed hoe het 
spelletje voetbal gespeeld moest worden. Hij 
coachte zijn medespelers altijd op een positieve 
manier en belangrijker nog, hij gaf zijn mede-
spelers aanwijzingen hoe ze bepaalde dingen 
beter zouden kunnen doen. Opmerkelijk maar 
waar, kon deze ‘positiviteit’ plots heel soms om-
slaan in irritatie of agressie wat hij botvierde op 
de tegenstander of scheidsrechter. Dat moest 
hij dan bekostigen met een rode kaart. Hij is er 
zelfs ooit afgestuurd voor een vermeende elle-
boogstoot of slaande beweging maar daar zat 
de leidsman toch echt fout volgens hem.

Geert gaat nu stoppen als speler van het 1e. Dit gaat hem vele 
vrije uurtjes opleveren maar die zal hij vast en zeker gaan 
invullen met het beoefenen van andere sporten, zoals tennis, 
wielrennen of crossfit. Misschien gaat hij het voetbal wel snel 
missen, wie weet. Hopelijk kunnen we hem dus spoedig weer 
aanschouwen op de velden van v.v. Boskant als speler van de 
lagere elftallen of misschien wel van het 2e?

“Geert, enorm bedankt voor je inzet tijdens de vele jaren 
als selectielid. Persoonlijk vond ik het erg leuk om met je te 
voetballen als teamlid maar ook zeker als vriend. Ik wens jou, 
Hilde en jullie nieuwe kroost enorm veel geluk en liefde toe 
en hopelijk zien we jullie dan volgend jaar met zijn 3-en langs 
de lijn staan om een wedstrijd van ons te aanschouwen. Het 
gaat jullie goed!”

Maarten van der Linden

Gehoord & gezien
Persoonsverwisseling

Afgelopen seizoen is een rampjaar geweest op het gebied van 
penalty’s verzilveren. De één na de ander werd gemist. Roy van 
der Linden was zelfs meerdere keren achter elkaar de pineut. 
Hierop werd besloten dat Rens van de Wijdeven de penalty’s 
zou gaan nemen, maar ook Renske kon het net niet vinden. Hij 
zag er al tegenop om net als Roy als penaltymisser de krant in 
te gaan. Het geluk lachte hem echter toe. Mayk van Driel had 
zijn mobiel onbeheerd achter gelaten en toen de telefoon ging 
nam hij hem op. Rens is niet zo eenkennig. Het bleek dat hij 
het Brabants Dagblad aan de lijn had die graag een wedstrijd-
verslag van Mayk wilde hebben. Rens had echter niet met zijn 
echte naam opgenomen maar met de naam van aanvoerder 
Geert van Gils en Rens vertelde dat hij (oftewel “Geert”) ook 
wel een verslag kon geven. De krant accepteerde dit en het 
moet gezegd Rens (oftewel “Geert”) deed dit feilloos. Op één 
belangrijk detail na. Toen Rens (oftewel “Geert”) over de gemis-
te penalty sprak gaf hij aan dat Roy van der Linden deze gemist 
had en niet hijzelf. En jawel..... de volgende dag in het Brabants 
Dagblad werd keurig geschreven dat aanvoerder Geert van Gils 
was geïnterviewd en dat die arme Roy van der Linden alweer 
een penalty had gemist.

Brabants Dagblad

Boskant - DVG 0-2 (0-1). 35. Bas van Houtum 
0-1, 89. Peter Versantvoort 0-2.

Moment van de wedstrijd: "We hebben terecht 
verloren," vond Boskant-speler Geert van Gils. 
"We hadden veel moeite met Boskant, het 
kunstgrasveld en het weer," merkte DVG-trainer 
Hans Lathouwers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de twintigste 
minuut miste Roy van der Linden (Boskant) een 
strafschop. "Als hij had gescoord, dan was de 
wedstrijd anders verlopen," aldus Van Gils.
"Pas na de 0-2 van Peter kon ik opgelucht 
ademhalen," aldus Lathouwers.
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De B
al I
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on

d40

In het afgelopen nummer van ons clubblad zijn 
in het kader van het 40-jarig bestaan van “De Bal 
is Rond” een aantal personen geïnterviewd die 
in de historie een grote bijdrage aan onze glossy 
hebben geleverd. Zonder uitzondering zijn dit 
mensen die we allemaal goed kennen en die we 
nog steeds op onze club tegenkomen. Dit keer 
willen we aandacht besteden aan de stille kracht 
die vanaf ons eerste nummer in maart 1979 tot 
aan december 1985, het typewerk en de lay-out 
van ons huisblad verzorgde:  Bep Verschure.

(Mevr.)
Bep
Verschure
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Het was een bijzondere ervaring om 
iemand wiens naam je vaak gehoord 
hebt, maar die je nog nooit ontmoet 

hebt, te mogen interviewen. In hun werke-
lijk prachtige appartement aan het kanaal 
in Son en Breugel zorgden Bep en haar man 
Marius er voor dat het ijs snel gebroken was 
en dat we honderduit gekeuveld hebben 
over van alles en nog wat, waardoor het 
leek of we elkaar al jaren kenden.

Bep en Marius huurden eerst in Son en 
Breugel, waar Bep ook oorspronkelijk 
vandaan komt. Maar toevalligerwijs zijn ze 
in 1971 in Boskant terecht gekomen. Toen 
haar collega Ria van Laarhoven (samen 
werkten ze op het gemeentehuis in Son en 
Breugel) haar vol trots een bouwtekening 
van haar nieuwe huis aan de Populieren-
laan in Boskant liet zien, ging het balletje 
aan het rollen. Bep wilde ook wel zo’n huis 
in Boskant en via de man van Ria, Cor van 
Laarhoven, die toentertijd voor (onze be-
schermheer) Toon de Koning werkte, zijn ze 
uiteindelijk in Boskant beland.

Tegenwoordig hebben we  het “Boskants 
Dorpsblaadje” maar pakweg  50-jaar gele-
den bestond er een soortgelijk blad: “Tussen 
Vleut en Hulst”.  Jan Hulsen  maakte dit 
en zorgde ervoor dat de Boskanters, zelfs 
zonder internet wat toen uiteraard nog niet 
bestond, op de hoogte bleven van diverse 
dorpsweetjes. Voor dit blad heeft Bep jaren-
lang het typewerk en de lay-out verzorgd. In 
dit blad stonden ook regelmatig stukjes van-
uit de korfbalclub en natuurlijk de voetbal-
club. Toen de ingeleverde kopij minder en 
minder werd is het blad in 1978 opgeheven. 
Al snel kwam er vanuit de voetbal behoefte 
aan een nieuw informatieblad maar nu spe-
ciaal voor v.v. Boskant. En toen het hier ook 
echt van kwam,  was het voor redactielid 
van het eerste uur, Christ van Hastenberg, 
niet meer dan logisch om zijn buurvrouw 
Bep te vragen om de expertise die ze bij 
“Tussen Vleut en Hulst” had opgedaan bij 
het nieuwe voetbalblaadje “De Bal is Rond” 
te gaan inzetten. En dit heeft ze vol enthou-
siasme tot aan haar verhuizing “terug” naar 
Son en Breugel 14 jaar volgehouden.

In Son en Breugel zijn ze nog een aantal 
keren verhuisd, maar toen ze onlangs naar 
hun nieuwe appartement in appartemen-
tencomplex “De Kapteyn” verhuisden, 
moesten ze veel spullen opruimen. Tot haar 
schaamte en inmiddels grote spijt, bekende 
ze dat ze om die reden alle oude bewaarde 
jaargangen van “Tussen Vleut en Hulst” en 
“De Bal is Rond” heeft weg gegooid. Het 
was dus lang geleden dat ze deze oude 
“Bal is Rond exemplaren” ingekeken had. 
Terwijl Bep met (voor de grap en voor de 
foto) echte archiefhandschoentjes door de 
door mij meegebrachte oude exemplaren 
van ons clubblad bladerde, kwamen enkele 
herinneringen boven. Zo had ze een voor 
die tijd zeer moderne, elektrische typema-
chine. Deze was voorzien van een “brede 

wagen”. Dat hield in dat ze een A4 liggend 
kon plaatsen, waardoor je 2 A5’jes naast 
elkaar kon typen: super handig dus, voor 
een boekje op A5 formaat. T.o.v. ons huidige 
digitale tijdperk, moest er toen nog echt 
fysiek plak- en knipwerk verricht worden en 
moest er met het typen rekening gehouden 
worden dat er nog plaatjes tussen moesten 
komen te staan. Heel veel kopij werd hand-
geschreven ingeleverd en dat leverde nogal 
eens problemen op. Als de persoon die alle 
teksten als laatste onder ogen kreeg, deed 
Bep automatisch ook veel redigeerwerk 
waardoor de teksten zonder stijl- en spel-
fouten in het blaadje kwamen. Met haar 400 
aanslagen per minuut had ze één en ander 
zó op papier staan. Zelf heeft ze in al die 
jaren nog nooit een stukje geschreven en 
komt haar naam (naast de vermelding op de 
redactiepagina) vrijwel nooit in het clubblad 
voor. Tot het bedankje aan haar, in het laat-
ste nummer (1985-4). Men noemde het een 
aderlating voor het clubblad, dat ze stopte. 
Gelukkig werd er wel een opvolger gevon-
den in de persoon van Germa Versantvoort.

Het feit dat haar naam niet zo vaak ge-
noemd is, tekent haar. Bep, en dat bevestigt 
Marius, is een stille kracht, die het liefst haar 
werk op de achtergrond uitvoert. Ze doet dit 
altijd rustig en vakkundig. Grappig is het feit 
dat Bep absoluut niet van sport houdt. Mari-
us daarentegen was vaak op het voetbalveld 
te vinden: als leider en 
als speler. Terwijl hij dus 
regelmatig op sportpark 
“De Scheken” vertoefde, 
deed Bep haar ding thuis. 
Op mijn vraag hoe vaak 
Bep op het voetbalveld 
is geweest gaf ze het 
antwoord: “dat kun je op 
de vingers van één hand 
tellen.” Toch heeft ze op de 
achtergrond een belang-
rijke taak voor onze club 
gehad: bewonderenswaar-
dig! Ook grappig is dat in de 
colofon steevast over Mevr. 
B. Verschure wordt gespro-
ken, terwijl ze eigenlijk het 
liefst gewoon met “Bep” 

aangesproken 
wenst te worden. 
“Gek eigenlijk” was 
haar reactie en ze 
vervolgt: “en ik heb 
dat “Mevr.” toch 
iedere keer weer 
zelf opgetypt.”
Bep en Marius ko-
men niet vaak meer 
in Boskant, maar 
hebben aan hun 
Boskantse tijd nog 
wel veel vrienden 
over gehouden. 
Zo hebben ze een 
kaartclubje met 
naast henzelf ook 

Martien en Gerrie van den Hove en Bert en 
Sjan Habraken. Allen ook oud “Populieren-
laanbewoners”.  Ook gaat Bep nog graag 
op “de leut” bij het dameskoffiegroepje 
bestaande uit: Sjan Habraken, Tonnie van 
Hastenberg, Everien van Hastenberg, Tiny 
Toonen en Ria van Laarhoven.
Naast het gezellig buurten met bovenstaan-
de mensen gaan Marius en Bep nog graag op 
vakantie en vinden ze fietsen en wandelen 
heerlijk. Ook leest Bep graag, maar op mijn 
vraag welke romans dit zijn, blijkt ze graag 
“vakliteratuur” te lezen. Bep is namelijk be-
stuurslid/penningmeester van de vereniging 
van eigenaren van hun appartementencom-
plex. En hiervoor wil ze graag op de hoogte 
zijn van de laatste nieuwtjes op juridisch, 
economisch en bouwtechnisch gebied. Dat 
ze deze werkzaamheden niet meer doet op 
de oude elektrische typemachine met brede 
wagen lijkt me duidelijk, zeker nadat  ze mij 
haar moderne kantoor/werkruimte heeft 
laten zien. 
Lieve Bep en beste Marius, bedankt voor de 
gastvrijheid en het gezellige interview. Nog 
heel veel gelukkige jaren samen in jullie 
prachtige appartement in het mooie Son en 
Breugel gewenst.

RvB



30     De Bal Is Rond Zomer 2019

De verdere invulling van de avond is ieder jaar weer an-
ders, maar standaard opent de voorzitter deze avond 
om iedereen te bedanken voor ieders inzet en bijdrage. 

Tevens wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen en 
vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen. Een alterna-
tieve blik op onze vereniging werd later op de avond 
gegeven door tonprater Rien van Genugten die speci-

aal voor deze avond een geweldig stuk in elkaar 
gezet had. Hij kreeg de lachers op zijn hand, al 

moesten uiteraard een aantal mensen het 
op een grappige manier “bezuren”.

Een speciaal moment was het bedank-
woordje van Rudy aan Mayk van Driel. 
Onze trainer die na 4 jaar afscheid van 
onze vereniging neemt en teruggaat 
naar zijn grote, andere blauwwitte 
liefde, v.v. Heeswijk. De traditionele 
klompenoverdracht is niet uitge-
voerd, maar gaat zeker komend 

seizoen nog plaatsvinden.

De goede samenwerking met Ollan-
dia, afgelopen jaar op voetbalgebied 

in het jeugdteam ST Ollandia-Boskant 
JO19 werd nog eens benadrukt door 
Wilbert en Dorien Maas die de hele 

avond achter de bar hebben gestaan. 
Hun enige eis was dat ze dit in Ollandia 
tenue mochten doen en daar is uiteraard 
graag gehoor aan gegeven. 

We hopen dat op deze avond de enorme 
waardering voor onze sponsoren, onze 
leden en dan met name onze vrijwilligers 
voldoende tot uiting is gekomen. Zonder 
uitzondering werd er door iedereen ge-
sproken over een zeer geslaagde avond!

Aan het eind van het voetbalseizoen 
zijn er veel leuke extra activiteiten te 
beleven. Uiteraard is er dan ook 

ruimte voor een afsluitende 
feestavond voor alle leden, 

waaraan voorafgaand 2 
belangrijke pijlers van onze 

voetbalclub extra bedankt 
worden: de vrijwilligers en 
de sponsoren. Zij worden 
nog  middels een heerlijk 
etentje (dit jaar verzorgd 

door sponsor Puur 
Brabant) extra in de watten 

gelegd om ze te bedanken 
voor hun bijdrage(n) aan onze 

vereniging. 

Afsluitingsavond seizoen 2018-2019
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De ervaren keukenprinses Sandra 
heeft dit jaar het nieuwe prinsesje 
Angela mee op sleeptouw  geno-

men en samen zullen ze deze taak ook 
volgend jaar weer op zich op zich gaan 
nemen. Ook de groepsleiders zijn dit 
jaar versterkt met goede “stagelopers” 
in de vorm van Glenn en Rens, die dit 
op voortreffelijke wijze hebben gedaan. 
Net als de rest hebben zij de traditie van 
“de nieuwe leiders inwijding” onder-
gaan en zich op de laatste dag van het 
kamp in het pak mogen hijsen om als 
levende schietschijf te dienen tijdens 
het ‘konijnen schieten’. Dit jaar waren 
ze echter verkleed als kip in plaats van 
konijn, maar ook de kip bleek prima te 
raken door de kinderen. 

Om zes uur kwamen de kinderen naar 
het kamp en werden de slaapzalen 
ingericht. De jongens van de JO7, JO8 
en JO9 lagen op één zaal en alle meiden 
lagen gezellig bij elkaar met de kamp-
moeders. De ‘mannen’ van de JO10 en 
JO12 lagen in de lentekriebelzaal (!??!).  
In de tussentijd werd door  Wim en John 

het springkussen opgezet; dit tot grote 
tevredenheid van veel kinderen. Na het 
inrichten van de lokalen hebben we de 
opening van het kamp gedaan en is de 
groepsindeling bekend gemaakt. Altijd 
spannend om te weten bij wie je dit 
jaar in het groepje zit! Tevens werden 
de T-shirts van de landen uitgereikt. Dit 
jaar hadden we de teams: Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Portugal, België 
en Brazilië. Dit werd mogelijk gemaakt 
door onze shirtsponsors waarvan het 
logo in dit verslag staat.

Gelukkig lieten de weergoden dit jaar 
weer een kampvuur toe, zodat we ’s 
avonds nog lekker rond een vuurtje 
hebben kunnen zitten. Daarna zijn we 
redelijk op tijd gaan rusten. Rond 23.00 
uur lagen de kleinsten al in dromenland 
en om 01.30 uur waren ook accu’s van 
de oudere kinderen én de kampleiding 
leeg en lag iedereen lekker te slapen.

Maar niet voor lang…! Als je op kamp 
bent, wil je natuurlijk niets missen, dus 
op zaterdagochtend was een aantal 

van de kleinsten alweer om 05.30 uur 
wakker....... Omdat het luchtkussen nog 
niet opgezet was, zijn deze maar gaan 
voetballen. Om 07.00 uur ging dan toch 
het luchtkussen omhoog en zijn we de 
rest op een rustige, vredelievende wijze 
gaan wekken. De luchthoorn van Mar-
tijn kwam daarbij goed van pas!

Aansluitend had Oranje corvee en heb-
ben zij gezorgd voor een heerlijk ontbijt. 
De kampleiding is toen begonnen met 
het klaarzetten van de zeskamp. Deze 
werd dit jaar door Maarten uitermate 
strak georganiseerd en hij heeft daarbij 

VOETBALKAMP
De voorbereidingen zijn ook dit jaar weer tijdig begonnen 
om er een spetterend voetbal weekeind van te maken. En 
vrijdag 7 juni was het dan eindelijk weer zover: het jaarlijkse 
voetbalkamp voor de jeugd.
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een aantal ouders/vrijwilligers gevonden om 
de spellen te begeleiden. Alle ouders waren 
mooi op tijd voor de koffie en om alle spellen 
te bespreken, want er waren wederom te gek 
nieuwe zeskamp spellen. 

Na een dag vol kratten stappen, ringwerpen, 
knuffel schieten, stormbanen en nog veel 
meer hadden we een eerste tussenstand op 
het scorebord: Duitsland (wie anders?) op 1 
met 64 punten, Frankrijk op 2, Nederland en 
Portugal op een gedeelde 3e plaats, België op 
de 5e plaats en voorlopig nog geen Braziliaan-
se Samba met een  6e plek. Natuurlijk was er 
niet alleen maar sportieve strijd; tussendoor 
was er ook tijd voor een fruithapje (van De 
Bever Groente en Fruit) en een goede lunch 
met overheerlijke soep en een broodjes 
knacks. Na afloop van de laatste spellen 
kwam de familie Olislagers alweer met de 
frietkar aan. Youri heeft Silvia voortreffelijk 
geholpen met het bakken van de friet en 
snacks voor al die hongerige kinderen (en 
de leiders natuurlijk). Onze hartelijke dank 
daarvoor!
  
Na het eten: de wandelschoenen aan en op 
naar Oirschot centrum, waar we de vossen-
jacht hadden. Dit jaar was voor het thema 
‘sprookjes’ gekozen en de vele vrijwilligers 
hadden er echt enorm veel werk van ge-
maakt om zich te vermommen. Zo kon het 
zijn dat je zomaar oog in oog kwam te staan 
met Pinoccio, de Klokkenluider van de Notre 
Dame, Kapitein Haak, De Gelaarsde Katers, 1 
van de 3 Biggetjes, Sneeuwwitje en de heks, 

Roodkapje en de Wolf, de Kleine Zeemeer-
min, Hans (van Grietje) en de heks in het 
overheerlijke snoepjes huis, Repelsteeltje, 
de Fakir en Doornroosje. Door de veelheid 
aan vrijwilligers moesten we het zoekge-
bied zelfs uitbreiden. Oirschot weet dat we 
geweest zijn! De groepen mochten pas terug 
komen als ze de juiste antwoorden hadden 
en de eindstand werd bepaald door de groep 
die als eerste alle antwoorden correct aan 
kampleider Joris had doorgegeven. Na afloop 
hebben we wederom bij het kampvuur geze-
ten en om 01.00 uur lag iedereen weer in zijn 
slaapzak om goed uitgerust te zijn voor de 
volgende dag.

Zondag was het weer zover: HET VOETBAL-
TOERNOOI!!!
Dit is waar de echte voetballers in alle vroeg-
te in volledige tenues voor uit de slaapver-
trekken komen. Er is amper tijd voor ontbijt, 
want er moeten opstellingen gemaakt 
worden, tegenstanders geanalyseerd en tacti-
sche besprekingen gehouden. Het fanatisme 
druipt er vanaf. Prachtig om te zien dat ook 
de kleinste kinderen zeker niet worden ver-
geten hierin: hun doelpunten tellen namelijk 
dubbel!  Frankrijk had deze ochtend corvee 
en heeft een geweldig ontbijt voor eenieder 
klaargezet. Rudy heeft in samenwerking 
met Glenn de beste tactiek toegepast want 
met Nederland wisten zij de overwinning in 
de wacht te slepen. Oranje boven! En in de 
historie van het voetbal nog nooit vertoond: 
Duitsland was laatste! Jammer voor coach 
Wim en zijn team.

32     De Bal Is Rond Zomer 2019



33     De Bal Is Rond Zomer 2019

 Aansluitend aan het toernooi mocht 
het winnende team tegen de kamplei-
ders. Na een zware strijd is ook dit jaar 
deze wedstrijd in de allerlaatste minuut 
door de kampleiding gewonnen. Na 
het voetbaltoernooi zijn verschillende 
kinderen zich gaan douchen (ja, echt 
waar!) na zo’n zware dag, niet wetende 
wat de activiteit van de zondagavond 
inhoud. 
Voordat het zover was, hadden we de 
pannenkoekenbakkers op bezoek. San-
dra ontfermde zich over het kloppen 
van de liters beslag waarna Karin en 
Mirjam een kleine honderd pannenkoe-
ken hebben gebakken (met de eieren 
van Adjan en Wilma Kuijpers) voor 
de hongerige kinderen. De kinderen 
dachten in de wandelgangen al gehoord 
te hebben wat we zouden gaan doen: 
“Glow in the dark golf”. De verrassing 
was des te groter toen bleek dat het dat 
niet was. Dit jaar hebben we voor iets 
nieuws gekozen en niet tot ontevreden-
heid van de kinderen. We zijn dit jaar 
naar “Bounz” in Best geweest waar het 
eerste uur de kleinste van JO7 t/m JO9 
zich lekker hebben kunnen uitleven en 
daarna de kinderen van JO10 en JO12. 
Superleuk, omdat we de hele zaal voor 
onszelf hadden.
Na deze slopende activiteit zou je 
denken dat de kaars wel uit was bij 
iedereen, maar we hebben toch nog het 
kampvuur aangemaakt. Een aantal kin-
deren hebben het hout gehaald, want 
dan mocht je dat onder begeleiding op 
het kampvuur gooien: Gaaf!

Maandagochtend stond in het teken van 
opruimen van het kamp (“ja, er liggen 
nog wat overgebleven kledingstukken 
in de kantine”). Na het ontbijt en het 
opruimen stond het bosspel op het pro-
gramma. Dit jaar was dit geregeld door 
Otto en Martijn. Zij hebben zich goed 
voorbereid en een aantal spellen in het 
bos uitgezet, zoals touwklimmen, den-
nenappels werpen en kisten sjouwen. 
Hiermee konden de kinderen nog de 
nodige punten bij elkaar sprokkelen. Na 
al dat harde werken hadden de keuken-
prinsessen de pan alweer vol liggen met 
allerlei lekkers voor een goed vullende 
lunch. Na de lunch kwamen de eerste 
ouders alweer om de kinderen op te ha-
len en konden ze nog net zien hoe onze 
stage lopers, verkleed als kip, fanatiek 
door de kinderen werden afgeknald met 
plastic ballen. Omdat de teams in de 
tussenstand erg dicht bij elkaar zaten, 

zou de uitslag van het konijn schieten 
bepalend zijn voor de einduitslag. De 
kinderen kwamen dan ook regelmatig 
vragen ‘hoe lang nog?’ en ‘hoeveel pun-
ten hebben zij al?’. Kortom: de spanning 
was om te snijden. Tijdens de prijsuit-
reiking werden ook de kampman Sam 
en de kampvrouw Indy geëerd voor hun 
betrokkenheid bij andere kinderen en 
positieve bijdrage aan de sfeer. Daarna 
was het laatste woord aan de kamplei-
der, die iedereen voor een geweldig 
kamp heeft bedankt en hoopt dat het 
volgend jaar net zo’n gezellig weekeind 
wordt onder leiding van de nieuwe 
kampleider John.

Het was weer een prachtig weekend! 
Daarvoor willen we in eerste instantie 
de kinderen bedanken die weer hebben 
gezorgd voor een fantastische sfeer. En 
natuurlijk ook dank aan de leiders en 
keukenprinsessen, die hebben gezorgd 
dat alles op rolletjes liep.

En..... bedankt voor de afgelopen 5 jaar.
Ik wens jullie veel plezier in de komende 
jaren.

Joris
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Het archief van De Bal Is Rond is de afgelopen 40 jaar flink gevuld geraakt met leuke artikelen. 
In deze rubriek een terugblik op de rijke historie van ons clubblad.

GEHOORD & GEZIEN
Krachttermen  op het voetbalveld

Tijdens de selectietraining vallen er wel eens wat krachtter-
men. Met name bedoeld om de activiteiten op de training 
een extra ‘boost’ te geven. Zeer waarschijnlijk zouden we 
daar (gemakkelijk) een hele pagina mee kunnen vullen. 
Maar voor deze editie houden we het beperkt. Bij het door-
zoeken van de “Ouw doos” vonden we er nog een!

Terug in de tijd, seizoen ’84-’85, (wijlen) trainer Bert Tegen-
bosch daarover: 
‘Het moeten woorden zijn die door de beugel kunnen. Het 
is veel om de sfeer op te peppen. Je moet kort en krachtig 
spreken. Heb je ooit onder een trainer getraind die zegt: Mijn 
jongen, voor de gesteldheid van je lichaam is het beter dat 
je een tikje harder loopt, zou dat kunnen? Dank u.
Ziek word je van die mensen. Je moet ze arbeid laten ver-
richten, de snelheid moet bijvoorbeeld omhoog. 
Dan zeg je als voorbeeld: “Hoeven laten gaan, slapers!” 
Kort en krachtig! Zie je het verschil?’

Training lagere senioren teams

Als de leeftijd wordt bereikt om het met selectievoetbal wat 
rustiger aan te doen, is het verstandig om de schoenen niet 
meteen aan de wilgen te hangen, maar rustig af te bouwen 
in een van de lagere teams. Heerlijk, alleen nog een beetje 
‘pielen’ met de bal!  
Trainer Jan de Hastenberg (de Lange voor alle duidelijk-
heid) werd daar eind ’88 op een verrassende manier mee 
geconfronteerd (clubblad 1988-4). Tijdens de rekoefeningen 
bij het onderdeel ‘voorover buigen en de grond aantikken’ 
probeerde hij de spelers extra te stimuleren/motiveren door 
de opmerking: “doe mèr net of ur unnen bal ligt”.
Op een reactie hoefde hij niet lang te wachten: “Unnen bal, 
wè is dat vur iets?”

Ook de 3e helft is belangrijk!

Frank Jansen, de toenmalige trainer van Boskant 2, gaf alle 
aanwezigen na afloop van de elftalbespreking, de ruimte 
voor aanvullende vragen of opmerkingen. Niet alleen de 
spelers, maar ook grensrechter Adrie (Anthonissen, red.).
Op zijn vraag: “En Adrie, hedde gij ôk nog wa op oewe 
lever?” antwoordde Adrie: ‘Ja, unnen hoop bier, maar pas 
straks nao de wedstrijd!” (De Bal Is Rond editie 1988-3)

Sponsor- en vrijwilligersavond medio ’87

Dat waren nog eens andere tijden gezien de reactie na de 
‘afklapdans’ en de ‘polonaise’.
“Zo, het ergste hebben we weer gehad!” En: “kan de muziek 
misschien iets zachter.” (De Bal Is Rond editie 1987-4)

Van Hastenberg, van oudsher een
bekende naam in Boskant

Vanaf augustus 1987 was Wim van Iersel hoofdtrainer van 
Boskant. Reden om hem enkele maanden daarna (club-
blad editie ’87-4) te vragen voor het interview. Als trainer 
van SBC, Avanti en Best Vooruit bleek hij al tegen Boskant 
gespeeld te hebben. Hij kende Boskant dus al. “Een zeer 
moeilijke tegenstander, die door een geweldige inzet collec-
tief respect afdwong,” was zijn bevinding. “Spelers die mij 
toen opvielen waren: Jan van Hastenberg (keeper), Christ 
van Hastenberg die technisch erg goed speelde en Ad van 
Hastenberg.” (Ere wie ere toekomt, red.)
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In het weekend van vrijdag 13 tot en 
met zondag 15 juni was het weer tijd 
voor het jaarlijkse selectie uitstapje. 

Een gastvrije verhuurder gaf een korte 
rondleiding in de accommodatie in 
het Limburgse Ittervoort, die voor-
heen als restaurant had gediend. 
Zelf was hij woonachtig in Amster-
dam en ook de directe buren waren 
het weekend afwezig, dus met 
door ons veroorzaakte overlast 
zou het allemaal wel meeval-
len, was zijn conclusie. Dit 
standpunt zette hij nog wat 
kracht bij, door zelf wat 
extra speakers mee naar 
de ‘activiteitenschuur’ te 
sjouwen. Dat hij hiermee 
de basis legde voor de 
‘techno-schuur’ waar 
het vrijdagavond nog 
lang op een under-
ground festival leek, 
was waarschijnlijk niet 
helemaal zijn bedoeling.

Na aankomst bij de accommodatie, 
werd door iedereen snel een slaapplek 
uitgekozen en hierna was het tijd om 
lekker in het zonnetje te genieten van 
een lekker pilsje. Ook werden de welbe-
kende shirts uitgedeeld. Shirts waar ook 
dit jaar de prestaties van het afgelopen 
seizoen weer op werden benadrukt 
(zie afbeelding boven). Ditmaal zeer 
vakkundig getekend door Peter van den 
Elsen. Nogmaals dank hiervoor!

Zoals gezegd was er dus volop zon en 
drank aanwezig. Wat wil een mens nog 
meer? Juist, een barbecue met wat mal-
se stukken vlees! Ook dit was natuurlijk 
weer tot in de puntjes geregeld door de 
organisatie. Echt tijd om mals te wor-
den had het vlees alleen niet echt, want 
met zo’n grote groep hongerige perso-
nen, was het vooral graaien geblazen.

Hierna was het tijd voor de eerste 
activiteit. Voor menigeen betekende dit 
waarschijnlijk een behoorlijk jeugdsen-
timent, want er moesten per groepje 

jokers gemaakt gaan worden. 
Een activiteit die in onze jongste 
jaren tijdens het jeugdkamp ook 
altijd op het programma stond. 
Het duurde even voordat ieder-

een aan de slag ging, maar 
uiteindelijk bleek eenieder 

over de nodige creativi-
teit te beschikken. Met 
behulp van een groot vel 
papier, wat stiften, een 
schaar en wat tijd-
schriften werd er flink 
geknutseld, met mooie 
posters en teamna-
men als ‘Jordy en 
zijn Bitches’ en ‘Steff 
en de Spanbandjes’ 
als gevolg.

Later op de dag was het tijd voor de 
ontgroening. De aanwezigen die voor 
de eerste keer mee waren, moesten 
verschillende opdrachten uitvoeren. 
Deze opdrachten bepaalden uiteindelijk 
in welke volgorde gekozen kon worden 
voor zijn of haar ontgroeningsdiner, be-
staande uit onder andere soesjes met 
wasabi en scheerschuim, meelwormen 
en een glas appelsap (of tóch azijn?). 
Het is niet zeker dat deze ontgroening 
door de keuring van ‘Wakker Dier’ zou 
zijn gekomen, want het was ook een 
optie om een glas water met hierin een 
levende guppy te verorberen. Maar 
diervriendelijk als we allemaal zijn, 
koos niemand voor deze optie en is de 
vis zondag gezellig met Tom en Lindy 
mee naar huis gegaan om daar zijn 
leven voort te zetten. 
Daar waar Steff van de Laar vorig jaar 
zijn bankrekening nog wat probeerde 
aan te vullen, door tegen betaling een 
zak met meelwormen achterover te tik-

ken, liet zelfs hij deze keer de vis lekker 
met rust.

Vrijdagavond was ook het moment om 
afscheid te nemen van Geert van Gils als 
selectiespeler. Na een mooie carrière 
in de selectie van v.v. Boskant heeft 
Geert besloten te stoppen met voetbal. 
Hij kan terugkijken op een flink aantal 
prachtige jaren bij onze club en mag 
hier met recht erg trots op zijn! Geert 
maakte ook al een aantal jaar deel 
uit van de organisatie van het selec-
tieweekend en gaat hier dus ook mee 
stoppen. De organisatie wil hem hier 
hartelijk voor danken en vraagt zich af 
of zij deze grote leegte die Geert achter-
laat nog ooit op kunnen gaan vangen.

Doordat de ontgroening en het be-
danken van Geert allemaal wat langer 
duurde dan gepland, was er helaas 
geen tijd meer voor het grandioze vrij-
dagavondspel. Een gemiste kans voor 
alle aanwezigen, maar wellicht kunnen 
we dit doorschuiven naar volgend jaar.

Hierna zaten alle geplande activiteiten 
erop en kon iedereen de rest van de 
avond invullen zoals zij zelf wilden. 

Selectieweekend
in Ittervoort
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Zoals al eerder vermeld, werd de 
activiteitenschuur omgetoverd tot een 
volledig in rook gehulde techno-schuur, 
waar tot diep in de nacht de nodige 
beats uit de speakers werden gepompt. 
Ook binnen was het nog erg gezellig. Er 
werd luid mee gesprongen en gezongen 
op de verschillende hitjes die door de 
ruimte schalden. Hoogtepunt van de 
avond was toch wel de verrassings-act 
die Geert van Gils uit zijn hoge hoed 
toverde. Vanuit het niets verscheen hij 
in een zeer lekker ruikend Kerstmanpak 
in de zaal, tot groot enthousiasme van 
de rest. 

De volgende dag was er de (waarschijn-
lijk benodigde) ruimte voor iedereen 
om wat uit te slapen. Pas tegen de mid-
dag vertrok iedereen naar het plaatsje 
Echt, om daar Prison Island te gaan 
spelen. Bij dit spel werd er in kleine 
groepjes door (bijna) iedereen fanatiek 
gestreden om de hoogste score in de 
verschillende ruimtes. Nadat iedereen 
zich flink in het zweet had gewerkt, was 
er nog een uurtje de tijd om even bij te 
komen op de bowlingbaan. Hier werden 
een aantal keurige strikes veelvuldig 
afgewisseld met worpen die al binnen 
enkele meters in de goot belandden.

Eenmaal terug bij de accommodatie 
moest er natuurlijk ook weer gegeten 
worden. De organisatie had er dit jaar 
voor gekozen om, tot ieders grote tevre-
denheid, een frietkar te laten komen. 
Net als bij de barbecue een dag hier-
voor, was het opnieuw dringen geblazen 
op de eerste rij.
De avond stond in het teken van nog 
enkele ‘afscheidjes’, de legendarische 
quiz en het traditionele weekendfilm-

pje. Met enkele mooie woordjes werd er 
afscheid genomen van Teun Voets, Lin-
dy Bright, Nik Versantvoort en Mayk van 
Driel. Via deze weg willen we hen allen 
nogmaals bedanken voor hun bijdrage 
aan de selectie. 
Omdat ook Nik in de organisatie van 
het weekendje zat, was het wel tijd om 
wat vers bloed te regelen. In de persoon 
van Jordy van der Heijden en Patrick 
Rovers hebben we twee uitstekende 
vervangers weten te strikken en we zijn 
dan ook erg benieuwd naar hun toege-
voegde waarde volgend jaar!

Ook de quiz was dit jaar weer een 
geweldig succes. Helaas 
bleken de vragen iets te 
makkelijk, met uitzonde-
ring van de nu al legendari-
sche Kamasutra-ronde, een 
ronde waar waarschijnlijk 
nog tot in de lengte der 
jaren over nagepraat zal 
worden. 

Na de quiz was het weer 
tijd voor het welbekende 
filmpje. De zaal werd snel 
omgetoverd tot een heuse 
bioscoopzaal en in verschil-
lende fragmenten werden 
personen of gebeurtenissen van het 
afgelopen seizoen op zeer professionele 
wijze nog eens nagespeeld, tot groot 
vermaak van alle aanwezigen. Via deze 
weg willen we iedereen erop wijzen 
dat input voor het filmpje gedurende 
het hele seizoen met de organisatie 
gedeeld kan worden. (Let op: met de 
officiële organisatie en NIET met de 
zelfbenoemde filmpjescommissie waar 
Emiel en Rens deel van uit maken.)

Deze tweede avond verliep verder een 
stuk rustiger dan de eerste. Het leek of 
iedereen zijn energie al op de eerste 
dag verspeeld had. Na klachten vanuit 
de buurt werd de techno-schuur de 
tweede dag ook gesloten, met als ge-
volg dat de zolder al snel werd omgeto-
verd tot techno-zolder. Dat de omge-
ving niet helemaal goed was ingelicht 
over dit tweedaagse techno feest, bleek 
uit de klachten die later ook over de 
tweede avond gemeld werden.

Na deze twee dagen, was het zondag 
alweer tijd om huiswaarts te gaan. Eerst 
moest er echter nog wel opgeruimd 
worden. Wederom leek het alsof ieder-
een zijn krachten al had verspeeld op 
de vrijdagavond, want het was buiten 
(waar niet gepoetst hoefde te worden) 
een stuk drukker dan in de inmiddels 
behoorlijk smerige ruimtes binnen.

Terugkijkend was het weer een mooi 
weekend. Het zal echter lastig worden 
om voor volgend jaar weer een locatie 
te vinden, waar we met onze aanwe-
zigheid niet tot al te grote last zullen 
zijn voor de omgeving. Maar ook dat zal 
waarschijnlijk wel gaan lukken.

Iedereen bedankt voor de gezellig da-
gen en tot volgend jaar!

De organisatie
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Eindstanden senioren 2018-2019

Boskant 35+1 1e klasse 1

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 35+1 20 57 88 17

2 Rhode 35+1 22 40 50 37

3 Ollandia 35+1 22 38 51 56

4 Schijndel 35+1 21 33 57 51

5 Avesteyn 35+1 20 32 61 40

6 Ulysses 35+1 22 30 45 47

7 Ravenstein 35+1 22 28 48 56

8 RKKSV 35+1 22 26 45 60

9 SBV 35+1 21 25 39 39

10 SCMH 35+1 22 22 56 68

11 Achilles Reek 35+1 21 16 38 67

12 Hapse Boys 35+1 21 13 32 72

Boskant 3 reserve 5e klasse 19

# Team G P DPV DPT

1 Blauw Geel'38 7 20 55 92 32

2 Heeswijk 4 20 54 110 25

3 Avesteyn 3 20 43 67 36

4 Avanti'31 3 20 33 60 45

5 Nulandia 4 20 27 48 43

6 Boskant 3 20 21 38 73

7 DVG 4 20 20 35 54

8 Nijnsel 4 20 19 39 74

9 Schijndel 4 20 18 46 69

10 Mariahout 4 20 17 39 73

11 Rhode 5 20 14 29 79

Boskant 4 reserve 6e klasse 42

# Team G P DPV DPT

1 Gemert 9 22 52 122 54

2 Erp 6 21 44 85 48

3 Festilent 8 21 44 73 39

4 Handel 3 21 37 65 43

5 Boerdonk 2 22 37 60 54

6 UDI'19 15 21 34 55 41

7 Volkel 5 21 31 53 57

8 Boskant 4 22 26 61 68

9 Boekel Sport 6 22 25 38 61

10 Sparta'25 8 22 24 63 70

11 Odiliapeel 4 22 19 48 81

12 Venhorst 5 21 3 20 127

Boskant 2 reserve 3e klasse G

# Team G P DPV DPT

1 Boskant 2 22 51 60 31

2 Nijnsel 2 22 42 40 25

3 UDI'19 3 22 40 62 40

4 Erp 3 22 40 54 41

5 Rhode 3 22 37 45 36

6 Nulandia 3 22 36 56 31

7 DVG 2 22 33 50 38

8 HVCH 5 22 32 44 50

9 Sparta'25 3 22 24 48 61

10 SV TOP 4 22 18 40 71

11 FC Uden 2 22 16 44 76

12 Blauw Geel'38 3 22 5 30 73

Boskant 1 4e klasse I

# Team G W GL V P DPV DPT

1 Nijnsel 1 26 20 4 2 64 67 20

2 DVG 1 26 19 3 4 60 64 21

3 Avesteyn 1 26 17 6 3 57 52 21

4 Nulandia 1 26 15 4 7 49 51 30

5 SCMH 1 26 10 7 9 37 47 38

6 SDDL 1 26 10 4 12 34 47 57

7 WEC 1 26 8 8 10 32 41 47

8 Boxtel 1 26 7 8 11 29 33 40

9 NLC'03 1 26 6 10 10 28 23 37

10 Boskant 1 26 7 7 12 28 31 51

11 Vorstenbossche Boys 1 26 8 2 16 26 45 61

12 Cito 1 26 6 5 15 23 39 59

13 Herpinia 1 26 6 5 15 23 36 63

14 Ravenstein 1 26 4 5 17 17 35 66
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Boskant VR1 6e klasse 6

# Team G P DPV DPT

1 Nijnsel VR2 22 51 83 30

2 Nooit Gedacht VR3 21 45 97 44

3 VOW VR2 22 41 53 44

4 WEC VR1 22 39 51 31

5 Handel VR1 22 38 87 60

6 Schijndel VR1 20 30 73 34

7 Rhode VR2 21 29 47 59

8 WHV VR1 22 28 47 42

9 Boekel Sport VR2 22 25 58 47

10 Boskant VR1 21 24 57 60

11 Boerdonk VR1 22 21 52 64

12 Blauw Geel'38 VR2 21 0 12 201

Boskant 35+2 1e klasse 2

# Team G P DPV DPT

1 Vorstenbossche Boys 35+1 22 56 102 25

2 WEC 35+1 21 55 82 17

3 Heeswijk 9 22 49 73 30

4 Avesteyn 35+2 21 40 65 44

5 Boskant 35+2 22 29 55 56

6 Irene 35+1 20 25 36 59

7 DSV 35+1 22 25 34 52

8 HVCH 35+1 21 24 34 47

9 SV Milsbeek 35+1 19 19 33 53

10 WHV 35+1 22 19 46 77

11 HBV 35+1 19 16 35 76

12 DAW Schaijk 35+1 21 10 21 80

’t Is heerlijk wokken bij De Vriendschap

Zoals bekend was de Goederen- en dienstenveiling, gehou-
den op 27 oktober 2018, een uitermate geslaagd evenement. 
De personen die een kavel inbrachten en diegenen die 
eigenaar werden van zo’n kavel hebben onze voetbalclub een 
stevige financiële injectie gegeven! 
Een van de mooiere kavels, kavel nummer 308, was het MEGA 
WOK-arrangement voor 10 tot 20 personen met vlees/vis incl. 
drank, geschonken door Karin en Eddy van De Vriendschap. 
Niet alleen de organisatie was die mening toegedaan, maar 
ook een groot aantal bezoekers want op het moment dat het 
kavel ‘los’ ging werd er van alle kanten geboden. Eigenaar 
van het kavel werd de vriendengroep die staat afgebeeld op 
bijgaande foto. Personen met een Boskant hart in ieder geval!

Op zaterdag 1 juni j.l. was het zover! Het hele gezelschap 
werd door Karin en Eddy in de ‘tuinkamer’ ontvangen om de 
aankoop “ten gelde” te maken! 

Het was een bijzonder geslaagde avond, aldus Mieke, één van 
de “deelnemers”.
Karin, Ed en het bedienend personeel (o.a. Vincent van den 
Elsen, red.) hadden uitermate goed gezorgd. Het was heerlijk 
en er was meer dan genoeg! 

En....... verrassend en als extra....... het WOK-arrangement 
werd in stijl afgesloten met een heerlijk dessert! Top! Het was 
een avond die we niet snel zullen vergeten!
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Zoals velen van ons weten levert Boskant een aanzienlijk 
bijdrage aan dit team in de vorm van speler Jimmy Vorsten-
bosch en coach Maurice Vorstenbosch. Moeder Bea is zeer 
actief in de fondsenwerving en zorgt voor een flink stuk PR. 

Bea, haar gezin en de rest van onze gasten kijken met 
plezier terug op de 15e juni die met 6-5 door het Transplant 
Team werd gewonnen. Bea schrijft: “Het was een super 
mooie, gezellige en sportieve wedstrijd. Geweldig dat er 
zoveel supporters aanwezig waren. Na afloop heerlijk 
gegeten, aangeboden door Puur Brabant. Tevens een mooie 
opbrengst van de loterij (€ 141,-) aangeboden door v.v. 
Boskant. Iedereen heel erg bedankt hiervoor.”

Vanaf deze plek wensen wij het Nederlands Transplant 
Team heel erg veel succes toe!!

ST BOSKANT/OLLANDIA JO19-1
VS.

NEDERLANDS TRANSPLANTATIETEAM

In het kader van de voorbereiding op de 22e 
Word Transplant Games die van 17 t/m 24 
augustus in Newcastle worden gehouden, 
speelde het Nederlands voetbalteam een 

oefenwedstrijd tegen onze ST JO19-1.
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Daarom begin ik met een OPROEP:
Kantine beheerder(ster) gezocht m/v 
of koppel(s). Voor meer informatie 
neem contact op met het bestuur of 
Huub van der Zanden.

Maar.......... met de vele hulp zoals we 
die afgelopen jaar hebben gehad, zou 
het ook komend seizoen moeten lukken 
om onze kantine op zowel donderdag, 
zaterdag, zondag en op de dagen dat 
er een evenement plaats vindt, open te 
houden. 
Hoe zien die dagen er eigenlijk uit, te 
beginnen half augustus en te eindigen 
half juni?

Donderdag: de avond voor onze leden. 
Jong en oud komt dan een biertje, 
wijntje of iets fris pakken. De oudjes om 
lekker bij te kletsen of alvast vooruit 
te kunnen lopen op die belangrijke 
wedstrijd van zondag a.s. of van 1 van 
de “kleinkeinder” op zaterdag.  Met 
onze lieftallige dames achter de bar, en 
Peter natuurlijk, valt het me op dat er 
ook steeds meer partners gezellig een 
drankje komen doen, wat het alleen 
maar gezelliger maakt. De donderdag 
is ook bij uitstek de avond om te praten 
over voetbal zaken en activiteiten bin-
nen de club. Kortom: een heel belangrij-
ke avond!

Zaterdag: de dag dat onze jeugd zijn of 
haar beste beentje voor zet.
Natuurlijk is het dan fijn dat je een 
bakkie kunt doen en na afloop op de 
overwinning kunt proosten. Vooral in 
het voor- en najaar is ons terras ook een 
plek waar menig toeschouwer een plek-
je vindt om zowel zijn of haar favorieten 
aan te moedigen als ook een drankje te 
nuttigen of gewoon lekker bij te kletsen. 
Een vast groepje moeders draaien de 
ochtend tot ongeveer 13.00 uur, daarna 
nemen op toerbeurt de ouders van de 
O19, O17 en O15 het over om ook  ’s 

middags eenieder de gelegenheid te 
geven om een voor- en nabespreking te 
houden, een bakkie te doen, te ping-
pongen, voetbal te kijken, of/en een 
worstenbroodje of iets ander lekkers te 
eten en te drinken.

Zondag: de drukste en langste dag, 
waar we vanaf ongeveer 8.45 uur onze 
deuren openen. 
De teams die uit moeten voetballen 
zijn dan blij met een bakkie koffie, een 
of ander energie drankje en een tosti 
of iets anders warms om de “nuchte-
re” maag te voorzien van wat energie 
om daarna “fris”  aan de wedstrijd te 
kunnen beginnen. Als het eerste thuis 
speelt worden alle “kamers” goed ge-
bruikt en is het een drukte van belang. 
De bestuurskamer om onze gasten te 
ontvangen, het jeugdhonk om de be-
spreking te houden, de keuken om van 
alles klaar te maken, de friettent om de 
honger van menige speler of toeschou-
wer te stillen, het drankhok om vol-
doende voorraad te hebben en een en 
ander koel te houden, de WC’s om zo nu 
en dan ook weer wat te kunnen lozen 
en de kantine zelf natuurlijk. Ook dit 
wordt, op de friettent na, in zijn geheel 
door vrijwilligers ingevuld en dat vergt 
een hele organisatie. Maar ook bereid-
heid van jullie kant, want zonder jullie 
zou dat natuurlijk niet lukken.

De evenementen die we hebben zijn 
klein van aard maar ook best groot en 
dat vergt ook weer een en ander van de 
kantine en de organisatie er om heen.
Van ledenvergadering, profdag, speur-
tocht, nieuwjaarsreceptie tot thuistoer-
nooi, playback en vlooienmarkt/vrien-
den-familie voetbaltoernooi. (En dan 
heb ik nog lang niet alles genoemd). Al 
deze dagen moeten ingevuld worden 
en daar komt best het een en ander bij 
kijken. Dat alles, op hier en daar een 
kleine hobbel na, goed tot zeer goed is 

Zoals eerder aangegeven in een e-mail aan alle leden, is 
het moeilijk om aan een beheerder(ster) te komen die onze 
kantine draaiende houdt zodat we dus op dezelfde voet verder 
proberen te gaan.  Dat dit niet altijd even makkelijk is zal een 
ieder snappen!

Blijft de “huiskamer” van
v.v. Boskant bestaan?
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verlopen, verdient een dik compliment 
aan alle betrokkenen. “Steek die maar 
in je zak!”

Dat het onze vereniging ook sterker en 
hechter maakt, ondervond ik bij-
voorbeeld tijdens de playback en de 
vlooienmarkt/voetbaltoernooi. Bij de 
eerste activiteit waren zo’n beetje alle 
generaties binnen onze vereniging in 
touw en dat is dan toch wel heel mooi 
om te zien en bij de tweede zie je dat 
nieuw “jong talent” opstaat en de vlooi-
enmarkt draait of ze het al jaren doet! 
We hebben die dag, ondanks dat het 
een GROOT succes was, als commissie 
ook wel een paar leermomenten gehad, 
maar dat zijn weer uitdagingen voor 
volgend jaar.

Bovenstaande info geeft zo’n beetje 
een overzicht van onze jaarplanning en 
zoals je hebt kunnen lezen heeft onze 
kantine een belangrijke functie binnen 

onze vereniging. Wij als commissie zijn 
dan ook blij dat diegenen die afgelopen 
seizoen een bardienst gedraaid hebben, 
ook voor volgend seizoen bereidt zijn 
om op dezelfde voet verder te gaan.  
Wel met de belangrijke kanttekening 
dat we nog steeds de voorkeur geven 
aan een kantine beheerder(ster)! 
Ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen 
om een dik compliment te maken en 
een GROOT DANK JE WEL uit te spreken 
aan alle niet-leden die op een of andere 
manier er aan bijgedragen hebben om 
de  kantine draaiende te houden!

Al met al was het voor ons als commis-
sie een druk, enerverend, verrassend, 
met tijden stressvol, dynamisch en 
leerzaam jaar. Het is ook een manier 
om de vereniging met al zijn facetten, 
spelers, partners, ouders, supporters, 
bestuur, commissies en het ‘eetpunt’ 
op vrijdagmiddag, nog beter te leren 
kennen en dat maakt het vooral weer 

leuk om te doen, zeker als je dat met 
zo’n 100 andere “kantine” vrijwilligers 
kunt delen.

Bij deze wil ik mijn andere commissie-
leden Jolanda, Sylvia, Thijs, Marian en 
Jan hartelijk bedanken voor de fijne 
samenwerking dit jaar. Zonder jullie 
inzet, betrokkenheid, openheid en ver-
antwoordelijkheidsgevoel was dit zeker 
niet gelukt. Op naar het volgende sei-
zoen, maar eerst lekker vakantie vieren 
want daar zijn we zeker aan toe!

We hebben één wisseling in de com-
missie. Marian stopt met haar taak als 
inkoopster; die klus wordt door Ans van 
Hastenberg overgenomen.

Namens de KC (kantinecommissie) be-
dankt voor jullie hulp afgelopen seizoen 
en een hele fijne vakantie!

Huub van der Zanden 

Gehoord & gezien
Jagersoog

Dat je “oude” mensen niet voor de gek mag houden is alge-
meen bekend. Toch heeft Peter van der Heijden, Wil van der 
Linden een aardige poets gebakken tijdens NL-doet.  Wil was 
rustig blad rondom de kleedkamers aan het opharken toen 
zijn jagersoog precies op de middenstip van het hoofdveld een 
prachtige buizerd ontwaarde. Al die tijd dat hij aan het werk 
was bleef de roofvogel roerloos zitten. Naast jagen is fotografe-
ren een grote hobby van Wil en het unieke van zo’n mooi 
beest exact op de middenstip van het voetbalveld zou 
wel eens een mooi plaatje kunnen opleveren en wellicht 
de hoofdprijs bij de fotowedstrijd van zijn fotoclub. Wil 
toog snel naar huis om zijn camera met telelens te halen 
en tot zijn grote vreugde zat de buizerd nog steeds op 
zijn stek, al vertelde Peter dat hij wel een stukje was gaan 
verzitten. Wil ging met zijn stijve knoken op de koude 
grond liggen om vanuit de beste hoek een foto te maken 
(vanachter een muurtje gadegeslagen door Peter en zijn 
zonen). Het moet gezegd worden Wil heeft een enorme 
zelfbeheersing: hij vloekte wel een beetje binnensmonds, 
maar niet zo heel hard, toen hij bij het scherpstellen van 
z’n telelens een oud verweerd clownsbeeld helder in 
beeld zag verschijnen! Daar pontificaal neergezet door 
Peer. Hilariteit alom, met als enige nadeel dat zowel 
Peter als Wil meer met dat clownsbeeld bezig waren 
geweest dan hun handen uit de mouwen steken.......
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Hallo Boskanters,

Bij deze wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om nog 1 keer terug 
te blikken op de afgelopen 4 jaar. Als 
eerste wil ik zeggen dat ik ontzettend 
trots en blij ben dat ik 4 jaar lang trainer 
heb mogen zijn bij deze mooie club. Het 
is allemaal begonnen met het telefoon-
tje van Pietje de Koning, die vroeg of ik 
belangstelling had om een gesprek aan 
te gaan bij Boskant. Ik was zeer vereerd 
dat jullie aan mij dachten om Henri 
van Wanrooy op te volgen. Na 2 goede 
gesprekken, die in een prettige sfeer 
verliepen, was ik de nieuwe trainer.

De eerste 2 seizoenen verliepen wat be-
treft het 1e elftal heel wisselvallig.  Goe-
de wedstrijden werden afgewisseld met 
verschrikkelijk slechte.  Beide seizoenen 
eindigden we rond de 5e plaats. Het 2e 
elftal werd in het 2e seizoen kampioen 
in de 3e klasse. Een mooie prestatie!
Het 3e seizoen heeft het 1e lang meege-
daan om een nacompetitie plek. Pas 
in de allerlaatste wedstrijd bij Acht 
lukte het net niet! Al met al een redelijk 

seizoen, maar het bleef 
knagen dat we net geen 

prijs pakten. Het 2e 
moest uiteindelijk 
via de nacompe-
titie de 2e klasse 

weer verlaten. Mijn 
laatste seizoen 

was sportief zeer 
matig wat het 
1e betreft. Pas 
2 wedstrijden 

voor het einde 
speelden we 
ons veilig.  Ik heb 

vaak nagedacht 
hoe het kon 

dat we in veel 
wedstrijden zo 

ver door de 
ondergrens 
zakten. Het 
zal allemaal 
wel ver-
schillende 
oorzaken 
hebben, 
maar echt 

mijn 

vinger erachter krijgen is niet gelukt.
Gelukkig zijn we wel behouden voor de 
4e klasse. Zeer positief is dat het 2e met 
grote voorsprong de titel heeft gepakt 
en volgend seizoen weer uit mag ko-
men in de 2e klasse.

Hierboven is beschreven hoe de spor-
tieve prestaties waren de afgelopen 
jaren, maar als je 4 jaar bij een club 
rondloopt, is er nog veel meer dan al-
leen het sportieve. Vanaf het 1e moment 
dat ik binnen liep voelde ik mij wel-
kom. Ik heb Boskant leren kennen als 
een hechte club waarbij het “ons kent 
ons” gehalte heel hoog is. Hier voel ik 
mij ook het prettigst bij. De club wordt 
gedragen door vele vrijwilligers en er 
zijn verschillende activiteiten door het 
jaar heen die behoorlijk wat geld in het 
laatje brengen. Denk aan de playback 
show en de rommelmarkt met het fami-
lie toernooi. Ook de beide keren dat de 
MooiRooi cup in Boskant is gehouden 
was de organisatie uitstekend! Daar 
mogen jullie trots op zijn!

Bij afscheid nemen hoort natuurlijk ook 
bedanken. Allereerst aan alle spelers 
die de afgelopen jaren de selectie 
vormden. Vooral dankzij jullie was het 
een plezier om 3 keer in de week naar 
Boskant te rijden. We hebben over het 
algemeen hard gewerkt, maar vooral 
ook veel plezier gehad. Althans in mijn 
beleving. Helaas waren er ook een aan-
tal langdurige blessures bij sommigen, 
een aantal is hersteld en een aantal 
hoop ik dat ze goed zullen herstellen.  
Dank ook aan Lindy die de verzorging 
voor haar rekening  nam, samen met 
Tom. Jantje als bevlogen leider die 
afgelopen seizoen zijn plaats afstond 
aan Thom. Thom eerst als vlagger en 
nu als leider.  Thijs als vlagger van nu. 
De staf van het 2e elftal, eerst Huub en 
Jan van Boxtel, daarna Ron en Ben. 
Speciale dank ook aan Rudy en Wil die 
beiden voor mij als klankbord dienden. 
Dank aan Rudy voor het verzorgen van 
de trainingen voor het 2e. Natuurlijk 
Fred niet te vergeten, als keeperstrai-
ner en zelfs op 52 jarige leeftijd nog als 
keeper van 1, petje af! Lange Jan, die 
altijd bij de keepers was en de trainin-
gen overnam als Fred verhinderd was, 
klasse. Maarten die na zijn blessure bij 

de staf werd betrokken en dit zeer 
goed invulde. Peer van der Heijden 

waar ik regelmatig mee kon sparren. 
Willy waar niks te veel voor was en die 
mij altijd vooruithielp op het gebied van 
materialen en wedstrijden regelen.  Ver-
der nog iedereen die Boskant een warm 
hart toedraagt en zeker ook de “Stamm-
tisch”. Uiteraard ook het bestuur dat mij 
altijd gesteund heeft. Ook Tonneke als 
sponsor zeer bedankt. 
En natuurlijk Pietje niet te vergeten. 
Zonder Pietje was ik waarschijnlijk nooit 
trainer geworden bij jullie en ik hoop 
dan ook dat hij  goed zal herstellen!

Als laatste wil ik Sander als mijn op-
volger heel veel succes wensen. Ik ben 
volgend seizoen trainer bij Heeswijk 2 
en hoop dat ik dan terugkeer om tegen 
Boskant 2 te spelen. Ik zal zeker nog 
eens komen kijken om, samen met de 
vaste groep supporters, Boskant aan te 
moedigen!

Houdoe en bedankt!

Mayk

Vier jaar v.v. Boskant
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De vrijdagavond voorafgaand 
aan het jeugdtoernooi werden 

de ouder/kindwedstrijden 
gespeeld. Aan veel keukentafels 

is dit weken, voorafgaand aan 
dit evenement, het belangrijkste 

gespreksonderwerp. Een nederlaag 
leidt geheid tot gezichtsverlies en 
de verliezers moeten dit een jaar 

lang aanhoren. 

Bij de oudere jeugd leidde de angst bij de ouders tot afzeggingen. 
Waardoor er soms gekozen werd om onderling een wedstrijd te 
spelen. De aanwezige ouders vormden, ondanks het feit dat ze 
op sportief vlak verzaakten, wel een enthousiast publiek. Bij de 
jongere jeugd werd de strijd tegen hun papa’s en mama’s enthou-
siast aangegaan. En dat leverde prachtige plaatjes en memorabele 
momenten op.

Omdat het jeugdtoernooi een dag later zou plaatsvinden en alle 
competities waren afgesloten waren er reeds mooie veldjes op 
de grote wedstrijdvelden gekrijt door Toon van Eert. Hier werd 
uiteraard ook al bij deze ouder-kind wedstrijden dankbaar gebruik 
van gemaakt.

Maaike met haar assistente zus Ilse had namens de jeugdcommis-
sie weer een leuke seizoensherinnering in elkaar gezet. Deze werd 
enthousiast door de spelers en hun ouders in ontvangst genomen. 

Na afloop van de wedstrijden bleef het, mede door het prima 
weer, nog lang gezellig druk binnen en buiten de kantine onder de 
veranda.

Ouder vs. kind
wedstrijden
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Pupil van de Wedstrijd
Nick van de Laar

17 februari 2019, Boskant 1 - Ravenstein 1

Robin Vissers
24 februari 2019, Boskant 1 - SDDL 1

Milan van de Akker
6 april 2019, Boskant 1 - Nijnsel 1

Siem van de Bersselaar
19 mei 2019, Boskant 1 - Vorstenbossche Boys 1
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Bert Habraken

IN MEMORIAM

Toen Liempdenaar Bert Habraken zich 
in mei 1983 aanmeldde als lid van 
v.v. Boskant, kon niemand vermoe-
den dat de voetbalclub daarmee een 
‘diamantje’ binnenhaalde. Niet op het 
gebied van het spelletje op de groene 
mat, want zoals Bert zelf bij een in-
terview in het clubblad (editie 1994-3) 
eerlijk opbiechtte had hij alleen maar 
gevoetbald bij jeugdvereniging “Jong 
Nederland” en nooit bij DVG.  Al snel 
bleek echter dat Bert z’n kwaliteiten op 
vele andere gebieden lagen. Toen zoon 
Freek zich aanmeldde bij de F-pupil-
len, was het niet meer dan logisch dat 
Bert z’n andere capaciteiten aansprak 
en vanaf ’86 tot en met ’90 resp. de 
F-, E, en D-pupillen als trainer/leider 
begeleidde. Intussen had het bestuur 
hem al gestrikt voor een functie bij het 
hoofdbestuur. Gedurende de 2e helft 
van 1987 nog als commissielid, maar 
vanaf het nieuwe jaar als secretaris. Na 
ruim 12 jaar is Bert daarmee gestopt. 
Nog niet eens omdat hij een hekel aan 
het werk had, maar veeleer omdat hij 
nog allerlei andere hobby’s had die 
zijn aandacht (en tijd) vroegen.

Even terug naar z’n ‘voetballoopbaan’. 
Gezien de opmerking in bovenstaande 
alinea,  zal het de lezers niet verba-
zen dat Bert vooral z’n wedstrijden 
in Boskant 6 speelde. Dat kwam hem 
eigenlijk goed uit, want het was het 
enige team dat op zondag om 10.00 
uur speelde. Had Bert de zondagmid-
dag nog vrij! Op wat hogere leeftijd 
maakt Bert ‘promotie’ en werd speler 
van de veteranen. “Un goei backske” 
was de opmerking die te horen was in 
het ‘roddelcircuit’.

Datzelfde ‘roddelcircuit’ leverde niets 
dan positieve berichten ten aanzien 
van z’n bestuurlijke kwaliteiten. Bert 
bleek een zeer fijne ‘collega’ te zijn 
die zich op een buitengewoon prettige 
manier inzette voor de club.

Z’n eerste jaarverslag was nog hand-
geschreven, maar de jaren daarna 
werden die netjes uitgetypt zodat, met 
een eventuele spellingscontrole erbij, 
er geen enkele fout in te ontdekken 
was. Dit kenmerkt Bert: zorgvuldig, 
secuur en begaan met de club!  Z’n 
opmerking in editie 1994-3 geeft aan 
dat hij zich echt op z’n gemak voelde 
bij v.v. Boskant. Hij vertelde: “Hobby’s, 
boeken lezen, maar m’n belangrijkste 
en leukste hobby is toch v.v. Boskant!” 
Na zijn stoppen als secretaris en 
bestuurslid is Bert voor zijn vele ver-
diensten benoemd als erelid bij onze 
vereniging.

Natuurlijk ging het leven verder bij v.v. 
Boskant en werd de vacature ‘secre-
taris’ weer ingevuld. Even nog was 
er de vrees dat Bert z’n activiteiten 
bij Boskant zou gaan missen, dat bij 
hem zoiets als ‘heimwee’ zou ont-
staan. Misschien ook wel een beetje 
ingegeven door het feit dat Bert, die 
inmiddels naar Liempde verhuisd was, 
als er contact was, zeer belangstellend 
informeerde hoe het met de club ging. 
Zijn uitgebreide antwoord op een toe-
speling onzerzijds: “zou je bij Boskant 
weer niet.....”, gaf duidelijk aan dat hij 
zich in z’n nieuwe situatie helemaal 
niet verveelde en z’n handen vol had 
met veel andere gevarieerde activi-
teiten, vaak op maatschappelijk vlak! 
Geen wonder dat aan hem voor alle 
inzet in april 2014 de onderscheiding 
‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ is 
uitgereikt!!

Jammer genoeg loopt het in het leven 
niet altijd zoals je zou wensen. Er was 
nog zoveel te doen!
We zullen het vanaf nu moeten doen 
met de herinneringen die we bij ons 
dragen. Vele herinneringen, leuke her-
inneringen. Voetbalvereniging Boskant  
wenst de familie Habraken heel veel 
sterkte toe.



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.
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Antwoorden
Jubileumquiz
Huub van der Zanden is winnaar 

geworden van de Jubileumquiz, die 
in de vorige editie van De Bal Is 

Rond stond. Zoals vermeld kan hij 
een mooie prijs tegemoet zien.

Hiernaast alle antwoorden.

De B
al I

s R
on

d40 Carlo Opheij

Frans Hermans

Hoger Beter Spel

1977-1978: Toon van de Hurk, Boskant - Rood Wit ’62, 1-0
1986-1987: Willy van de Tillaart, Beerse Boys - Boskant, 0-3
1990-1991: Jan Verel, Boskant - Festilent, 2-1
2006-2007: Rob van Griensven, Boskant - OKSV, 6-0
2007-2008: Fred Smies, Mariahout - Boskant, 0-3

Erwin Brouwers, Geert van Gils, Mike van der Heijden,
Rob van der Heijden & Frank van der Heijden

Rick van de Oever

fl. 0,15 per week (dit stond overigens verkeerd bij de antwoorden)

De wedstrijdbal werd gebracht door drie parachutisten.

1949

2006

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

Naam Functie Jaar

Christ van Hastenberg redactie 11

Theo de Koning sr. redactie 4

Lamber van Kronenburg redactie 13

Christ Klerkx redactie/penningmeester 20

Bep Verschure typewerk/lay-out 8

Marijn van de Brand tekeningen 3

Germa Versantvoort typewerk/lay-out 1

Ad Nouwens redactie 20

Willemein Toonders typewerk 1

Frits Bellemakers typewerk 1

Anita van der Heijden typewerk/redactie 3

Wilco Verhagen redactie 15

Willy van der Heijden typewerk/redactie 3

Leo van de Wijdeven redactie 3

Wil van der Linden redactie 24

Ron van Breemen redactie 22

Barend Kragten ontwerp cover 1

Rudy Neggers redactie 14

Anton van der Werff redactie 7

Peter Smulders penningmeester 6

Michael van den Hove lay-out/redactie 10

Giel van den Dungen redactie 7

Roy van der Linden redactie 6

Peter van den Elsen redactie 5

Clubblad bezetting
40 jaar De Bal Is Rond

Bij een jubileum horen natuurlijk ook lijstjes. Hiernaast een 
lijstje met de 24 personen die de afgelopen 40 jaar nauw 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van De Bal 
Is Rond.

Christ van Hastenberg, Theo de Koning, Lamber van 
Kronenburg, Christ Klerkx, Bep Verschure en Marijn van de 
Brand zijn de grondleggers geweest van het blad.
Daarna zijn de taken regelmatig overgedragen. Soms voor 
slechts een korte periode, maar vaak ook voor langere tijd.

Volgend jaar viert Wil van der Linden, als hij het nog een 
jaartje vol weet te houden, zijn 25-jarig jubileum. Hij 
is daarmee het langst zittende redactielid, op de voet 
gevolgd door Ron van Breemen. Samen hebben zij al 
ontelbare uren van hun vrije tijd in het clubblad gestoken 
om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft van 
het laatste clubnieuws.

Hoewel de bezetting op het moment voldoet, zijn we 
toch nog op zoek naar iemand die de redactie zou willen 
komen versterken. En dan met name iemand die de jeugd 
en het vrouwenvoetbal gaat volgen. Als je interesse hebt, 
dan horen we het graag.
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Ereleden

Jep v.d. Berk
Martien v.d. Biggelaar †
Bert Habraken
Toon Hageman
Ad van Hastenberg (Fzn.)
Christ van Hastenberg
Jan van Hastenberg (Fzn.)
Wim van Hastenberg
Martien van den Hove
Bert de Koning
Harrie de Koning †
Piet de Koning
Theo de Koning
Toon de Koning †
Wil van der Linden
Cees van Rossum
Ad v.d. Velden
Jan v.d. Velden †

Leden van verdienste

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

Openingstijden kantine

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

Lidmaatschap

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)

Contributie seizoen 2017-2018

Soort lid Contributie

Pupil € 81,75

Junior € 94,50

Senior € 150,50 (incl. wasgeld)

Rustend lid € 60,00

Ereleden en leden van verdienste betalen géén 
contributie.

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.

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.

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 (nor-
men en waarden!).

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

Bestuur

Naam Functie E-mail

Ronald ter Haak Voorzitter voorzitter@vvboskant.nl

Ron van Breemen Secretaris secretaris@vvboskant.nl

Vacature Penningmeester -

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

Jeugd

Naam Functie E-mail

Vacature Voorzitter -

Inge Schenning Secretaris jeugdcommissie@vvboskant.nl

Tom van der Gouw Algemeen commissielid tomvdgouw@hotmail.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

Contactpersonen
Ledenstand januari 2019

Soort lid Aantal

Pupillen 40

Junioren 51

Senioren 130

Rustende leden 96

Totaal 317

Clubinfo


